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Joris Kocken en Agnes Schreiner 

Redactioneel 

Het tijdschrift Recht der Werkelijkheid heeft zich wat op de hals gehaald met 
het thema ‘onverzoenlijkheid’. Want welk wetenschappelijk tijdschrift zou niet 
van een themanummer eisen dat het een goede definitie geeft van het thema en 
een krachtig overzichtelijke introductie die als keynote-artikel fungeert? Maar 
juist als deze eisen aan onverzoenlijkheid worden gesteld, moet het op het ant-
woord rekenen dat de onverzoenlijkheid zich niet verzoent met een definitie, 
laat staan met een hecht begrippenstelsel.  

De onverzoenlijkheid komt in vele gedaanten 
In het artikel van Erhard Blankenburg dient zij zich aan in de persoon van 

querulant. De querulant is iemand die tegen alle adviezen in blijft procederen. 
Hij of zij grijpt iedere procedure aan. De procedures zelf zijn niet in staat om 
de querulant te weren. Sterker nog, de procedures trekken de querulant aan. 
Blankenburg meent dat geen procedure daartegen is opgewassen. Ook de que-
rulant niet, want die verandert bij iedere procedure die hij of zij aangaat in 
appellant. Valt eenmaal de beslissing dan gaat de querulant opnieuw op zoek 
naar een procedure. Querulant en procedure bieden als het ware tegen elkaar 
op. Blankenburg hoopt dat de Nationale Ombudsman hier een stokje voor kan 
steken. 

De onverzoenlijkheid die Hans Boutellier op het oog heeft, is de onvrede 
met de bestaande situatie, met de wereld zoals die vandaag de dag is. Pers, 
peilingen en politiek onderstrepen eerst en vooral het protest tegen de onveilig-
heid en de criminaliteit op straat. Om de slechte kanten van de wereld weg te 
werken wil men meteen naar het strafrecht grijpen. Door urgentie lijkt de 
eerste hulp van het recht het daardoor te gaan winnen van zijn positie als 
ultimum remedium. Wie zou denken dat deze twee toepassingen van het 
strafrecht in elkaars verlengde liggen, wordt door Boutellier meegevoerd naar 
een plaats voorbij de horizon, waar de utopieën bestaan, om daar te ontdekken 
dat beide toepassingen haaks op elkaar staan. In Bellamy’s voorstelling van 
zaken is de utopische gemeenschap zo geslaagd dat het strafrecht overbodig is 
geworden. Bij Bentham vinden we een utopische gemeenschap die 
daarentegen op het plan van het strafrecht is gebouwd en van zijn praktische 
toepassing afhangt. 

De onverzoenlijkheid is voelbaar tot diep onder de huid als we ons ver-
plaatsen in de situatie van de strijders tegen het nazisme toen zij rond 1945 net 
hun overwinning hadden behaald of in de situatie van het ANC van Nelson 
Mandela toen zij rond 1990 er zopas in waren geslaagd om het apartheidsre-
giem van (de onderhandelings)tafel te vegen. Afshin Ellian analyseert met be-
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hulp van de politiek-filosofische theorie van Hanna Arendt deze politieke over-
gangssituaties met het oog op de juridische wegen om met die immense onver-
zoenlijkheid om te gaan. Het herstel van de publieke ruimte lijkt een onmoge-
lijke taak wanneer het land opgesloten blijft in de private sfeer van tirannie of 
verdeeld blijft in twee of meerdere onverzoenlijke private sferen. Ellian laat 
zien dat het niet om het even is of men tot het voeren van processen, het ver-
schonen, het verlenen van gratie of het laten getuigen voor een waarheids- en 
verzoeningscommissie overgaat. De gekozen oplossing voor Zuid Afrika is de 
meest mogelijke, maar zonder twijfel nog zeer moeilijk begaanbare weg naar 
herstel van Zuid-Afrika als publieke ruimte. 

Dorien Pessers laat zien dat de verzoenlijkheid tussen sociale en culturele 
groepen onderling gebaseerd is op het principe van de wederkerigheid: over en 
weer kan men in de ander het eigene herkennen. In de liberale rechtstaat is 
deze wederkerigheid mogelijk door de aanwezigheid van zelfbewuste burgers 
met hun gemeenschapszin, hun socialisatie en hun bereid- en vrijwilligheid om 
zich naar de algemene regels te schikken. Komt daar hun tolerantie bij dan is 
verzoenlijkheid ook in een pluriforme samenleving mogelijk. Maar achter de 
wederkerigheid gaat een onuitwisselbaarheid schuil: vrouwen die zelf als 
draagsters van de cultuur worden gezien, mogen in sommige vooraanstaande 
culturen niet actief en zelfbewust delen in het eigene dat het eigene in de ander 
kan zien. Het kan volgens Pessers dan ook niet zo zijn dat het recht dat de 
tolerantie tussen zelfbewuste groepen moet waarborgen, de intolerantie binnen 
zo’n zelfbewuste groep tolereert. 

Het wetenschappelijk onderzoek is niet gevrijwaard van onverzoenlijkhe-
den. Agnes Schreiner laat zien dat sommige onderzoeksgegevens die 
Gluckman in zijn onderzoek naar de rechterlijke oordeelsvorming van 
Afrikaanse rechters heeft verzameld, zich niet (of niet anders dan als anekdote) 
laten verzoenen met de interpretatie die Gluckman voorstaat. Achter anekdotes 
gaat dus een onverzoenlijkheid schuil. Bij Gluckmans anekdotes gaat het om 
de onherleidbaarheid van de orde van de regel tot die van de wet. De 
betreffende rechtspraak hoeft zich niet noodzakelijk op norm- of 
wetstoepassing te verlaten; ze kan door het vinden van een verrassende regel er 
evengoed voor zorgen dat het conflict op een zijspoor worden gezet. Zo’n 
regel maakt er geen geheim van dat het lot (en niet de wet) de beslissende 
wending geeft. Schreiner meent dat dit gegeven iets zegt over het 
raadkamergeheim in de Nederlandse gerechten. 
 
De onverzoenlijkheid komt in geen van deze bijdragen alleen. Zij treedt aan 
het licht als het concreet beschreven verschijnsel, als het gegeven onderwerp, 
maar ze blijkt bovendien een rol te spelen op het moment dat er naar modellen 
of oplossingen wordt gezocht die haar bestaan kunnen verklaren 
respectievelijk kunnen bestrijden. De wens is immers groot om de 
onverzoenlijkheid hoe dan ook de wereld uit te helpen. De verzoenlijkheid 
leeft na elk succes in de hoop de onverzoenlijkheid definitief te hebben 
verslagen en de zaak in handen te hebben. Maar de onverzoenlijkheid schijnt 
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via een achterdeurtje steeds kans te zien om zich weer aan te dienen. We zien 
bij Blankenburg de onverzoenlijke querulant en in zijn schaduw de 
onverzoenlijkheid tussen querulant en procedures. Bij Boutellier zien we de 
onverzoenlijkeid met de feitelijke wereld en in haar schaduw de 
onverzoenlijkheid tussen het ultieme en het urgente strafrecht. In de schaduw 
van de onverzoenlijkheid met misdadige regiems ligt de onverzoenlijkheid 
tussen standrecht, megaprocessen, verschoning en bekentenissen voor een 
waarheids- of verzoeningscommissie. In de schaduw van de oorspronkelijke 
onverzoenlijkheid (op de onverzoenlijkheid als vertrekpunt van de sa-
menleving) duikt de onverzoenlijkheid tussen tolerantie en intolerantie op. 
Achter anekdotes, achter onverzoenlijke onderzoeksgegevens schuilt een on-
verzoenlijkheid tussen de regel en de wet. 

Het is dus zaak om niet te gaan uitrusten als de verzoenlijkheid de zaak in 
de hand neemt. 
 
In de bijdrage van Joris Kocken zijn de verzoeners als het ware zelf onver-
zoenlijk. De geschilbeslechting die door het recht wordt verzorgd, wordt 
geconfronteerd met een stekende om niet te zeggen vlammende nieuwkomer 
‘mediation’. Het recht gaat ervan uit dat het zelf voorziet in vormen van 
mediation, maar het vergeet dat het zijn leest niet gemakkelijk zal verlaten. Het 
rechtelijk model blijft in al zijn varianten een rechtelijk model. ‘Mediation’ is 
echter een model dat zich op tal van punten niet laat verzoenen met het 
rechtelijk model. Kocken vreest de verzoenlijkheid die in de gedaante van een 
pragmatische oplossing beide modellen naast elkaar wil laten bestaan. Als er 
gekozen moet worden tussen de brandweerman of de pyromaan, kiest hij voor 
de laatste. Hij wil dat de onverzoenlijkheid tussen de modellen wordt 
uitgespeeld.  

Tymen van der Ploeg kan zich moeiteloos de onverzoenlijkheid voorstellen 
die een positiefrechtelijke jurist heeft met een thema als ‘onverzoenlijkheid in, 
door, van, ondanks respectievelijk dankzij het recht’. Als het over recht gaat, 
zou de ‘gewone’ jurist toch de eerste moeten zijn die de rechtssociologie zou 
kunnen volgen. Maar niets is minder waar. Vanuit het interne standpunt van 
het recht laat Van der Ploeg de mislukking zien van eerdere 
toenaderingspogingen van het juridische denken naar de sociologie. Zijn 
bijdrage gaat daarom over de bijna onuitroeibare onverzoenlijkheid tussen 
positiefrechtelijke juristen en rechtssociologen.  

Het recht slaagt er niet in de onverzoenlijkheid buiten de deur te houden. 
Niet alleen staan rechtspraak en wetgeving op voet van oorlog, ook de aspira-
ties die elk van beiden heeft, zijn onderling tegenstrijdig. Zowel rechtspraak 
als wetgeving wil van maatschappelijk nut zijn maar tegelijkertijd de absolute 
macht verwerven. Dus als het recht zegt dat de sociale vrede te dienen dan is 
dat volgens Willem Witteveen pure retoriek. Waarom kan de retoriek het recht 
deze dienst verlenen? Ze kan dat omdat ze de onverzoenlijkheid tot uitgangs-
punt neemt. Dat is haar recht. Het recht van retoriek.  



12 Joris Kocken en Agnes Schreiner 

Geen begrippenstelsel, geen wetenschappelijke stroming laat onverzoen-
lijkheid toe in eigen gelederen. Liesbeth Huppes-Cluysenaer laat zien dat dat 
ook geldt voor die stroming die een poging doet om wat goeds uit de ene rich-
ting te incorporeren, wat fouts te weren, en daarop promoveert. Juist als er om-
wille van de helderheid hechte gelederen worden geformeerd, is elk oud of 
nieuw begrippenstelsel en elke oude of nieuwe wetenschappelijke stroming on-
verzoenlijk met elk ander stelsel geworden. Het zou volgens haar het beste zijn 
als men zich dat goed realiseert. 
 
 
Al deze gedaanten… Er komt nog iets bij is slotwoordje 



Erhard Blankenburg 

De querulant als gevolg van het aanbod aan hoger beroep 

De sociale constructie van de querulant 

Iedereen die bij een overheidsdienst of bij justitie werkt, kent hem: de queru-
lant. Dat is iemand die er al vele malen was, soms wat cholerisch, soms ook 
schijnbaar inschikkelijk, maar hoe dan ook altijd ergens verongelijkt. Bij het 
loket vraagt hij wie de baas is, bij justitie waar hoger beroep aan te tekenen 
valt. En de ambtenaar of magistraat kan erop rekenen dat aanstaande week een 
klacht op tafel ligt.  

Opvallend echter is dat wat wij over de querulant weten vooral uit verhalen 
van zijn slachtoffers stamt, van de ambtenaren dus. In deze verhalen wordt er 
zoveel gerept over het onzinnig klagen, het wraken van een rechter en het wis-
selen van altijd weer een andere advocaat dat de indruk ontstaat, dat het de 
querulant alleen om de procedure gaat, niet om een oorspronkelijk conflict. 
Ook in het ambtelijke dossier verdwijnt de oorsprong van de klacht onder het 
onrecht dat de querulant tijdens de procedures heeft moeten ondergaan. Het 
verschuiven van een sociaal probleem naar conflicten over procedures dat door 
Luhmann1 in het algemeen tot de prestaties van legitimatie door procedures 
wordt gerekend, krijgt hier een delegitimerende wending. Zo’n pathologische 
verschuiving zou als kenmerk voor de definitie van de querulant kunnen wor-
den aangezien. Duidelijk wordt daarmee dat de querulant niet zonder de amb-
tenaren, magistraten en hun juridische procedures kan bestaan. Hij is een topos 
afkomstig van de wisselwerking van burgers met de wereld van juridische pro-
cedures.  

Enkele casus uit een onderzoek over de topos van querulant zullen dit voor 
ogen kunnen voeren:2 

 
Mijnheer S. heeft een huurcontract voor onbepaalde tijd. Een enkele keer in zijn 
justitiële carrière is hij de klager: hij klaagt tegen een verhoging van de huur en 
wint dit proces. Ook verhogingen van kosten voor de verwarming, onderhoud en al-
gemene kosten weigert hij te betalen. Enkele jaren later, nadat het huis aan een 
nieuwe eigenaar is verkocht, wordt hij gedagvaard voor de betaling van de verho-
ging van de kosten, met een eis tot ontruiming in geval van hardnekkige weigering. 
De waarde van het geding is laag, zodat dhr. S. het proces overwegend zonder ad-
vocaat kan voeren. Maar hij verliest de procedure en vervolgens die over zijn be-

                                                           
1 Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, Neuwied (Luchterhand) 1969. 
2 Uit: Andrea Dinger & Uwe Koch, Querulanz in Gericht und Verwaltung, München (Beck) 

1991, 133-157. 
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zwaren tegen de gevoerde procedure alsook enkele andere procedures die tegen 
hem werden aangespannen; een nieuwe eis tot ontruiming wordt echter afgewezen. 
Meer en meer is zijn stellige indruk dat de tegenpartij, haar advocaten en tenslotte 
ook de rechters “liegen”. Hij wraakt een rechter, maar een disciplinaire klacht tegen 
haar blijft zonder succes. Als hij tenslotte toch een advocaat in de arm wil nemen, 
weigeren degenen die hij vraagt. Zijn situatie wordt ook niet beter door openbaar te 
verkondigen, dat de hele justitiële troep crimineel zou zijn. Hij heeft alleen medelij-
den met zijn vrouw die onder de vele ruzies zwaar heeft te lijden. 

 
Mevrouw B. heeft na 21 jaren procederen een klacht ingediend bij het Duitse Con-
stitutionele Hof wegens “weigeren van een behoorlijke juridische procedure”. Haar 
procescarrière was begonnen met haar verzoek om echtscheiding die door de rech-
ter wordt afgewezen. Ook een verzoek om de toegewezen advocaat te wisselen 
wordt afgewezen. Verwijten tegen het ambt van herhuisvesting (waar zij tegelijk als 
woningzoekende was ingeschreven), warrige stukken en verzoeken laten het proces 
tot in de tweede instantie stranden. Uiteindelijk wordt zij door haar echtgenoot ge-
dagvaard en de scheiding gaat door; echter meteen mondt de strijd uit in een proces 
om alimentatie dat haar in eerste instantie enig succes brengt, niettemin wordt 
voortgezet (door wie is uit het dossier niet te achterhalen) en met een afwijzing ein-
digt omdat zij niet “in staat tot behoorlijke procesvoering” zou zijn. Zij keert zich in 
het openbaar tegen justitie en tegen de ambtenarij, schrijft brieven naar de pers en 
naar politici, en gaat zelfs op de markt staan met een informatiestand. Het Constitu-
tionele Hof beslist haar klacht niet in behandeling te nemen. 

 
De oorsprong van beide gevallen zouden wij als alledaagse ongelukken kun-
nen zien. De betrokkenen echter ervaren het als onrechtvaardig en zoeken 
steun voor hun visie bij de daartoe aangewezen instanties. Doordat hun visie 
bij deze niet als zodanig wordt erkend, verhardt het verzet. Het richt zich tegen 
de instanties en hun procedures en produceert precies het gedrag dat vervol-
gens door de ambtenarij en door justitie als pathologisch wordt gezien. Het is 
een vicieuze cirkel van waarnemingen die resulteert in de constructie van de 
querulant die iedereen achter het loket kent.  

Het moge duidelijk zijn: de querulant is een pathologisch verschijnsel. Al-
leen blijft de vraag: willen wij het zien als de pathologie van individuen met 
een rechtvaardigheidsverwachting die op hol is geslagen of richten wij het ver-
wijt tegen de kafkaëske rechtsstaat wiens product hij is?  

Procedures als een oefening in ontmoediging  

In zijn vroegere schriften definieert Luhmann “normatief” als “een verwach-
ting waaraan ook tegen teleurstelling in wordt vastgehouden”.3 Echter, zijn 
begrip blijft niet puur sociaal-psychologisch, er zit ook een sociologische bepa-
ling aan vast. Om tot “sociale norm” verheven te worden, moet de hardnekkig-
heid van de normatieve verwachting door anderen bevestigd worden. 

                                                           
3 Niklas Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbeck (Rowohlt) 1971. 
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Hierin ligt volgens Luhmann ook de functie van procedures. Zij toetsen in hoe-
verre de teleurstelling van niet vervulde verwachtingen steun blijft krijgen van 
anderen, dus “normatief” genoemd kan worden. Deze anderen zullen de nor-
matieve verwachting niet altijd bevestigen. Zij kunnen de teleurgestelde klager 
alleen laten staan, en daarmee ontkennen zij de ernst van de normschending of 
de norm zelf. Uiteraard moeten wij deze ontkenning – net als de ernst van een 
normschending zelf – gradueel zien: in eerste instantie gaan wij op de klager 
in; wij tonen medelijden en bevestigen zijn gelijk, maar wij willen – uitgaand 
van voldoende verzoenings- of herstelpogingen en een goede afloop – tot de 
orde van de dag overgaan. Blijven klagen wordt tot gezeur, en wie dan nog 
doorgaat wordt voor querulant uitgemaakt. Dit geldt des te meer, naarmate de 
klacht getoetst is door derden. Ook het concept van derden kan gradueel gede-
finieerd worden: van vrienden tot omstanders, van omstanders tot instanties, 
van instanties tot formele instanties. Formeel wordt het tot een juridisch geschil 
door een procedure aan te spannen. 

Accepteert de klager de uitspraak van een derde en het resultaat van een 
formele procedure niet, dan verliest hij snel de steun van de medevoelende om-
standers. Voor hem is dat dan jammer, maar helaas – zelfs kinderen moeten le-
ren een verlies te incasseren.  

Acceptatie van een norm is dus niet te meten bij de winnaars en verliezers 
van een justitiële beslissing, maar bij derden. De procedure, die weliswaar aan 
eisen van fairness zal moeten voldoen,4 ontslaat ons daarmee van de verplich-
ting om over de rechtvaardigheid van normen te moeten bakkeleien. Ook 
Durkheim en nog talrijke klassiekers kunnen worden aangehaald om te beves-
tigen dat normen gedefinieerd worden ter gelegenheid van hun schending. Ze 
zijn het product van interactieve beslissingen over deze definities, en de forme-
le procedure is de meest expliciete vorm van een institutionalisering van nor-
matieve definities. 

Het aanbod van hoger beroep  

Echter, ook procedures missen soms hun acceptatie. Veel van de professionele 
en vriendschappelijke interactie werkt tegendraads: advocaten, maar ook vrien-
den die steun betuigen helpen niet alleen de teleurstelling te verwerken, maar 
ook in het onrechtgevoel te volharden. Medelijden leidt zo tot verwijten tegen 
de instanties. Theorieën van een samenzwering dienen zich aan.  

Gezien deze sociaal-psychologische achtergrond van solidariteit met de 
verliezer, blijft de normatieve eis dat de betrokkenen een procedure als ‘recht-
vaardig’ kunnen beleven, zeker geboden. Onderzoek heeft vele malen5 aange-

                                                           
4 Vgl. Klaus Röhl, Verfahrensgerechtigkeit, Zeitschrift für Rechtssoziologie 14,1 (1993) 1-34. 
5 E.A. Lind and Tom R. Tyler, The Social Psychology of Procedural Justice, New York: Plenum 

1988; Tom R. Tyler, Why People Obey the Law, Yale U. Press 1990; ook bevestigd door eigen 
onderzoek bij de Nationale ombudsman dat heeft aangetoond dat zelfs 53% van degenen wiens 
klacht de Nationale ombudsman niet terecht vond, meende dat door zijn behandeling van de 
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toond dat het de acceptatie helpt als de betrokkenen alleen al de kans wordt 
geboden hun verhaal te kunnen doen. Luisteren helpt, nog afgezien van de 
bijkomende mogelijkheid dat de juridische beslissing door een zorgvuldige 
procedure ook rechtvaardiger kan worden. 

Echter, geregeld schiet de realiteit van het justitiële bedrijf ten opzichte van 
de eigen beloften te kort. Ondanks de schijn van het tegendeel. Het merendeel 
van het sociaal-psychologisch onderzoek over procedures toetst fairness im-
mers in een quasi-experimentele situatie, en daardoor ontkomt het er niet aan 
tegenover de gebreken van justitie blind en doof te zijn. Uit experimenteel on-
derzoek dat heeft aangetoond dat juridische studenten in Europa net als in 
Amerika de voorkeur geven aan de adversatoire procesvoering in plaats van de 
op het Continent gebruikelijke (zogenoemd) inquisitoire,6 bijvoorbeeld, kan 
men niet zonder meer concluderen dat de eerste vorm van procesvoering tot 
faire, meer rechtvaardige processen voert.7 Het staat namelijk vast dat de be-
werkelijkheid van de adversatoire praktijk (vooral als deze samen gaat met een 
jury-proces) in de Common Law-landen massaal tot vermijdingsgedrag leidt, 
zodat het merendeel van de beschuldigden in het strafproces de voorkeur geeft 
aan een guilty plea, en de partijen in de civiele procedure aan een schikking in 
het pre-trial.8  

Gezien de gebreken van de rechterlijke praktijk biedt derhalve het Conti-
nentale procesrecht principieel (maar niet zonder uitzondering) de mogelijk-
heid van hoger beroep aan.  

Wie een verlies niet kan incasseren, is niet altijd psychologisch incompe-
tent. Men procedeert bijvoorbeeld verder omdat de professionelen (behalve ho-
noraria) nog kansen denken te boeken in hoger beroep. Nieuwe argumentaties 
zouden kunnen opkomen. Het is niet uit te sluiten dat ook de advocaten daarbij 
oprecht acteren. Ze gaan weliswaar losjes met de rechtsmiddelen om, maar ze 
doen dat om de cliënt ter wille te zijn. Soms kan de winst van het doorprocede-
ren ook liggen in trots, in pesten van de tegenstander of in tijdwinst die men 
voor zichzelf creëert. Eigen enquêtes hebben aangetoond dat partijen van het 

                                                                                                                                
zaak hij toch aan hun verwachtingen heeft voldaan (tegen 72% van degenen die van hem gelijk 
kregen, dat de overheidsdienst onbehoorlijk had gehandeld); 69% resp. 77% zal de volgende 
keer weer naar de Nationale ombudsman gaan, vgl. Jaap Timmer, Bert Niemeijer, Burger, 
overheid en Nationale ombudsman, ’s-Gravenhage 1994, p. 84. De hoge tevredenheidsscore is 
opmerkelijk, zeker gezien de publiciteit rondom het boek van een voormalige medewerkster bij 
het bureau Wil Jacobs, Klagers en veelklagers bij de Nationale ombudsman, Deventer 1994, 
die de stellige indruk overbracht dat de meeste klachten naar het idee van de ombudsman zelf 
een hoog querulantengehalte hadden. In haar boek echter is de auteur voorzichtiger; uit haar 
computertelling van klagers over tien jaar blijkt ook dat er maar 4% tot haar categorie “veel-
klagers” behoren, zie p. 95. 

6 J.W. Thibaut en L.J. Walker, Procedural Justice: A psychological Analysis, New York: Wiley 
1975. 

7 Zoals niet alleen H.F.M. Crombag en P.J. van Koppen in: Het hart van de zaak, Deventer 
1997, 507-518 insinueren. 

8 Vgl. Herbert Jacob, Crime and Justice in Urban America, Engelwood Cliffs (Prentice Hall) 
1980. 
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procedurele steekspel soms zo weinig begrijpen dat zij het verschil tussen de 
juridische uitkomst en de psychologische voldoening niet meer zien.9 

Hardnekkig in zijn gelijk geloven kan als oprechtheid of als niet buigen 
voor het onrecht worden gezien. Is hiervoor echter geen sociale steun meer te 
vinden, dan wordt de ‘querulant’ ook psychologisch een verliezer. Wat juri-
disch als correctie in hoger beroep wordt aangeboden, kan psychologisch bete-
kenen dat de klager in een pathologie verzeild raakt. 

Constitutionele klachten  
Een van de boven genoemde verhalen eindigt met een constitutionele klacht bij 
het Hof in Karlsruhe. Het betreft hier een procedure (en een gerechtshof) die 
Nederland niet kent, maar in Duitsland inmiddels een hoge vlucht heeft geno-
men. Ook enkele van de nieuwe constituties in Centraal-Europa en Zuid-
Afrika hebben het idee van zo’n procedure overgenomen: na een periode van 
repressie van democratie en rechtsstaat zal de burger een directe toegang tot de 
hoogste rechter hebben om zijn grond- en mensenrechten in te kunnen vorde-
ren. Het recht op een rechtvaardige procedure bij justitie staat daarbij voorop. 
Rond de helft van alle Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe beroept zich dan 
ook op de schending van het justitiële grondrecht volgens artikel 103, 1 GG. 

Het Hof kan bij de klachten van een behandeling afzien zonder redenen aan 
te voeren. Uit een totaal van de 10.639 brieven die het Hof in 1995 bereikten, 
heeft het bij 5.766 een klachtverzoek kunnen herkennen. Van deze klachtver-
zoeken kunnen er rond de 200 rekenen op een behandeling, en minder dan de 
helft hiervan maakt een kans.10 Zelfs bij deze radicale selectie bezwijkt de jus-
titiële organisatie echter onder de stijgende werkdruk van het grote aantal pro-
cedures, in het bijzonder wanneer een bepaalde categorie rechtzoekenden mas-
saal – zoals in de jaren 1990-1995 het groot aantal asielzoekers – bij het consti-
tutionele Hof zijn laatste kans op uitstel van een wettelijke regel zoekt. Het 
Hof wist in het geval van de asielprocedures dan ook geen andere uitweg te 
vinden dan de rechtsbescherming langs de constitutionele weg principieel te 
beperken.11 Minder lastig zijn massale klachten die als gevolg van een opposi-
tionele actie als een lawine binnen komen rollen (zoals de oppositie tegen de 
volkstelling in 1983, tegen de beperking van abortus in 1976, en tegen een 
bijzondere belastingheffing in 1973). Bij dit soort campagnes kan het Hof en-
kele honderden klachten samenvoegen en met een enkele beslissing de zaak 
beslechten. Deze voorbeelden maken duidelijk dat het Rechtsbehelf12 van de 
constitutionele klacht de plaats kan innemen van een politieke campagne bij 

                                                           
9 Erhard Blankenburg et al., Der lange Weg in die Berufung, in: Rolf Bender (Hrg.), Tatsachen-

forschung in der Justiz, Tübingen 1972, 81-104. 
10 Voor een uitvoerige beschrijving van ons onderzoek zie Erhard Blankenburg, Unsinn und Sinn 

des Annahmeverfahrens bei Verfassungsbeschwerden, Zeitschrift für Rechtssoziologie 19, 1 
(1998) 37-60. 

11 Materieel in 2Bvr 1507/93, 1508/93, en met betrekking op de voorlopige rechtsbescherming 
2Bvr 1516/93.  

12 Rechtsbehelf wordt een ultimatieve rechtsgang genoemd die geen verdere rechtsmiddelen meer 
toelaat. 
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strijdvragen die via de politieke instanties niet met voldoende legitimiteit te 
regelen zijn. Opposities van allerlei soort maken in Duitsland geregeld gebruik 
van deze constitutionele klachtweg.13 Principieel ziet men in deze functie, die 
het Hof met zijn zestien rechters heeft, een belangrijke correctie tijdens de 
afwisseling van de politieke macht, maar als deze met juridische filibusters en 
vervolgens dan nog met een plaatselijk referendum worden aangevuld,14 kan 
ook deze het karakter aannemen van een querulantenstijl van politiek. 

De constitutionele klacht brengt het Hof in een dilemma tussen zijn op-
dracht als opperste wachter over de rechtsstaat aan de ene kant en ombudsman 
voor alledaagse, soms klaarblijkelijk querulanten-klachten aan de andere kant. 
Het enige antwoord dat het Hof tot nu toe heeft, is een radicale selectie. In een 
voorprocedure toetsen de medewerkers van het Hof (iedere rechter heeft er 
drie), welke klachten bij voorbaat ongegrond kunnen worden verklaard. Mijn 
indruk bij het lezen van de interne (dus niet openbaar gemaakte) rapporten die 
de rechters worden voorgelegd, is dat deze klachten buitengewoon zorgvuldig 
worden becommentarieerd. Maar gezien de snelle afhandeling, alleen op basis 
van de door de klagers (in tweederde van de gevallen via een advocaat) inge-
zonden brieven en stukken, blijft het uitzondering als een casus die door warri-
ge argumentatie ietwat op querulanten lijkt, uit de massa van klachten wordt 
gevist. Soms, als medewerkers en rechters bij het Hof de indruk hebben dat op 
het niveau van eerste aanleg grof onrecht is geschied, gaan zij de casus na en 
verheugen zij zich erop ook als ombudsman van de burger te kunnen optreden. 
Toch moeten zij toegeven dat deze functie door hen nooit stelselmatig kan 
worden uitgeoefend.  

Ook krijgt de meerderheid van de klagers van wie de klacht niet in behan-
deling is genomen, geen indruk van de moeite die medewerkers intern mis-
schien hebben gedaan. Zij moeten genoegen nemen met een korte brief, die 
zonder redenen meedeelt dat hun klacht niet in behandeling is genomen. Het 
zijn uitzonderingen waar het Hof meent met een afwijzing een principiële 
kwestie te kunnen toelichten (bijvoorbeeld om de eigen competentie in re te 
benadrukken zonder echter de voorliggende klacht gegrond te verklaren15). In 
de meeste gevallen echter geeft het Hof geen motivatie, om te voorkomen dat 
daartegen weer bezwaar aangetekend zou kunnen worden. Jurisprudentie over 
aanname en afwijzing van klachten leidt tot de wens naar verdere rechts-
middelen, en die zijn juist na alle procedurele mogelijkheden van het systeem 
te hebben uitgeput onwenselijk. (Dit neemt niet weg dat sommige klagers zich 
tot het Europese Hof voor de Mensenrechten wenden om ook dit systeem van 
ultimatieve rechtsbescherming nog eens op zijn menswaardigheid te toetsen.) 

                                                           
13 Zie ook hiervoor mijn uitvoerige argumentatie in: Die Verfassungsbeschwerde – Nebenbühne 

der Politik und Klagemauer von Bürgern, Kritische Justiz 31, 2 (1998) 203-218. 
14 Zoals in 1998 is geschied met betrekking tot het internationale contract ter regeling van de 

spelling van de Duitse taal. 
15 Geliefde strategie van hoogste gerechten vooral aan het begin van hun bestaan, b.v. het Elfes 

arrest van het Duitse Hof BVerfGE 6, 32, net als Marbury vs Madison voor het Amerikaanse 
Supreme Court in 1803. 
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De querulant als motor van de rechtsontwikkeling 

Het is maar een heel klein gedeelte van al het onrecht dat voor de rechter wordt 
gedaagd; en het is maar een enkel percent daarvan dat daadwerkelijk voorkomt 
en dat na een vonnis verder tot hoger beroep leidt. Van dit geringe percentage 
onrecht is het dan nog maar een klein promille dat doorprocedeert naar cassatie 
en zelfs naar een metapositieve klacht (zoals die bij de constitutionele hoven). 
Het stelsel van rechtsmiddelen zorgt ervoor dat de hoogste gerechten alleen 
nog principiële kwesties in behandeling nemen; zij werken voor het recht, niet 
voor de individuele klager. Daarom houdt de filter die de poorten van hoger 
beroep wil bewaken, het oog op rechtstechnische en jurisprudentiële criteria. 
Welnu, dat oog is blind voor de lacunes van rechtvaardigheid van hetzelfde 
stelsel. Hoe minder kans op directe aandacht voor het gevoelde onrecht, des te 
meer aandacht en publiciteit krijgen de weinige procedures die het zo ver we-
ten te brengen. Het is juist vóór de omslag naar querulant, als de klacht nog 
enigszins serieus wordt genomen, dat de bijna-querulant zijn grootste invloed 
heeft.  

De massamedia, net als de woordvoerders van de juridische vakbladen, in 
Duitsland tonen zich gefascineerd door het Constitutionele Hof. Het Hof geniet 
ervan dat zijn uitspraken tot een ommekeer van gevestigde interpretaties van 
het recht leiden;16 en het gebruikt het Ermessen onder de hoeveelheid klachten 
om de richting aan te geven en te bepalen waar naartoe de frontier van de juris-
prudentie zich beweegt.  

De redenen waarom zij de pers halen, lopen net zo uiteen als de functies 
van de constitutionele klachten: meestal gaat het de media om verreikende 
beslissingen over de interpretatie van het (constitutionele) recht, soms om de 
hilariteit van al te ver gezochte eisen. Tegelijk roept deze aandacht van de 
media voor de vernieuwende rechter echter ook op tot immitatiegedrag en ook 
tot mogelijk verdergaande eisen.17 Soms zijn er dus klagers die met hun queru-
lantengedrag de vooruitgang van het recht uitlokken. Vandaar het gezegde dat 
constitutionele klachten een signaalfunctie voor de lacunes van het recht zou-
den hebben. Het geldt voor de een of twee casus per jaar die het discours in de 
vakbladen halen, en de rond honderd constitutionele klachten per jaar die voor 
het Hof succes weten te boeken.  

                                                           
16 Ook Nederland kent dit soort rechterlijk activisme. Te denken valt aan de instrumentalisering 

van het kort geding, toen in de vroege jaren ’80 de Amsterdamse president met zijn recht-
spraak over krakers en de Haagse president met zijn uitspraken over onrechtmatige daad door 
de overheid, de verandering van het traditionele rechtsbewustzijn tot hun taak maakten, af te 
lezen aan de openbare toelichtingen waarmee zij de collega’s, de journalisten en de bevolking 
van hun redenering op te hoogte brachten. 

17 Dat dit soort imitatiegedrag ook over de grens van het eigen rechtsstelsel kan waaien, wordt 
duidelijk uit de pogingen om sommige exorbitante aansprakelijkheidseisen die voor een Tex-
aanse jury komen, in Nederland over te nemen, waardoor de Texaanse gekte door kan dringen 
in Nederland. 
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Hoger beroep vanuit het perspectief van de eiser 

Maar wat zijn de 10.000 brieven en daaronder de 6.000 klachten die het Hof 
niet in behandeling wenst te nemen, waard? Achter iedere brief gaat het ver-
haal schuil van een onverzoenlijk gevecht tussen een klager die van de eerste 
naar de tweede en derde instantie is gestuurd, en de ambtenaren achter het 
loket die de vele klachten moe zijn, en de rechters die naarmate zij verder van 
het oorspronkelijk conflict verwijderd zijn, des te minder zien hoe zij daaraan 
iets zouden kunnen doen. Hoe langer de weg naar hogere instanties, hoe meer 
de klager tot zeurpiet wordt, hoe verder het loket van de sociale oorsprong 
verwijderd raakt, hoe meer het conflict zich verplaatst naar het veld van de 
procedure. Bij het Constitutionele Hof heeft de helft van de klagers het oor-
spronkelijke onrecht al verruild voor een klacht over de onheuse behandeling 
voor de gewone rechter. Geregeld ligt de gebeurtenis die ooit als onrecht is 
ervaren, al jaren terug. Vaak is de gebeurtenis niet meer te herkennen in het 
dossier van de constitutionele klacht. Gemiddeld twaalf percent18 van de kla-
gers laat door uitbundige scheldpartijen, door het (soms meervoudig) wisselen 
van advocaat of door pogingen om rechters te wraken, in hun stukken zien dat 
het oorspronkelijke verweer is uitgegroeid tot een gevecht tegen de hele juridi-
sche wereld. Duidelijk is daarbij dat het verweer tegen de behandeling voor de 
gewone rechter is toegenomen, wat niemand zal verbazen gezien het feit dat 
het vooral om die kleine geschillen gaat die sinds 1985 door het afsnijden van 
rechtsmiddelen in het kader van een beleid tot een meer efficiënt rechtsbedrijf 
te komen, onder de grens van hoger beroep zijn komen te vallen.19 

 Het signaal over misstanden binnen de rechterlijke macht is dus duidelijk, 
maar het komt in de kledij van een onverzoenlijke querulant. De meerderheid 
van de partijen die bij de gewone rechter niet alleen hun gelijk, maar ook hun 
gehoor niet hebben kunnen vinden, neemt niet de moeite hun bezwaar nog 
eens in de bochten van een constitutionele klacht te wringen. En het zij ook 
duidelijk, dat de hoogste rechter – als deze bezwaren toch worden ingebracht – 
deze niet kan verwerken of ook maar ter kennis kan nemen. Aan de conclusie 
valt niet te ontkomen dat de klager zelden zijn gelijk kan halen aan de top van 
de juridische piramide (of aan het eind van de trechter van instanties). Hij kan 
zich hoogstens voor een gevecht om principiële rechten opofferen. 

De querulant die zich niet in zijn lot kan schikken, is er weinig bij gebaat 
als hem de mogelijkheid tot hoger beroep wordt geboden. Hij zou mijns in-
ziens beter gediend zijn met een alternatieve klachtlijn die de kwestie meteen 
verschuift naar de procedure en alleen de procedurele bezwaren zal afhande-
len. Een ombudsman bij justitie bijvoorbeeld. Een justitiële ombudsman, waar 
geen materieel beroep wordt aangetekend, maar wel gevallen van onvoldoende 

                                                           
18 Bevinding van een representatieve steekproef (N = 600) van klachten in de jaren 1955/1965/ 

1975/1985/1990 en 1995 die ik samen met Ludger Wellkamp heb gecodeerd. 
19 De grens bij civiele geschillen ligt in Duitsland inmiddels bij DM 1.500, de Nederlandse wet-

geving streeft ernaar het de Duitsers gelijk te doen. Vgl. Hubert Rottleuthner, Umbau des 
Rechtsstaats?, NJW 1996, 2473 e.v.  
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gehoor en onheuse behandeling aan de kaak kunnen worden gesteld, zal hem 
misschien eerder genoegdoening20 kunnen verschaffen, dan een eindeloze weg 
langs nog meer juridische instanties met steeds minder kans op succes.  

Wie van de lezers aan het eind van een rechtsgeleerd verslag nodig een 
aanbeveling zou willen zien, wordt in dit geval dan ook mijn mening niet ont-
houden: ik acht de Nederlandse traditie die een constitutionele klachtweg tot 
nu toe niet nodig heeft gehad, gelukkig; maar het zal des te meer te bevorderen 
zijn dat de Nationale ombudsman de bevoegdheid wordt verleend om ook 
klachten over justitie in behandeling te nemen en zo de querulant toch nog een 
weg te bieden om zijn ongenoegen kwijt te kunnen (zonder daar een formeel 
rechtsmiddel van te maken). 
 

                                                           
20 M. Oosting, tot voor kort Nationale ombudsman, heeft er de laatste jaren herhaaldelijk op 

aangedrongen – wat tot nu toe slechts geleid heeft tot de suggestie in de Contourennota (TK 
1998-99, 26352 nr. 2) die bij de juridische fijnproevers op constitutionele bezwaren gestoten is 
vanwege de scheiding van de gouvernementele en juridische machten. Welnu, deze kunnen 
met een afzonderlijke ombudsinstantie voor klachten over justitie worden opgelost. 



 



Hans Boutellier1 

De veiligheidsutopie 
Contouren van strafrechtelijk beleid 

Bij het begin van de 21e eeuw ziet het er onverhoeds naar uit dat veiligheid één 
van de grote sociale thema’s is geworden. Dat blijkt uit bevolkingsonderzoe-
ken waarin burgers criminaliteit als hun grootste zorg aangeven – nog voor 
milieu, gezondheid en economie.2 Het blijkt eveneens uit de aandacht in de 
media en de politiek. En het blijkt bovenal uit de turbulente ontwikkeling van 
het strafrechtelijke systeem. Zo werd via een parlementaire enquête door Van 
Traa een ‘crisis in de opsporing’ blootgelegd, terwijl bovendien sprake was 
van een onstuimige groei van het sanctieapparaat. In de afgelopen vijftien jaar 
steeg het aantal gevangeniscellen van vier tot veertienduizend, het aantal taak-
straffen voor volwassenen en jeugdigen van nul tot circa twintigduizend en het 
aantal (niet-strafrechtelijke) ‘Halt-afdoeningen’ tot circa 15.000. Het lijkt wel 
of er meer gestraft wordt dan ooit. 

Dat het veiligheidsprobleem vanaf de jaren zeventig zulke proporties aan 
heeft kunnen nemen, is in feite als een verrassing gekomen.3 Een drietal facto-
ren lijkt direct relevant voor de centrale plaats van het veiligheidsvraagstuk: de 
reële toename van de criminaliteit; de grotere gevoeligheid voor sommige vor-
men van criminaliteit; een afnemende greep van de staat (en zijn burgers) op 
de sociale condities van de samenleving.4 Het is niet mijn bedoeling deze fac-
toren hier nader te analyseren; de dominante plaats van ‘veiligheid’ in het 
huidige culturele bewustzijn en in de overheidslegitimatie wordt verder als 
gegeven verondersteld. Wel ben ik geïnteresseerd in de rol die het strafrechte-
lijk beleid daarbij speelt, of beter, welke rol het zou kunnen spelen. Daarvoor 
kies ik ‘de utopie’ als vertrekpunt. 

                                                           
1 Met dank aan de redactie, Bas van Stokkom, Harry Kunneman en John Blad voor hun kritische 

commentaar. 
2 In het Sociaal en Cultureel Rapport 1998 wordt hierover gesteld: ‘Zij [de bevolking] wilde 

veiligheid: in 1997 plaatste 57% misdaadbestrijding bij de eerste vijf doeleinden en wilde 52% 
de orde gehandhaafd zien’ (p. 129). In 1997 komt milieuverontreiniging bestrijden op de twee-
de plaats met 36%.  

3 In het midden van de jaren zeventig werd in een WRR-rapport (1977) door Dessaur en Gun-
ther Moor verwacht dat de burgerlijke ongehoorzaamheid zou toenemen, en de gewelds- en ze-
dencriminaliteit zouden dalen. 

4 De Nederlands-Amerikaanse defensiespecialist Van Kreveld laat in zijn recent verschenen 
boek Rise and Decline of the State (1999) zien hoe het vraagstuk van de ‘interne veiligheid’ 
samenhangt met processen van globalisering en individualisering. De garantie van veiligheid 
(zowel intern als extern) is een van de peilers onder de legitimiteit van de natiestaat, zoals die 
zich in de loop van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld, maar is steeds sterker onder druk 
komen te staan. 
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Hoewel het woord ‘utopie’ in het dagelijkse spraakgebruik wordt geassocieerd 
met zoiets als ‘dromen over een onbereikbare harmonieuze samenleving’, is in 
de meeste utopische literatuur sprake van uitgesproken opvattingen over orde 
en controle. De constructie van utopieën is sterk gemotiveerd door onvrede – 
onverzoenlijkheid – met de bestaande wereld. De utopie vormt als het ware een 
uiterste poging om die onvrede te overstijgen. Dit betekent dat de utopische li-
teratuur uitzicht biedt op prototypische beelden, die achter bepaalde ontwikke-
lingen schuilgaan, maar die doorgaans impliciet blijven. Deze prototypische 
beelden spelen zonder meer ook een rol in de behoefte om ongewenste gedra-
gingen onder controle te krijgen. In dit artikel stel ik mij de vraag welke rol in 
de utopische literatuur wordt toegekend aan ‘het straffen’. Daarna kan omge-
keerd de vraag worden gesteld in hoeverre ‘de utopische verleiding’5 herken-
baar is in het huidige strafrechtelijke beleid.6 

 Ik acht deze benadering van belang om de maatschappelijke betekenis van 
het strafrecht wat fundamenteler aan de orde te kunnen stellen dan veelal ge-
bruikelijk is. Ook innovaties in het strafrechtelijke beleid worden meestal ge-
motiveerd door de onmacht of de onwil om zich neer te leggen bij bepaalde ge-
beurtenissen. Zij komen echter veelal ad hoc tot stand naar aanleiding van ver-
ontrustende incidenten. De normatieve vraag naar de wenselijkheid van be-
paalde ontwikkelingen wordt daarbij vaak impliciet gehouden of slechts opper-
vlakkig beantwoord.7 Indien al sprake is van een principiële normatieve beoor-
deling, vindt deze meestal plaats binnen een strikt juridisch kader. Via ‘de uto-
pie’ acht ik het mogelijk de discussie wat los te weken van ad hoc beoordelin-
gen of van haar autoreferentiële juridische karakter. 

Utopisch verlangen anno 2000 

Alvorens de probleemstelling van deze bijdrage nader uit te werken, stelt zich 
de vraag naar de betekenis van het utopische denken anno 2000. Sinds de pu-
blicatie van het boek Utopia van Thomas More in 1516 heeft de moderne tijd 
velerlei utopische ideevorming te zien gegeven, die gepaard ging met reflectie-
ve secundaire literatuur.8 Zo verschenen in de zeventiende eeuw beroemde 
utopieën van Francis Bacon (Het nieuwe Atlantis, 1627) en Campanella (Zon-
nestad, 1623). Ook kan worden gewezen op het werk van Jeremy Bentham van 

                                                           
5 De term ‘utopische verleiding’ is ontleend aan de titel van het boek van Crombag & Van Dun, 

1998. 
6 De termen strafrecht en strafrechtelijk beleid worden hier door elkaar gebruikt. Het gaat in we-

zen om de gelegitimeerde inbreuk van de staat op de vrijheid van personen op grond van door 
hen gepleegde, strafrechtelijk gedefinieerde, feiten. 

7 Een voorbeeld hiervan vind ik de befaamde, door Van Traa blootgelegde, crisis in de opspo-
ring, die nauwelijks heeft geleid tot fundamentele afwegingen over de maatschappelijke rol 
van het strafrecht.  

8 Ik baseer mij in dit artikel vooral op het boek van Achterhuis (1998), en in mindere mate op 
dat van Crombag & Van Dun (1997). Het is overigens opmerkelijk dat deze auteurs niet naar 
elkaar verwijzen, ondanks hun eerdere artikelen over dit onderwerp. 
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anderhalve eeuw later (1791). In de negentiende eeuw valt het werk van Four-
rier en Marx9 op, en in de twintigste eeuw dat van sommige neo-marxisten zo-
als Marcuse. Walden II van de psycholoog Skinner is vooralsnog één van de 
laatste serieuze utopieën geweest. 

Geconstateerd moet worden dat de intellectuele waardering voor de utopie 
in de loop van deze eeuw sterk is afgenomen. Vooral na de Tweede Wereld-
oorlog is de filosofische reflectie over de utopische literatuur over het alge-
meen negatief geweest. Door uiteenlopende filosofen als Popper, Berlin, 
Arendt en Foucault is in het bijzonder het totalitaire karakter van de utopische 
verbeelding ontmaskerd. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk in een eeuw die 
twee totalitaire systemen heeft gekend met een historisch ongekend aantal 
slachtoffers van staats- en Gemeinschaftsterreur. Behalve het communisme en 
het fascisme werden ook de westerse democratische verzorgingsstaten door 
Foucault ontmaskerd als utopische machtssystemen. De twintigste eeuw wordt 
door velen dan ook beschouwd en bekritiseerd als de eeuw van ‘de gereali-
seerde utopieën’.10 

Overigens was de waardering van de ‘gerealiseerde utopieën’ niet unaniem 
negatief. Vooral waar het ging om de communistische experimenten, die in het 
teken stonden van de nieuwe mens, waren er de fellow-travellers: degenen die 
zich welwillend en goedgelovig lieten rondleiden in de nieuw bestuurde lan-
den. Men zou zelfs kunnen stellen dat de naoorlogse intellectuele wereld in 
zekere zin werd verscheurd door een verschil in waardering van de utopische 
verbeelding.11 Juist de (veronderstelde) realiteit van de utopie heeft geleid tot 
een ambivalente intellectuele houding ten opzichte van het utopisme. De utopi-
sche verbeelding is enerzijds onmiskenbaar het subversieve instrument van 
moderne intellectuelen om aan het alledaagse te ontsnappen, maar stond ander-
zijds in deze eeuw in het teken van de meest gewelddadige schrikbewinden 
(neem het Cambodja van Pol Pot). 

Ik acht het in dit verband zinvol om ten aanzien van het utopische verlan-
gen een onderscheid te maken tussen de utopische verbeelding als het vermo-
gen tot reflectie over het niet bestaande, en het utopische systeemdenken waar-
bij de systematische en gedetailleerde beschrijving – en zo mogelijk realisering 
van een systeem – wordt nagestreefd. Achterhuis (1998) pleit er voor het be-
grip ‘utopisch’ strikt te reserveren voor de tweede soort van denken, waarvan 

                                                           
9 Voor marxisten staat het noemen van Marx in dit verband gelijk aan heiligschennis. Marx en 

Engels hebben zich juist afgezet tegen de utopisten. Hun eigen werk was wetenschappelijk van 
aard, en poogde een objectieve, en dus noodzakelijke ontwikkeling van de economie, en daar-
mee van de samenleving te geven. Ik sluit mij desalniettemin aan bij Achterhuis’ typering van 
Marx’ werk als utopisch, omdat het ten grondslag lag aan de vormgeving van de commu-
nistische staten.  

10 Een uitzondering hierop vormt de Amerikaanse filosoof en pragmatist, die in waarderende zin 
spreekt van ‘my liberal utopia’ (Rorty, 1989, p. xvi). 

11 Dit kon zelfs tot uitdrukking komen bij een en dezelfde beweging of individuele auteur. Ach-
terhuis laat bijvoorbeeld zien dat de utopische ideeën van Marcuse gepaard gingen met een af-
wijzing van gerealiseerde ‘utopische’ technologieën. 
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hij op overtuigende wijze de immanente logica laat zien, en afwijst.12 Hij 
spreekt over de utopie als een heimelijke droom, waarin de wens tot (absolute) 
macht schuilgaat, maar die al gauw verkeert in een nachtmerrie. 

Het is naar mijn mening echter wenselijk om de utopische verbeelding als 
zelfstandige menselijke faculteit te onderkennen en te waarderen. Het denken 
van het niet-bestaande biedt immers juist de mogelijkheid om boven de van-
zelfsprekendheid van het systeemdenken uit te komen. Met de ontkenning of 
afwijzing van de utopische verbeelding verdwijnt bovendien het zicht op – en 
daarmee het debat over – de impliciete beelden die worden gebruikt in politiek 
en beleid. Het onderscheid tussen verbeelding en systeemdenken is met andere 
woorden van belang om normatieve reflectie over actuele ontwikkelingen mo-
gelijk te maken. 

Wanneer we nu komen tot beoordeling van het utopisch verlangen anno 
2000, dan kunnen we constateren dat de utopische verbeelding, met de ideolo-
gische bevlogenheid van de jaren zestig en zeventig, goeddeels teloor is ge-
gaan. Als Achterhuis (1998, p.151) constateert dat ‘het overheersende intellec-
tuele klimaat van de jaren zeventig zonder meer als utopisch kan worden be-
schouwd’, zou men vervolgens kunnen stellen dat de jaren negentig bij uitstek 
anti-utopisch zijn. De uitspraak van Lyotard dat er een eind is gekomen aan de 
grote verhalen is een cliché geworden vanwege de grote empirische realiteits-
waarde ervan. De bevlogenheid van de jaren zeventig is achteraf niet méér ge-
weest dan het flakkeren van de ideologische vlam voordat zij doofde. 

In de postmoderne cultuur is de utopische verbeelding weliswaar obscuur 
geworden, maar is het systeemdenken dominanter dan ooit. Daarbij dient voor-
al worden gedacht aan het heersende ‘managerialism’, waarbij collectieve be-
hoeften via bedrijfsmatige credo’s – efficiëntie, effectiviteit, klantgerichtheid 
en kwaliteit – worden georganiseerd. Ook in het (straf)rechtelijk apparaat heer-
sen de bedrijfsmatige criteria steeds sterker. Een dergelijke benadering van het 
algemeen belang heeft onmiskenbaar kwantitatieve en kwalitatieve verbeterin-
gen opgeleverd van de ‘producten’ van de overheid. Tegelijkertijd kan – in 
termen van Weber – de dominantie van de doelrationaliteit (‘hoe beter?’) lei-
den tot een verschraling van de substantiële waardenrationaliteit (‘waartoe 
eigenlijk?’). 

Anno 2000 heeft het systeemdenken zo’n grote vlucht genomen dat het de 
utopische verbeelding lijkt te hebben verdrongen. Daarmee is echter ook het 
zicht op de impliciete beelden die schuil gaan achter de rationalisering van het 
strafrechtelijk beleid, verloren gegaan. Waar willen we naar toe met het straf-
recht; welke posities zijn er in dit verband denkbaar? Met deze nadere uitwer-
king van de probleemstelling in het achterhoofd buig ik me meer specifiek 
over de utopische functies van het strafrecht. Hiertoe behandel ik achtereen-
volgens een negentiende-eeuwse utopische roman die is gesitueerd in het jaar 
                                                           
12 Over de eerste vorm doet hij geen uitspraken, behalve dat hij het niet wil hebben over ‘the 

great chain of human hope’ (Laski 1976, in Achterhuis, 1998, p. 14). Crombag & Van Dun 
gaan op dit punt wat minder subtiel te werk; zij lijken in feite elke vorm van ‘utopische ver-
beelding’ af te wijzen, als enerzijds niet realistisch en anderzijds te riskant. 
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2000, de gemeenschappelijke kenmerken van verschillende utopieën, de plaats 
die het straffen daarbij inneemt en de actuele maatschappelijke rol van het 
strafrecht. 

Bellamy’s jaar 2000 

Het jaar 2000 heeft in het verleden altijd een grote aantrekkingskracht gehad 
op visionaire denkers (Van der Heijden, 1993). Zo publiceerde Edward Bel-
lamy in 1887 de roman Looking Backward 2000-1887. Deze werd door Van 
der Goes in het Nederlands vertaald als In het jaar 2000. De roman was in de 
Verenigde Staten een bestseller. Het was aldaar na Uncle Tom’s Cabin het best 
verkochte boek van de negentiende eeuw. In vele talen vertaald, inspireerde 
het tot een internationale beweging, die tot op de dag van vandaag aanhangers 
heeft. Ik gebruik deze utopische toekomstbeschrijving van onze huidige tijd als 
basis voor een analyse van de mogelijke rol van het strafrecht. 

De hoofdpersoon van het verhaal, Julian West, valt na een hypnotische ses-
sie in een kelder van zijn huis in Boston in een diepe slaap: ‘... in een gemak-
kelijke houding op het bed liggend in mijn kamerjapon, gaf ik mij over aan de 
werking van de suggestie. Waarschijnlijk ten gevolge van mijn buitengewoon 
zenuwachtigen toestand, duurde het langer dan anders voor ik mijn bewustzijn 
verloor, maar ten slotte bekroop mij een aangename slaperigheid’ (Ned. vert., 
1937, p. 16). Hij wordt wakker in het jaar 2000: ‘Dit is de tiende dag van sep-
tember in het jaar 2000, zodat gij precies honderd en dertien jaar, drie maanden 
en elf dagen geslapen hebt’ (p. 19), constateert zijn gastheer dr. Leete, die op 
de plek van zijn woning in een nieuw huis blijkt te wonen. 

Na aanvankelijk ongeloof moet hij geleidelijk aan constateren dat hij ‘de 
waarheid vernomen had over het wonderbaarlijke geval, dat mij gebeurd was’ 
(p. 23). West wordt opgenomen door het gezin van de medicus Leete. Deze 
maakt hem wegwijs in de radicaal veranderde samenleving van 2000, hetgeen 
vanzelfsprekend curieuze conversaties oplevert: ‘welke oplossing heeft gij wel 
gevonden voor het arbeiders-vraagstuk?’ (...) ‘ik geloof, dat wij kunnen zeggen 
het opgelost te hebben’ (p. 29). West wordt omstandig uit de doeken gedaan 
hoe het volk zich heeft georganiseerd ‘tot één grote onderneming’, waarin een 
ieder op harmonieuze wijze zich schikt naar de bestaande arbeidsverhoudin-
gen. Er zijn geen partijen meer, maar ook geen ‘kapitalisten’. ‘De natie’ heeft 
alle belangen in zich verenigd, en daarmee de tegenstellingen opgelost.  

Het werk wordt verricht in het kader van een soort algemene dienstplicht, 
maar deze is niet afgedwongen. ‘Het [werk] wordt beschouwd als iets zoo na-
tuurlijks en redelijks, dat het denkbeeld van dwang verdwenen is’ (p. 37). Ar-
beid is georganiseerd via op status gebaseerde arbeidslegers. Men werkt gedu-
rende 24 jaar en verricht het werk dat past bij zijn talenten. Door technologi-
sche ontwikkelingen is een zeer efficiënt economisch systeem mogelijk gewor-
den, waarin geld als beloning voor werk zijn functie heeft verloren. Handel en 
geldwezen zijn afgeschaft. Alle consumptiegoederen zijn verkrijgbaar in maga-
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zijnen waar men met een ‘credietkaart’ alles aan kan schaffen dat men nodig 
heeft. 

Het voor ieder gelijke krediet wordt verschaft op basis van ieders ‘mensch-
zijn’. De motivatie tot werken wordt ontleend aan de eer om zich te kunnen in-
zetten voor de gemeenschap. ‘Nu arbeid niet meer is voor het individu, maar 
voor het geheele volk, bezielen vaderlandsliefde en eerzucht den arbeid, even-
als vroeger den soldaat’ (p. 56). Tot in de kleinste details blijkt de wereld anno 
2000 te zijn gereorganiseerd. De samenleving die West aantreft, valt – in actu-
ele termen – misschien nog het beste te typeren als een perfect georganiseerde 
consumptiemaatschappij. De ‘natie’ is een nauwkeurig gereguleerde, goed-ge-
oliede machine, waarin – en dat is voor ons onderwerp van belang – criminali-
teit een anachronistisch verschijnsel is geworden. Ik geef over de functie van 
het strafrecht enkele uitgebreide citaten.  

 
“Eenigen tijd later miste ik in de stad de oude gevangenis. 
- ‘Dat was voor mijn tijd,’ zeide Dr. Leete aan de ontbijttafel toen ik er hem over 
sprak, ‘maar ik herinner mij wel er van te hebben gehoord. Wij hebben geen gevan-
genissen tegenwoordig. Alle gevallen van atavisme worden in de ziekenhuizen be-
handeld.’ 
- ‘Van atavisme!’ riep ik uit, hem vragend aanziend (...) 
- ‘Ja, zeker,’ antwoordde Dr. Leete. ‘Het denkbeeld om zulke ongelukkigen te be-
straffen werd reeds vijftig jaar geleden vaarwel gezegd, ja ik geloof reeds vroeger.’ 
- ‘Ik begrijp u niet heel goed,’ zeide ik. ‘Atavisme noemde men in mijn tijd geval-
len van personen, bij wie eenige karaktertrek van een verwijderd voorvader op een 
duidelijke manier zichtbaar werd. Bedoelt gij, dat misdaad tegenwoordig wordt be-
schouwd als de terugkeer van een voorvaderlijke eigenaardigheid?’  
- ‘Ik vraag u verschoning,’ zeide Dr. Leete met een glimlach halfschertsend, half 
medelijdend, ‘maar nu u het mij zoo precies vraagt, ben ik verplicht te zeggen, dat 
dit de volle waarheid is.’ 
(…) ‘bijna alle vormen van misdaad, die bij u bekend waren, hebben tegenwoordig 
geen reden van bestaan, en als zij zich voordoen, zijn zij enkel te verklaren uit het 
weder ontbotten van oude kiemen.’ 
(...) 
- ‘Advocaten hebben wij ook niet, (...) Het zou ons als onredelijk toeschijnen, in een 
geval waar de natie alleen belang heeft bij de waarheid, dat er personen in gemengd 
werden, die belang hadden bij de een of andere gekleurde voorstelling ervan.’ 
- ‘Maar wie verdedigt den beschuldigde?’ 
- ‘Als hij een misdaad heeft gepleegd, heeft hij geen verdediger noodig, want 
meestal bekent hij dan. De bekentenis is niet een blote formaliteit als bij u. Ge-
woonlijk loopt de zaak er mee af.’ (...) ‘Als hij ten onrechte ontkent en zijn schuld 
duidelijk bewezen wordt, krijgt hij dubbele straf. Het liegen wordt evenwel zoo zeer 
veracht bij ons, dat weinige overtreders zullen liegen om vrij te komen.’ 
- ‘Dat is verwonderlijkste van wat u me tot nu toe verteld hebt,’ sprak ik; ‘als het 
liegen uit de mode gegaan is, dan is inderdaad dit land de nieuwe wereld, waarin 
rechtvaardigheid woont, die de Profeet voorspeld heeft’.” 
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Bellamy’s wereld en de echte wereld anno 2000 vertonen enkele opmerkelijke 
overeenkomsten. Met name de strikte organisatie van het werk en de grote 
vlucht van de consumptie zijn herkenbaar. Desalniettemin lijken de principiële 
verschillen van groter belang. Illustratief hiervoor is het verschil tussen Bella-
my’s ‘credietkaart’ en de huidige creditcard. De dominantie van het geld, de 
maatschappelijke ongelijkheid, de belangentegenstellingen én de criminaliteit 
zijn in het oog springende verschillen ten opzichte van de wereld van Bellamy. 
Hoewel het verleidelijk is om verdere vergelijkingen te gaan maken, schuilt het 
wezen van de utopische verbeelding echter niet in het voorspellen van de toe-
komst, maar in de fantasie over mogelijkheden.13  

Kenmerken van de utopie 

Volgens Achterhuis creëert een combinatie van kenmerken een immanente 
logica van de utopie. Ik zal een aantal van door hem onderscheiden ‘familiege-
lijkenissen’14 van utopieën kort beschrijven. We herkennen de meeste in de 
hiervoor beschreven utopie van Bellamy. 
- Onderschikking van het individu aan het collectief (in het geval van Bella-

my ‘de natie’). In veel utopieën is sprake van zeer intensieve sociale con-
trole, waarbij opvalt dat deze door de leden van de gemeenschap vaak niet 
als controle wordt ervaren. Het individuele geluk valt samen met het van de 
gemeenschap afgeleide of van bovenaf opgelegde geluk. Crombag & Van 
Dun spreken in dat verband van de ‘wil van allen’ als achilleshiel van de 
utopie. 

- De maakbaarheid van de samenleving. De utopische beschrijvingen veron-
derstellen dat het mogelijk is om de wereld met name via technologische 
vindingen te creëren. In dat verband wijst Achterhuis op een verschil met 
de voormoderne, bijvoorbeeld christelijke, profetieën. Het lijdelijke wach-
ten op een nieuwe wereld maakt plaats voor het idee van actieve verwerke-
lijking. 

- De relatie tussen totaliteit en detail. In de meeste utopieën is sprake van 
‘holistische’ voorstellingen van de samenleving, die tot in de kleinste de-
tails zijn doordacht. Foucault heeft dit op basis van het werk van Bentham 
beschreven als het panoptisch principe, waarbij centrale controle over de 
kleinste bewegingen wordt uitgeoefend. 

- De radicale breuk met het bestaande. De utopische beschrijvingen komen 
veelal voort uit een als ondraaglijk ervaren heden, of worden ook als zoda-
nig voorgesteld (vergelijk: ‘socialisme of barbarij’). In het boek van Bella-

                                                           
13 Crombag & Van Dun leggen zich nadrukkelijk toe op het kritiseren van ‘de psychologische en 

filosofische vooronderstellingen en consequenties’ van de utopie, hetgeen leidt tot het soms 
wat potsierlijk aantonen van de onmogelijkheid van utopische voorstellingen. Daarbij nemen 
zij vaak uiteindelijk hun toevlucht tot onbevredigende begrippen als ‘de natuurlijke rechtsorde’ 
en ‘de natuurrechtelijke ethiek’. 

14 De term is van Wittgenstein. 
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my is deze breuk zeer aanschouwelijk gemaakt door het ideale Boston van 
2000 steeds te vergelijken met dat van 1887. Hiermee hangt vanzelfspre-
kend het moderne vooruitgangsgeloof nauw samen. 

- Het onder controle brengen van honger en liefde. Utopieën zijn er vaak op 
gericht juist de meest elementaire, natuurlijke, behoeften onder controle te 
krijgen. Meer in het bijzonder is voorzien in een oplossing van schaarste 
teneinde belangentegenstellingen op te heffen. 

- Uitsluiting van ‘buitenstaanders’. Achterhuis wijst erop dat het ‘zuivere’ 
karakter van de utopie leidt tot zuivering van onwelgevallige elementen. 
Over het algemeen is dan ook sprake van een rigoureus onderscheid tussen 
goed en kwaad. Bellamy leek de mogelijkheid van deviantie in zijn natie 
overigens nagenoeg uit te sluiten. 

 
In de combinatie van deze kenmerken schuilt de noodzakelijke, maar volgens 
Achterhuis ook ‘moordende’ logica van het utopische denken. De filosofische 
theorie die het utopisch denken ondersteunt, is over het algemeen het utilisme. 
Volgens deze benadering, die vooral door Beccaria en Bentham werd ontwik-
keld, streeft een samenleving naar het maximale geluk voor het grootst moge-
lijke aantal individuen. Het individu schikt zich naar de wetten van de samen-
leving omdat het op deze wijze een grotere kans op geluk heeft. Deze denkwij-
ze treft men ook aan bij de belangrijkste filosoof van de Franse Revolutie, 
Jean-Jacques Rousseau, in zijn werk over het maatschappelijk contract: ‘ieder 
van ons brengt zijn persoon en heel zijn kunnen in onder de hoogste leiding 
van de algemene wil; en gezamenlijk nemen wij ieder lid op als onscheidbaar 
deel van het geheel’ (geciteerd door Achterhuis, p. 127). 

Vrijheid bestaat – aldus Rousseau – uit de actieve instemming met de alge-
mene wil, la volonté général. Degene die weigert in te stemmen, zal daartoe 
door de gemeenschap gedwongen worden: ‘dit betekent niets anders dan dat 
hij gedwongen zal worden vrij te zijn’ (Rousseau, geciteerd door Achterhuis, 
p. 128). Deze paradoxale oplossing – dwang tot vrijheid – om het optimale 
geluk van burgers te bereiken, is typerend voor de rationale van de meeste 
utopieën. De vijand van de nieuwe mens schuilt volgens deze opvatting in de 
bijzondere wil, indien die afwijkt van de algemene wil. En daarmee wordt 
duidelijk dat de systeemutopist bijna noodzakelijkerwijze oplossingen moet 
vinden voor het onder controle krijgen en houden van deviante personen. 

Sociale controle en straf in de utopie 

Gegeven de kenmerken van de utopie en het ‘dwingende’ collectieve karakter 
van het utilisme, neemt de vraag wat te doen met afwijkende individuen een 
belangrijke plaats in het utopische denken in. Bellamy’s beeld van de wereld in 
2000 is, ten opzichte van andere utopisten, vooral naïef omdat het een dusda-
nig sluitende gemeenschapswil veronderstelt dat vrijwel iedereen zich ernaar 
zal voegen. Deviante gedragingen waren voor hem uitstervende overblijfselen 
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van een ver verleden. In andere utopieën komt de controlerende en straffende 
taak van de staat nadrukkelijker aan de orde. Zowel Achterhuis als Crombag & 
Van Dun wijzen erop dat antisociaal gedrag in het utopische denken vaak tot 
draconische straffen leidt: slavernij of de doodstraf. Zo volgt in het Utopia van 
More de doodstraf op het voor de tweede keer plegen van overspel. 

De meest in het oog springende controlerende instantie van de utopische 
verbeelding is het Panopticon van Jeremy Bentham (1791). Het koepelvormige 
ontwerp voor een ‘huis van toezicht’ is door Foucault beschreven als metafoor 
van de moderne staat. Vanuit het middelpunt kon toezicht gehouden worden op 
alle gedragingen van de in doorzichtige ruimten verblijvende gevangenen. 
Deze nauwgezette controle heeft volgens Foucault zijn pendant gekregen in de 
sociaal-technocratische controlefunctie van de moderne staat. Hij spreekt in dit 
verband van de microfysica van de macht. Voor Bentham diende het Panopti-
con niet alleen als oplossing voor tegenstribbelende individuen, maar was het 
in feite het centrum van zijn utopische wereld. Hij noemde het Panopticon 
zelfs ‘mijn eigen utopia’. 

Op mathematische wijze wilde Bentham een samenleving creëren volgens 
het grootste-gelukprincipe (hij ontwikkelde daartoe een ‘gelukscalculus’). 
Daartoe was het absoluut noodzakelijk om binnen te dringen in de intieme le-
venssfeer. Als er één utopist zich bewust was van het belang van beloning en 
straf, dan was het Bentham wel. ‘Alle straf is ongeluk: alle straf is op zichzelf 
een kwaad. Als vanuit het utiliteitsprincipe straf al wordt toegestaan, mag dat 
alleen gebeuren in zoverre als dat het mogelijk maakt een groter kwaad uit te 
sluiten’ (geciteerd door Achterhuis, p. 269). 

Straf moet volgens Benthams benadering dan ook vooral preventief wer-
ken. Zij moet als ultieme afschrikking gericht zijn op degenen die de wet niét 
hebben overtreden. Hij acht het om die reden zelfs mogelijk om het Panopticon 
te bevolken met fictieve gevangenen, waarbij ook de aanwezigheid van de in-
specteur alleen verondersteld hoeft te worden. Deze moet geacht worden alles 
te kunnen zien (via een lampensysteem) en altijd hoorbaar te zijn (via een bui-
zensysteem). Via een dergelijk afschrikwekkend instituut kan de gemeenschap 
zich koesteren in zijn grootste geluk voor zoveel mogelijk mensen. 

Controle en straf zijn met andere woorden noodzakelijke elementen van het 
utopische systeemdenken, waarbij echter een onderscheid valt te maken naar 
de functie die eraan wordt toegekend. Aan de ene kant is er de utopische voor-
stelling van een dusdanig geslaagde gemeenschap dat strafrecht overbodig is 
geworden. Bij Bellamy is het straffen nog slechts een restproduct van een 
perfect georganiseerde gemeenschap. In zijn denkwereld is geen misdaad, en 
dus geen strafrecht, er zijn geen advocaten en zelfs de rechtsgeleerdheid is 
nagenoeg verdwenen. De controlerende functie is geheel overgenomen door de 
hecht georganiseerde gemeenschap, waarin de (deviante) wil van de enkeling 
is opgelost in de wil van allen. Misdaad is in de ogen van Bellamy een ‘ata-
visme’, een schoonheidsfoutje van het systeem, dat met geringe moeite kan 
worden weggepoetst.  
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Aan de andere kant is er de positie waarin het straffen een pedagogische func-
tie wordt toegedicht. Straffen is hier geen aflopende zaak, maar een vitaal en 
noodzakelijk bestanddeel van de utopische orde. Het strafrecht heeft daarbij 
het doel de burgers af te schrikken voor het vertonen van deviant gedrag. Bent-
ham noemde het Panopticon ‘zijn eigen utopie’ omdat het met een minimum 
aan daadwerkelijke straf (eventueel zelfs via fictieve gevangenen) een maxi-
male disciplinering van het individu ten opzichte van het algemeen belang wist 
te bewerkstelligen.  

Twee prototypes van strafrecht 

Via de utopische literatuur is het mogelijk twee posities voor het strafrecht te 
onderscheiden, die principieel van elkaar verschillen. Deze twee posities zou-
den kunnen worden gekenschetst als ultiem versus urgent strafrecht. In het eer-
ste geval is er sprake van een strafreactie als laatste redmiddel bij deviantie; in 
het tweede geval is de strafreactie een conditioneel instrument ten behoeve van 
de vestiging van de algemene wil. Het ultieme strafrecht is er in laatste instan-
tie; het speelt een rol bij het corrigeren van de laatste resten van individuele 
ongehoorzaamheid. Het urgente strafrecht is een noodzakelijke instantie; zij 
levert de afschrikwekkende voorbeelden voor de burgers en dwingt op deze 
wijze onderschikking af aan de algemene wil. 

De utopische wereldbeelden van Bellamy en Bentham maken twee zuivere 
vormen van strafrecht zichtbaar, waarbij direct zij aangetekend dat geen van 
beide posities als wenselijk kan worden gezien. In beide gevallen is de sociale 
controle zo sterk dat de individuele ontplooiing uit het publieke leven is weg-
gedrukt. Bovendien kan ogenblikkelijk worden geconstateerd dat de bestaande 
strafrechtelijke praktijk laveert tussen beide posities. Tussen beide polen zijn 
vele tussenliggende opties denkbaar. Het onderscheid tussen ultiem en urgent 
strafrecht is echter wel inzichtelijk bij het expliciteren van  de impliciete denk-
beelden omtrent de functie van de straf. 

Ik zou om die reden van beide vormen de volgende kenmerken willen on-
derscheiden. In het geval van het ultieme strafrecht is sprake van een sterke ge-
meenschap, terwijl bij urgent strafrecht een dominante staat als controlerende 
instantie actief zal zijn; de sanctie zal bij ultiem strafrecht eerder correctief en 
meestal resocialiserend zijn, terwijl bij urgent strafrecht de normatieve af-
schrikkingsfunctie voorop staat. Ten slotte zal bij ultiem strafrecht sprake zijn 
van een op het legaliteitsbeginsel gebaseerd streven om alle in aanmerking ko-
mende gevallen te vervolgen, terwijl dit bij het urgente strafrecht vanuit een 
oogpunt van opportuniteit in beginsel selectief zou kunnen zijn (zie schema 1). 

Zoals gezegd liggen in de strafrechtelijke werkelijkheid beide posities be-
sloten. Zowel afschrikking (generale preventie) als correctie (individuele pre-
ventie en resocialisatie) worden als legitieme strafdoelen onderschreven. Het 
strafrecht heeft in theoretische zijn positie als ultimum remedium nooit verlo-
ren, terwijl er tevens een onmiskenbare toename is van de instrumentele, nor-
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matieve functie ervan (Foqué, ’t Hart, 1993). Aan de ene kant is sprake van 
een streven naar legaliteit in strafrechtelijk beleid (bijvoorbeeld in termen van 
rechtsgelijkheid), terwijl tegelijk de politieke opportuniteit van het strafrechte-
lijk beleid als uitgangspunt wordt erkend (bijvoorbeeld in de prioriteitsstelling 
van het Openbaar Ministerie). 
 
Schema 1 Kenmerken van ultiem en urgent strafrecht 

Ultiem strafrecht Urgent strafrecht 
 
sterke gemeenschap dominante staat 
straf als correctie straf ter afschrikking/preventie 
resocialisatie centraal normstelling centraal 
legaliteit opportuniteit 
maximaal selectief 

 
 
Van ultiem naar urgent strafrecht 
 
Hoewel in het actuele strafrechtelijk beleid verschillende tendensen zichtbaar 
zijn, lijkt de stelling gerechtvaardigd dat de eerder gereleveerde dominantie 
van het veiligheidsvraagstuk heeft geleid tot een (mentale) verschuiving van de 
ultieme positie van het strafrecht naar een urgente positie ervan. Vanaf de 
Tweede Wereldoorlog tot het begin van de jaren tachtig werd het strafrecht – 
zeker in intellectuele kringen – gezien als noodoplossing. De legitimiteit ervan 
werd nauwelijks erkend; het mocht er eigenlijk niet zijn, en werd hooguit als 
ultimum remedium geaccepteerd. Vanaf het midden van de jaren tachtig is de 
waardering voor het strafrecht echter drastisch gewijzigd. Het wordt steeds 
meer als noodzakelijke instantie gezien om de sociale orde vorm te geven. 
Voor deze verschuiving is een aantal, onderling samenhangende, empirische 
referenties te geven. 

Selectiviteit 

De vraag naar justitiële interventies is, gezien de groei van het justitiële appa-
raat, de laatste jaren onmiskenbaar toegenomen. Tegelijkertijd dient echter te 
worden geconstateerd dat de selectiviteit ervan is gegroeid. Dat wil zeggen dat 
relatief minder strafrechtelijk relevante gedragingen door Justitie worden ver-
volgd. Lag het ophelderingspercentage in de jaren vijftig nog op circa 50%, te-
genwoordig wordt van alle door de politie geregistreerde delicten minder dan 
20% daadwerkelijk vervolgd. De groei van het strafrechtelijk apparaat ging ge-
paard met een afname van zijn dekking van het aantal strafrechtelijke feiten. 

Op de – op basis van slachtofferenquêtes geschatte – 4,5 miljoen wetsover-
tredingen per jaar volgt slechts in 250.000 gevallen een justitiële reactie. Bij 
een vijfde deel hiervan is sprake van een al dan niet voorwaardelijke vrijheids-
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straf (44.500) (Schreuders e.a., 1999). In principe gaat het hierbij om de ern-
stigste delicten. Hoewel het aantal justitiële interventies toeneemt, is de daad-
werkelijke kans op strafrechtelijke vervolging van een dader dus relatief ge-
ring. Het huidige strafrecht biedt in feite slechts een beperkt antwoord op de 
totale criminaliteitsproblematiek.  

Normstelling 

Hoewel het strafrecht selectiever is geworden, is zijn invloed niet afgenomen. 
De symbolische, normatieve functie van de sanctionering kan nauwelijks wor-
den overschat. Gezien de huidige mediabelangstelling voor criminaliteit, op-
sporing, vervolging en berechting, wordt aan de strafrechtelijke reactie een 
groot belang gehecht. Het optreden van het justitiële apparaat wordt nauwlet-
tend gevolgd en gekritiseerd, indien niet wordt tegemoet komen aan de ver-
wachtingen van het publiek. In dit verband dient ook te worden gewezen op de 
prominentere rol die het slachtoffer inneemt in het strafrechtelijk denken en bij 
de daadwerkelijke afdoening.15  

In de reactie op de normschending heeft ook het slachtoffer een gezicht ge-
kregen. Daarbij sluit de strafrechtelijke praktijk naar mijn mening overigens 
aan op de algemenere tendens om moraliteit te definiëren in termen van afwij-
zing van leed, wreedheid en slachtofferschap (Boutellier, 1993). Met de grote-
re oriëntatie op het slachtoffer is het normatieve karakter van de strafrechtsple-
ging dan ook versterkt. Strafrecht is een zaak ‘van het volk’ geworden, terwijl 
omgekeerd van de burger en van andere instanties wordt verwacht dat zij hun 
verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van criminaliteit.  

Preventie en afschrikking 

De verschuiving van ultiem naar urgent strafrecht is ook zichtbaar in de zoge-
noemde pro-actieve taak die vanuit Justitie steeds nadrukkelijker wordt gefor-
muleerd. Een in het oog springend voorbeeld hiervan is het project ‘Justitie in 
de buurt’.16 Justitie is er in navolging van de politie toe over gegaan in pro-
bleemwijken kantoren te openen teneinde sneller, met meer oog voor de con-
text van de strafrechtelijke problematiek en in nauwere samenwerking met an-
dere Justitiediensten (kinderbescherming, reclassering, slachtofferhulp) en 
maatschappelijke organisaties (opbouwwerk, jeugdhulpverlening en dergelij-
ke) de rechtsorde te handhaven. Met deze nieuwe organisatievorm sluit zij aan 

                                                           
15 Politie en OM zijn, op basis van de wet- en regelgeving Terwee, eraan gehouden slachtoffers 

van criminaliteit respectvol te bejegenen, te informeren over hun zaak, te wijzen op mogelijk-
heden tot schadevergoeding door de dader en eventueel door te verwijzen naar de (vrijwillige) 
slachtofferhulp. 

16 De auteur is departementaal projectleider van het project ‘Justitie in de buurt’. 
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bij de tendens om het veiligheidsprobleem op decentraal niveau te benade-
ren.17  

Schuler-Springorum (1999) heeft erop gewezen dat in het algemeen over 
de laatste twintig jaar in de strafrechtelijke benadering een verschuiving naar 
voren heeft plaatsgevonden. Voor kleine delicten werden niet-strafrechtelijke 
vormen ontwikkeld (stadswachten, Halt), is sprake van politiesancties, heeft 
het officiersmodel zijn intrede gedaan en wordt er gestreefd naar alternatieve 
afdoeningsvormen teneinde de druk op de rechterlijke macht te doen afnemen. 
Voor zover sprake is van strafrechtelijke afdoening is deze in hoge mate gerati-
onaliseerd door een ketenbenadering en door de ontwikkeling van rekwireer-
richtlijnen. De organisatie van het strafrecht is met andere woorden hechter ge-
worden en werpt zijn schaduw vooruit in de sociale sfeer. 

Met name in het preventiebeleid wordt duidelijk dat langs de lijnen van het 
strafrecht normatieve eisen worden gesteld aan de sociale orde. Dit beleid, dat 
dateert van het midden van de jaren tachtig, is erop gericht andere instanties 
zodanig te laten werken dat strafrechtelijke feiten kunnen worden voorkomen. 
Op scholen, in het welzijnswerk, en in het gemeentelijk beleid neemt het vei-
ligheidstreven een steeds dominantere plek in. Veiligheid verschijnt in deze 
context dan niet meer als een vanzelfsprekend effect van sociaal beleid, maar 
sociaal beleid wordt als het ware gedefinieerd naar de normen zoals die in het 
strafrecht zijn gegeven. 

Opportuniteit 

Met het beleidsplan Samenleving en criminaliteit (1985) heeft het strafrechte-
lijk beleid definitief zijn intrede gedaan. Het strafrecht werd niet langer als 
vanzelfsprekende laatste remedie gezien, maar als perspectief om de sociale 
orde te definiëren. Door het enorme aanbod van zaken worden keuzes gemaakt 
in de opsporing en vervolging. Deze keuzes hangen onder andere samen met 
de haalbaarheid (waar kan het meeste succes worden behaald) en de waarde-
ring door de publieke opinie (door welke delicten is het rechtsgevoel het meest 
geschokt).  

Het opportuniteitsbeginsel heeft altijd een rol gespeeld in het Nederlandse 
strafrechtsstelsel. Daarbij ging het echter vooral om beslissingen op zaaksni-
veau. Relatief nieuw is de gedachte om de opportuniteit van opsporing, vervol-
ging en berechting op delictsniveau te formuleren. Zo kon het Nederlandse 
drugsbeleid vorm krijgen omdat Justitie bereid was af te zien van consequente 
toepassing van de Opiumwet. Zowel politie als Justitie stellen in hun jaarplan-
nen prioriteiten in de aard van de delicten, waarop zij zich specifiek zullen toe-
leggen. 
 

                                                           
17 Voor een discussie over de preciese aard en de wenselijkheid van deze ontwikkeling, zie de 

discussie tussen Boutellier en Goris in het Tijdschrift voor de Sociale Sector. 
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Hoewel er niet altijd sprake is van een eenduidige ontwikkelingen, wijzen vo-
renstaande ontwikkelingen erop dat het strafrecht, en het beleid daaromheen, 
steeds meer kenmerken van het urgente strafrecht zijn gaan vertonen. Het straf-
recht is, ook in afgeleide vorm, dominant aanwezig in de vormgeving van de 
samenleving. Zijn invloedssfeer is onmiskenbaar toegenomen door een strin-
gentere organisatie van de eigen instituties, door haar invloed op de definitie 
van sociale problemen en door de grotere fysieke exposure in de media en in 
de publieke sfeer. Bij dit laatste dient niet alleen te worden gedacht aan de 
wijkpolitie en -justitie, maar tevens aan de enorm gegroeide particuliere bevei-
ligingsindustrie en particuliere recherche (De Waard, 1999). 

De veiligheidsutopie 

De utopische verbeelding is het resultaat van de onmacht of de onwil om zich 
neer te leggen bij de bestaande realiteit. Onverzoenlijkheid is het motief van de 
utopie. Daar waar dit motief systematische denkvormen aan gaat nemen, be-
staat het gevaar van ongewenste samenlevingsmodellen. Toch speelt de utopi-
sche verbeelding onwillekeurig een rol in politieke en morele discussies, ook 
indien het gaat om de rol van het strafrecht bij de veiligheidsproblematiek. Bij 
het streven naar ultiem strafrecht overheerst het geloof in ‘de goede gemeen-
schap’. Een dergelijk geloof was herkenbaar in het abolitionisme, dat werd 
uitgedragen door criminologen als Hulsman en Bianchi. Het paste in de bij 
uitstek utopische jaren zeventig. Overeenkomstig de tijdgeest meenden zij dat 
afschaffing van het strafrecht mogelijk en noodzakelijk zou zijn. 

Daartegenover lijkt momenteel het tweede utopische beeld van urgent straf-
recht dominant, waarbij het strafrecht wordt geacht bij te dragen aan de sociale 
cohesie van de samenleving. Op zichzelf is dit een begrijpelijke ontwikkeling, 
indien we ons realiseren dat de huidige pluriforme cultuur een grote normatie-
ve veelduidigheid met zich heeft meegebracht. Daar waar de samenleving zijn 
Gemeinschaftskarakter verliest, wordt aan het recht noodzakelijkerwijze een 
nadrukkelijker normerende functie toegekend.18 Deze ontwikkeling van ‘de 
rechtsstaat’ heeft in de afgelopen decennia een radicalisering doorgemaakt, 
waarbij het strafrecht een sociaal-ordenende functie is gaan spelen. 

Welke betekenissen kunnen we nu toekennen aan deze verschuiving van 
ultiem naar urgent strafrecht? Crombag & van Dun wijzen in de inleiding van 
hun boek op het verschil tussen de begrippen probleem en vraagstuk. Een 
probleem is in principe voor iedereen hetzelfde en is uiteindelijk onoplosbaar. 
Men moet er mee leren omgaan en mee leren leven. In het begrip vraagstuk 
klinkt de hoop op een definitieve oplossing van de problemen door; het vraag-
stuk is er voor de deskundigen, die met hun kennis de sleutel in handen hebben 
om het vraagstuk op te lossen. Naar hun idee worden in de utopische verbeel-
                                                           
18 J.Q. Wilson spreekt in dit verband over een verhouding tussen ‘de moraal’ en ‘het recht’ als 

communicerende vaten. Bij een eenduidige moraal kan het recht een bescheiden rol spelen; bij 
een pluriforme moraal, krijgt het recht de rol van eenheidsscheppende instantie. 
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ding problemen behandeld als vraagstukken. Sociale vraagstukken worden in 
een model opgelost en dit model wordt vervolgens toegepast op de samenle-
ving als geheel. Op deze wijze worden volgens Crombag & Van Dun ‘de on-
herleidbare subjectiviteit’ van het individu en ‘de natuurlijke rechtsorde’ weg-
geredeneerd.19 
Volgens de auteurs is geen recht zo moeilijk te erkennen als het recht van een 
ander om zichzelf te zijn: ‘terughoudendheid bij alles wat neigt naar het af-
dwingen van preventie lijkt daarom geboden’ (Crombag & Van Dun, p. 99). 
Ook zij zien – evenals Foucault, maar zonder naar hem te verwijzen – de mo-
derne verzorgingstaat als een gerealiseerde utopie: ‘men ervaart het als van-
zelfsprekend dat het de taak van de overheid is erover te waken dat iedereen 
gezond, veilig, schoon, lang en op een hoog niveau van intellectuele en cultu-
rele ontwikkeling leeft en werkt’ (Crombag & Van Dun, p. 255). De vraag 
naar gezondheid en veiligheid wordt door hen in feite ontmaskerd als een ui-
ting van een ‘totalitair’ regime. 

Hoewel Crombag & Van Dun hier een reëel probleem aan de orde stellen, 
komen hun bezwaren tegen de huidige verzorgingsstaat toch enigszins gratuit 
over. In de eerste plaats kan men zich afvragen of het utopische systeemdenken 
zich daadwerkelijk zo succesvol heeft doorgezet als zij het doen voorkomen. 
Maar bovendien is het de vraag vanuit welke overwegingen men de klaarblij-
kelijke behoefte aan gezondheid en veiligheid af kan doen als oneigenlijke of 
ongerechtvaardigde verwachtingen van mensen. Op basis waarvan kan deze 
uiting van ‘de algemene wil’ aan mensen worden ontzegd? Men kan zich zelfs 
afvragen hoe dat in een politieke democratie überhaupt anders zou kunnen. 

Op deze wijze is het mogelijk de relatie tussen onverzoenlijkheid, veilig-
heid en strafrecht scherp te stellen. Dat het utopische motief om zich niet neer 
te leggen bij ongewenste situaties een rol speelt, lijkt mij op zichzelf niet on-
wenselijk. De utopische verbeelding vertegenwoordigt een belangrijke mense-
lijke faculteit – het Prinzip Hoffnung van Bloch. Zo pleitte de filosoof Pekelha-
ring (1999) onlangs voor een nieuwe politiek van hoop en verbeelding. De 
hoop op een ander, beter leven vormt een belangrijk existentieel motief. De 
utopische verbeeldingskracht kan onmiskenbaar als een belangrijke drijfveer 
achter de ontwikkeling van de moderniteit worden gezien. Juist de afwezigheid 
van grote verhalen anno 2000 zou het utopische verlangen wel weer eens kun-
nen oproepen. 

                                                           
19 In hun beschouwingen klinkt een grote afkeer door van de verschillende projecten van de ver-

zorgingsstaat. Meer in het bijzonder menen zij dat via de (preventieve) gezondheidszorg ziekte 
wordt ‘gecriminaliseerd’. Men is schuldig aan zijn ziekte indien men zich onvoldoende heeft 
laten leiden door de medische adviezen. De staat wordt als collectief slachtoffer voorgesteld. 
In de logica van de gecollectiviseerde gezondheidszorg mag ‘de roker niet aan longkanker 
sterven’. Zij trekken deze redenering door naar het strafrecht: ‘Het moderne strafrecht wordt 
gekenmerkt door een verdringing van het slachtoffer als partij door de autoriteiten, die de rol 
van behoeders van de openbare orde voor zich opeisen’ (ook als er wel een slachtoffer is; 
Crombag & Van Dun, p. 82). De interne logica van het strafrecht verzet zich volgens hen niet 
tegen criminalisering van de zieke. 
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Dat de roep om een veilige samenleving daarbij sterk doorklinkt, is op zichzelf 
niet vreemd gezien de huidige criminaliteitsproblematiek. Dat de staat hieraan 
gehoor geeft, heeft te maken met de noodzaak juist op het terrein van vei-
ligheid zijn positie te legitimeren. Indien de overheid de veiligheid van burgers 
– zowel in externe als in interne zin – onvoldoende weet te garanderen, ont-
staan er problemen. De vraag spitst zich echter toe op de positie van het straf-
recht. Ik heb een verschuiving geconstateerd van de ultieme naar de urgente 
utopische positie van het strafrecht. Komen daarmee ook de totalitaire trekken 
van de utopie meer in zicht? Ik denk dat dit op zichzelf meevalt. 

De beschreven verschuiving vindt plaats onder druk van de veiligheidspro-
blematiek, en is niet geïnspireerd door een totalitair beeld van de samenleving. 
Zij vindt veeleer plaats in een historische en culturele situatie van ongekende 
individuele vrijheid. De veiligheidsbehoefte komt niet op onder afwijzing van 
individuele vrijheid, maar eerder als amendement op de vrijheid in de sociaal-
liberale samenleving. De normatieve, urgente functie van het strafrecht kan 
worden gezien als morele fragmentering. Een realistische inschatting van de 
huidige maatschappelijke problematiek leidt ertoe dat de instituties van het 
strafrecht als normatieve instantie meer aansluiting zoeken bij het functioneren 
van andere maatschappelijke instituties en bij de problemen van burgers. 

Desalniettemin dient ‘de erfenis van de utopie’ ons alert te houden voor 
utopische fantasieën, zowel die waarin het strafrecht een anachronisme gaat 
vormen als die waarin het strafrecht prototypisch wordt voor de inrichting van 
de samenleving. Het ideaal van een ultiem strafrecht is niet langer adequaat ten 
opzichte van de actuele veiligheidsproblematiek. De verschuiving naar een ur-
gente vorm ervan dient naar mijn mening te worden gezien als een noodzake-
lijke vermaatschappelijking van het (straf)recht. In de discussie over het straf-
rechtelijk beleid levert dit echter het beeld op van een voortvarend veiligheids-
beleid enerzijds en een tegenstribbelend strafrechtelijk discours anderzijds. In 
de strafrechtstheorie is men zich vaak onvoldoende bewust van de veranderde 
normatieve positie die het strafrecht is gaan innemen.  

Tegen deze achtergrond dient een derde positie voor het strafrecht als wen-
selijk te worden omschreven, namelijk als een pragmatische instantie die zijn 
normatieve rol in het kader van het veiligheidsbeleid onderkent, maar zich te-
zelfdertijd niet laat verleiden tot een veiligheidsutopie.20 Zowel de politiek als 
de criminologie, en vooral de strafrechtelijke instanties, zouden niet in de ver-
leiding moeten komen het kwaad uit te kunnen roeien – of dat ook maar te sug-
gereren. Ongewenste gedragingen zijn een noodzakelijk onderdeel van mense-
lijk samenleven, en daar dient als zodanig op te worden gereageerd. De norma-
tieve rol van het strafrecht dient echter te worden begrensd door het zelfregu-
lerend vermogen van de samenleving. 

In die zin is het verheugend dat de veiligheidsbehoefte tevens impulsen 
lijkt te geven aan het opnieuw doordenken van enkele uitgangspunten van de 

                                                           
20 Van Stokkom (1999) pleitte onlangs in een wat andere context ook voor een pragmatische rol 

van het strafrecht.  



De veiligheidsutopie 39 

liberale cultuur. De discussie over moraal, opvoeding en sociale cohesie is als 
het ware getriggerd door het veiligheidsprobleem, maar spreekt daarbij andere 
partijen aan dan die van de strafrechtelijke handhaving. Bovendien worden in 
praktijken rondom het strafrecht initiatieven genomen om morele praktijken 
vorm te geven. Men denke hierbij aan discussies rond herstelrecht (restorative 
justice) en bemiddeling. Het strafrecht neemt noodzakelijkerwijze een urgente 
positie in, omdat de veiligheidsproblematiek rond sommige delicten en op 
sommige plaatsen in zichzelf urgent is. Het zou zich daarbij echter vooral moe-
ten toeleggen op het revitaliseren van de veerkracht van de sociale orde, en 
alleen indien dat als noodzakelijk wordt ervaren. 

De strafrechter – en in zijn kielzog het strafrechtelijk beleid – kan zich als 
het ware niet onttrekken aan de gevoelens van het slachtoffer en het rechtsge-
voel van het publiek. Hij bemiddelt – aan de hand van de morele objectivering 
en proceduralisering van het wetboek – tussen het verhaal van de dader, de 
schreeuw van het slachtoffer en de roep om gerechtigheid van het publiek. De 
strafrechter kan c.q. mag zich niet laten leiden door wraakgevoelens, ook kan 
hij niet vergeven namens het slachtoffer, maar hij kan wel een vonnis uitspre-
ken waarmee partijen zich kunnen verzoenen. Deze verzoening zal echter altijd 
onbevredigend of slechts tijdelijk zijn. De uitspraak van de strafrechter zal im-
mers nooit in de plaats kunnen komen van het leed van het slachtoffer, en zij 
zal ‘het rechtsgevoel’ van het publiek slechts ten dele kunnen bevredigen. 

Deze ‘tragische’ positie van de strafrechter geldt onverkort voor het straf-
rechtelijk beleid in het kader van de veiligheid. Het strafrecht heeft zijn ultieme 
positie achter zich gelaten, maar zal zich des te meer bewust moeten zijn van 
zijn beperkingen. Het zal ‘de totalitaire verleiding’ alleen kunnen weerstaan in-
dien het zijn veranderde positie in de sociale orde begrijpt, om daar vervolgens 
behoedzaam mee om te gaan. De rechtsgeleerde Remmelink heeft eens gezegd 
dat het strafrecht een ‘tobberige aangelegenheid’ is, om daaraan toe te voegen 
dat dit vooral zo moet blijven. Het strafrecht en het op basis daarvan geformu-
leerde beleid hoede zich voor de onverzoenlijkheid die het motief vormt van 
elke utopie. 
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Afshin Ellian 

Onverzoenlijkheid 
Zuid-Afrika: amnestie, straf en verzoeningswaarheid 

1 Inleiding 

De onverzoenlijkheid en de mogelijkheden van verzoening behoren misschien 
tot de allercruciaalste elementen van het bestaan van mensen en dieren op aar-
de. Alleen al het feit dat de goden omwille van verzoening op het altaar van 
mensheid gestorven zijn, heeft zelfs de godsdiensten van onverzoenlijkheid 
niet kunnen reinigen. Desondanks is het de mens altijd gelukt om de verzoe-
ningen te bewerkstelligen, waarbij de schuld als inherent element aanwezig is. 
De schuld beperkt het handelen door voorafgaande beloftes (het civiele recht) 
en door straf (het strafrecht). Vergeving is een onverwachte daad die een be-
paalde verhouding met straf veronderstelt. De straf en vergeving zijn niet per 
definitie de tegenovergestelde daden. De overeenkomst tussen straf en verge-
ving ligt in de fundamentele poging om iets, een actie-reactie, stop te zetten, 
dat zonder dit ingrijpen eindloos zou kunnen doorgaan. De straf en vergeving 
worden door schuld verondersteld en ze zijn verlossend in hun mogelijkheden 
tot de verzoening. De verbondenheid van beide daden blijkt bijvoorbeeld uit de 
gedachte: “dat mensen niet kunnen vergeven wat zij niet kunnen straffen, en 
dat zij niet kunnen straffen wat onvergeeflijk blijkt te zijn”.1 
 
In dit artikel probeer ik eerst het onderscheid tussen de natuurlijke onverzoen-
lijkheid en culturele onverzoenlijkheid aan de orde te stellen. Door het concep-
tualiseren van dit onderscheid wil ik met behulp van de filosofische gedachtes 
van Hannah Arendt de begrippen publieke ruimte (Politiek), waarheid, en ten 
slotte verzoening nader in beschouwing nemen. Daarna zal ik aan de hand van 
gebeurtenissen in Zuid-Afrika de aandacht vestigen op de destructie van pu-
blieke ruimte, de politieke overgang en uiteindelijk de verzoening zoals deze in 
Zuid-Afrika door de Waarheid en verzoeningscommissie (Truth and Reconcili-
ation Commission, TRC) is gerealiseerd. Deze tekst bestaat derhalve uit twee 
delen, het eerste deel is rechtstheoretisch georiënteerd en het tweede deel is 
meer empirisch en positiefrechtelijk. 

                                                           
1  H. Arendt, Vita Activa (“The Human Conditions”, vert. uit het Engels door C. Houwaard), 

Boom, Amsterdam, 1994, p. 239-240. 
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2 Natuurlijke onverzoenlijkheid: politiek en wereld 

De onverzoenlijkheid in de letterlijke zin impliceert de radicale, oneindige 
strijd tussen twee tegenstellingen. Een permanente, bijna genetische strijd ligt 
in de onverzoenlijkheid opgesloten. De ene tegenstelling moet de krachten van 
de andere tegenstelling verslaan om ze daarna op te kunnen nemen. Dit gebeurt 
al duizenden jaren in de natuur: kat jaagt op de muis, hond jaagt op de kat; 
meer-kracht jaagt op minder-kracht. De cirkel van natuurlijke onverzoenlijk-
heid beweegt vanuit zichzelf en in zichzelf. Men begrijpt dit gebeuren, men 
kan het ook verklaren. En de men is een anonieme benaming van mens die 
zichzelf buiten de cirkel van natuur weet te plaatsen.  

De natuurlijke onverzoenlijkheid dankt haar kracht en beweging aan de ab-
solute onderworpenheid, waar geen subject bestaat. Daarom, voor zover het 
onderworpene van natuurlijke onverzoenlijkheid vanuit zichzelf beweegt, zal 
het onderworpene eeuwig en onafgebroken bewegen. Dit onderworpene is ipso 
jure het eeuwige onderworpene. Deze absolute onderworpenheid heet bij de 
Islamitische filosofie Gaber (het determinisme), waarvan de wiskundige disci-
pline Algebra is afgeleid. De algebra behelst het domein waar de premissen tot 
een bepaald gevolg zullen leiden, en omgekeerd zal het subsumeren van pre-
missen (feiten) onder de algebraïsche normen (formules) altijd een vast ant-
woord opleveren. Dit geheel is de zin van algebra: de noodzakelijkheid, de 
eeuwige waarheid. De natuurlijke onverzoenlijkheid vloeit uit de noodzakelijk-
heid voort, waartegen het absolute onderworpene geen keuze heeft. Hierdoor 
heeft de natuurlijke onverzoenlijkheid geen geschiedenis. 
 
In het perspectief van natuurlijke onverzoenlijkheid is de slaaf degene die door 
en op basis van de absolute noodzakelijkheden leeft en voortbeweegt. Deze na-
tuurlijkheid was in strijd met de menselijke condities: spreken, handelen, arbei-
den etc. Vooral spreken en handelen verwijzen naar de menselijke vrijheid en 
daardoor de keuzes. Vandaar dat voor de Grieken, zoals Michel Foucault aan-
toont,2 zelfbeheersing en matiging de opvoedkundige en politieke principes 
waren, die de afstand tussen vrijheid en slavernij in stand dienden te houden en 
te vergroten. Het publieke domein en de slavernij waren even gescheiden van 
elkaar als privé en publiek. Volgens Hannah Arendt ontzegde Aristoteles (ei-
genlijk de Griekse cultuur) de slaaf niet zijn ‘potentiële menselijkheid’, echter 
Aristoteles weigerde in verband met slaven het woord ‘de mensen’ te gebrui-
ken, omdat het woord ‘de mensen’ niet voor de diersoort dat volledig aan de 
noodzaak onderworpen is, gebruikt kan worden.3 De slaaf miste de vermogens 
om “het voor en het tegen van een zaak te overwegen en dan een beslissing te 
nemen (to bouleutikon)”, en om “vooruit te zien en een keuze te doen (proaire-

                                                           
2 Zie M. Foucault, Het gebruik van lust, in: Geschiedenis van de seksualiteit 2 (“Histoire de la 

sexualité 2. L’usage des plaisirs”, vert. uit het Frans door P. Klinkenberg), SUN, Nijmegen 
1984, p. 78-93. 

3 Arendt, a.w., p. 89. 
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sis)”.4 Met deze overwegingen wil Hannah Arendt geen antieke argument vin-
den voor de rechtvaardiging van de slavernij. Deze uiteenzetting is een funda-
mentele tegenwerping van Marx’ uitdrukking dat arbeid de mens heeft voort-
gebracht. Animal laborans, de zwoegende mens (dier) is het biologische hand-
havingsmechanisme dat gezamenlijk met andere factoren, de mens in stand 
heeft gehouden. Arbeid baart geen mens die de cultuur van civilisatie kan 
voortbrengen. De vrije mens, homo politicus, die bij zijn oordeelsvorming op 
basis van zelfgenoegzaamheid en niet op basis van deterministische behoeften 
handelt, heeft de bouwstenen gelegd van cultuur van Politiek. De natuurlijke 
onverzoenlijkheid5 duidt op een onPolitieke en bijgevolg een onJuridische 
situatie. Waarnaar verwijst het woord Politiek in de eigenlijke, oorspronkelijke 
zin? Wat zou de begripsmatige oorsprong van Politiek zijn? 

Laten we om antwoorden te vinden beginnen met een citaat van deze eeuw, 
van de politiek-filosoof Hannah Arendt: 
 

“Het gebruik van het woord ‘politiek’ in de zin van de Griekse polis is noch wille-
keurig noch vergezocht. Het woord zelf, dat in alle Europese talen afgeleid is van 
de historische organisatie van de Griekse stadstaat, is een echo – en dat niet enkel 
etymologisch en niet enkel voor de geleerden – van de ervaringen van de gemeen-
schap die als eerste de essentie van het domein van het politieke ontdekte, (...) Als 
we dan het politieke begrijpen in de zin van de polis, dan is het doel en de raison 
d’être ervan een ruimte te vestigen en in stand te houden, waar vrijheid als virtuosi-
teit kan verschijnen.”6 

 
Politiek houdt, in deze oorspronkelijke betekenis, het begrip ruimte in. Deze 
ruimte is de ruimte die zich van privé-ruimte7 los heeft gemaakt. Polis bevat 
verschillende betekenissen zoals: bouwen, burcht, ringmuur (zoals urbs in het 
Latijns). Deze betekenissen worden beter zichtbaar wanneer we niet uit het oog 
willen verliezen dat de mens een conditioneel wezen is. De menselijke conditie 
is meer dan de voorwaarde waaronder de mens het leven wordt gegeven, waar-
bij Arendt benadrukt: “Mensen zijn geconditioneerde wezens omdat alles 
waarmee zij in aanraking komen, onmiddellijk hun bestaan mee gaat conditio-

                                                           
4 Ibid., p. 348. 
5 In de traditionele Westerse politieke filosofie wordt er meestal van het begrip natuurtoestand 

gebruik gemaakt. Dit begrip is bijna standaardbegrip bij contractdenkers zoals J. Lock, J.J. 
Rousseau of Hobbes. Deze terminologie is reeds door deze denkers gegrondvest op een mens-
beeld waardoor de mens van nature óf een engel, óf een wolf is. Juist dit antropologische uit-
gangspunt maakt het naar mijn mening onmogelijk om de terminologie natuurtoestand in deze 
discussie te kunnen gebruiken. De natuurlijke onverzoenlijkheid verwijst niet naar een mens-
beeld maar naar biologische, allesoverheersende vóórpolitieke verhouding in de natuur. Het 
gaat hier om de absoluutheid van natuur vóórdat er van Politiek sprake kan zijn.  

6 H. Arendt, Tussen verleden en toekomst (“Between Past and Future. Eight Exercices in Politi-
cal Thought”, vert. uit het Engels door R. Peeters en B. Scheurs), Garant, Leuven-Apeldoorn, 
1994, p. 85. 

7 Zie Aristoteles Politics, in: J. Barnes, The Complete works of Aristotle, Oxford, Princeton 
University Press 1991, p. 1987, e.v. 
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neren”.8 De mens leeft binnen de conditionerende krachten in samenzijn met 
de andere mensen als een polis-wezen (�⎢< Β≅84ϑ4��� .9   

De sociabiliteit van de mens komt vooral helder naar voren bij het handelen 
en het spreken, die door de menselijke pluraliteit en nataliteit wordt geconditi-
oneerd. De nataliteit correspondeert met het handelen als een beginnen (een 
geboorte) en de pluraliteit hoort bij het spreken dat in verschillend-zijn van 
mensen geëffectueerd kan worden. Maar het handelen (en daardoor het begin-
nen) is oneindig en de uitkomst is veelal onvoorspelbaar.10 De radicale moge-
lijkheid van de oneindigheid van de menselijke daden die elkaar op de meest 
onvoorspelbare manier kunnen conditioneren, moet ooit een angstwekkende 
ontdekking geweest zijn. Wat kan de onvoorspelbaarheid van acties en reacties 
beperken?  

De Griekse en waarschijnlijk de universele remedie hiervoor was het stich-
ten van een polis in de zin van publieke ruimte. Een ommuring door wetten en 
tradities, Politiek als bebouwde omheining. Wat is deze omheining? Niet de 
vreemdelingenpolitie, noch de fysieke grenzen vertolken deze omheining; deze 
omheining bestaat echter in de wetten, grondwetten, verhalen, religie en kunst. 
Kortom: Politiek-Polis is omheind-zijn in de taalcultuur waarbij de mogelijk-
heden aanwezig zijn om zich als mens van absolute onderworpenheid te bevrij-
den. Door deze omheining wordt de natuurlijke onverzoenlijkheid onderwor-
pen aan de cultuur: het onderworpene onderwerpt de onderwerper. Hier begint 
wat wij de geschiedenis noemen, immers er is ruimte voor het gebeuren. In 
deze ruimte kunnen dichters zoals Homerus, het lot en noodlot van hun stadge-
noten, taalgenoten en voorouderen dichtend verhalen en vereeuwigen. Zo wor-
den de verhalen en de namen van mensen gearchiveerd: de geschiedenis maakt 
de mens onsterfelijk. De polis is de ruimte van onsterfelijkheid waarin de con-
tinuïteit tussen het verleden en de toekomst verwezenlijkt wordt. Men zal altijd 
herinnerd worden, en zijn tijd zal nooit weggeveegd kunnen worden. 
 
Polis is de verschijningsruimte,11 waardoor het woord publiek een betekenis 
kan krijgen. Publiek verwijst volgens Arendt in de eerste plaats naar datgene 
dat in het openbaar verschijnt en mogelijk door iedereen gehoord en gezien 
kan worden. En in de tweede plaats verwijst het naar de wereld zelf, ons ge-
meenschappelijk tehuis.12 Door deze verschijningsruimte waar alles in begin-
sel gehoord en gezien kan worden, is het mogelijk om van objectiviteit te spre-
ken. Het gaat hier niet om de objectiviteit in de wetenschappelijke zin, maar 
om de objectiviteit als zodanig, als ruimte die zich in sensus communis mani-
festeert. Deze gemeenschappelijke verschijningsruimte biedt de mogelijkheid 
om onpersoonlijk te zijn, en waarnemingen en meningen te toetsen. Hierdoor 
krijgt de werkelijkheid de mogelijkheid om betrouwbaar te zijn. Alles is niet 

                                                           
8 H. Arendt, Vita Activa, p. 21. 
9 Aristoteles, a.w., p. 1987. 
10 H. Arendt, a.w., p. 291. 
11 Zie H. Arendt, a.w. 
12 Ibid., p. 57-58. 
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een grote droom, maar het gebeurt, en het gebeurde wordt verhaald. Het ver-
haal is het historische besef dat aan mensen de rust ontneemt om als kudde 
schapen zonder besef, gerust te kunnen grazen. Polis is het kruispunt van alle 
wegen Da (er) van het Dasein, aldus Heidegger,13 en daarom is de polis “de 
historische plek” waarin, waaruit en waarvoor de geschiedenis geschiedt. Zelfs 
Heideggers concept van waarheid als onverborgenheid die slechts door het 
werk plaatsvindt, gebeurt in de polis:  
 

“Die Unverborgenheit geschieht nur, indem sie erwirkt wird durch das Werk: das 
Werk des Wortes als Dichtung, das Werk des Steins in Tempel und Standbild, das 
Werk des Wortes als Denken, das Werk der Β⎯84Η als der all dies gründenden und 
bewahrenden Stätte der Geschichte.”14  

 
Welnu, door Politiek, door het stichten van een gemeenschappelijke ruimte is 
de mens de natuurlijke onverzoenlijkheid te boven gekomen, om zich vervol-
gens aan een objectiviteit die door de aanwezigheid van anderen bestaat, te on-
derwerpen. In het recht dat met Politiek ontstaat, onderwerpt men eerst de na-
tuur aan cultuur, en daarna onderwerpt men zichzelf aan cultuur. Met deze 
constatering doet zich de vraag voor: is in de cultuur onverzoenlijkheid? Zijn 
er in de cultuur onverzoenlijkheden die voor Politiek (het te boven komen van 
de natuurlijke onverzoenlijkheid) destructief zijn? 

3 Culturele onverzoenlijkheid  

De fundamenten van publieke ruimte waarop de wetten en het oordelen (recht-
spraak) zijn gegrondvest, zijn de beginselen van vrijheid en gelijkheid.15 Poli-
tiek is onbepaald. En daarom is politiek de plaats van vrije mensen, dat wil 
zeggen, de mensen die niet aan het gezag van natuur (in de zin van slavernij 
aan de noodzaak) en noch aan het gezag van een mens onderworpen zijn. Het 
privé-domein is de plaats van slavernij, noodzaken en zelfs (mogelijk) de ti-
rannie. Door deze strikte onderscheidingen en onbepaaldheid kan het recht van 
Politiek het medium van verzoening zijn. Hier en slechts hier kan van schuld, 
straf of amnestie sprake zijn.  

Het recht bewerkt verzoening door de conflicten te beslechten. Verzoening 
moet hier niet als een romantisch fenomeen opgevat worden. Verzoening is 
niet liefde of de liefdadigheid. Verzoening is zich neerleggen bij een geldend 
oordeel. In alle rechterlijke oordelen zoals de straf, boete, maatregel, of scha-
detoekenning, wordt door de oordelende instantie een verzoenende weg geo-
pend. Verzoening moet niet in één perspectief gezocht worden, immers in de 

                                                           
13 M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Vittorio Klostermann, Frankfurt a/M, 1983, p. 

163. 
14 Ibid., p. 200. 
15 Zie C. Meier, Die Entstehung des Politischen bei den Griechen, Suhrkamp, Frankfurt a/M, 

1983, p. 27. 
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ene situatie is het de dader tot wie de verzoening spreekt en in de andere situa-
tie is het slachtoffer het aanspreekpunt van de verzoening. Bijvoorbeeld, de 
dader die niet of nog niet berecht en gestraft is, kan altijd en zeer onverwacht 
belaagd worden waardoor voor hem geen terugweg meer mogelijk is. En an-
dersom, wanneer de dader door het recht wordt berecht, is hij niet meer vogel-
vrij en wordt hij in zijn waarde en rechten als burger gerespecteerd. De straf 
biedt de dader de mogelijkheid om later opnieuw te beginnen. In deze gedach-
tegang wordt natuurlijk een bepaald grondconcept van het begrip schuld ge-
hanteerd. De veronderstelling van schuld is niet zo maar een cultureel concept 
dat van temporele aard is. Nee, het is een vooronderstelling waarmee vele 
rechtsculturen en de daaraan gerelateerde werelden zijn opgebouwd: het 
schuldbeginsel is constitutief voor een schuldcultuur.16 Tenslotte staat het 
slachtoffer tegenover een abstractie en een concreetheid: de dader is een ab-
stracte figuur die aan de norm (een delict) voldoet om dader te zijn en de dader 
is tevens een concrete figuur die op basis van zijn gemoedstoestand of zijn 
maatschappelijke condities een verkeerde handeling heeft gepleegd. Deze 
abstract-concreetheid van het strafrecht biedt het slachtoffer in principe de 
mogelijkheid om geleden schade en pijn te verwerken en opnieuw te beginnen. 
Het recht van Politiek bewerkstelligt aldus het beginnen. Daardoor is het recht 
de wijze waarop Politiek als macht kan optreden.  
 
De filosofische analyse van Hannah Arendt leert ons dat het beginnen, en zelfs 
oneindig vaak kunnen beginnen, tot het wezen van het handelen behoort. En 
het handelen is de menselijke conditie die in de publieke ruimte kan plaatsvin-
den. Wie handelt loopt risico beschuldigd te worden; het beschuldigen dient 
echter niet de vernietiging van het handelen te betekenen. Immers, voor het 
handelen is niet alleen de pluraliteit vereist maar ook de nataliteit, of in de 
woorden van Arendt: 
 

“Handelen wil, in de meest algemene betekenis van het woord, zeggen: een initia-
tief nemen, beginnen (zoals het Griekse woord archein, ‘beginnen’, ‘voorgaan’ en 
ten slotte ‘regeren’ aanduidt), iets aan de gang brengen (wat de oorspronkelijke be-
tekenis is van het Latijnse agere). Omdat zij initium (begin) zijn, nieuwelingen en 
beginnelingen krachtens geboorte, nemen mensen initiatief, voelen zij zich gedron-
gen tot handelen.”17 

 
Welnu, de grondvoorwaarde voor het recht als medium van verzoening is, zo 
leert ons de geschiedenis, dat er het recht en het oordeel van het recht aanvaard 
en gedragen moeten worden, of anders gezegd het recht als medium van ver-
zoening niet alleen een machtsverschijning, maar ook gelegitimeerd moet zijn. 
Het ongelegitimeerde recht keert zich tegen zichzelf en wordt het medium van 
onverzoenlijkheid. Deze gewelddadige omkering is niet zo maar een begrips-

                                                           
16 De terminologie schuldcultuur ontleen ik aan de oratie van Mooij, zie A.W.M. Mooij, Schuld 

in strafrecht en psychiatrie, Gouda Quint, Deventer 1997, blz. 7. 
17 H. Arendt, a.w., blz. 175. 
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matige beweging maar een feitelijke aanslag op de constitutie van Politiek die 
in gelijkheid en vrijheid gefundeerd is. Deze aanslag op de publieke ruimte is 
zo fundamenteel van aard dat Politiek als polis-ruimte in dat geval in een con-
stitutionele crisis komt te verkeren. In feite brengt deze crisis ook een einde 
aan verschillende niveaus en onderscheidingen van politiek: Politiek als ont-
moeting-verschijningsruimte, het politieke18 als constitutionele begrenzing van 
machtenscheidingen (zoals tussen recht, macht en weten) rond en binnen Poli-
tiek, en ten slotte de politiek als concrete bedrijfsmatige activiteit. De economi-
sche, politieke, sociale en ecologische realiteit van Politiek wordt dan beheerst 
door de heerser(s) die in naam van de hoogste orde handelt. Politiek is dan niet 
meer de ruimte, het gemeenschappelijke tehuis dat door vrijwilligen wordt be-
woond, onderhouden en verdedigd, maar de particuliere plaats geworden die in 
naam van een transcendente orde bezet wordt gehouden. De burgers (het we-
zen van Politiek) zijn niet meer de polisbewoners van een taalcultuur die op 
basis van formele beginselen van gelijkheid en vrijheid wordt geconstitueerd, 
maar ze zijn de bewoners van een ideologie die hun verschijningsruimte op 
basis van haar eigen logica en filosofische eschatologie poogt te deconstrueren.  
 
De heerschappij van particulariteit vernietigt het publieke door de privé-ele-
menten: door bijvoorbeeld het Weten over het publieke te laten regeren. Alles 
is particulier in deze omkering van de wereld: (a) De heerschappij is in de 
grond een particulier fenomeen, die door het publieke in crisismomenten (het 
aanstellen van een tiran) voorlopig ingehuurd en ingezet kan worden. En im-
mers de heerschappij19 is het einde van het publieke dat door vrijheid en ge-
lijkheid wordt ommuurd. (b) De particulariteit houdt de heerschappij van het 
weten (de Waarheid) in, terwijl het publieke de ruimte van doxa,20 meningen, 
is. Anders geformuleerd: het particuliere van de particulariteit treedt aan en in 
het licht door de heerschappij van de waarheid. Dit is de fundamentele manier 
waarop de kunst door het werk waarheid in schijn laat verschijnen. De waar-
                                                           
18 De terminologie het politieke ontleen ik aan de Franse politiek-filosoof Claude Lefort. In zijn 

visie duidt het politieke in de eerste plaats op de verhouding tot de macht en de wijze waarop 
de macht wordt voorgesteld; in de tweede plaats verwijst het politieke naar de constitutieve 
beginselen van een samenleving en in de derde plaats omvat het politieke het idee dat de maat-
schappelijke elementen (zoals de taal of de economie), niet los van elkaar zijn te betekenen. 
Zie Cl. Lefort, The Permanence of the the Theologico-Political, in: Democracy and Political 
Theory, Polity Press, Cabridge, 1988, en Cl. Lefort, Het democratische tekort: over de noodza-
kelijke onbepaaldheid van de democratie (vert. uit het Frans door H. van der Waal), Boom, 
Amsterdam, 1992.  

19 Of zoals Hannah Arendt in Wat is gezag? schrijft: “We hoeven dan ook niet verbaasd te zijn 
als we aan het begin van de Oeconomica (een pseudo-Aristotelische verhandeling, maar ge-
schreven door één van zijn naaste leerlingen) lezen dat het essentiële verschil tussen een poli-
tieke gemeenschap (deΒ⎯84Η) en het private huishouden (de ≅Ê6∴∀) is, dat het laatste een 
‘monarchie’ is, een eenmansheerschappij, terwijl daarentegen de polis ‘samengesteld is uit vele 
heersers’ (...) De ‘vele heersers’ zijn hier de familiehoofden die zich thuis eerst als monarch 
hebben gevestigd”, zie H. Arendt, Tussen verleden en toekomst (“Between Past and Future. 
Eight Exercices in Political Thought”, vert. uit het Engels door R. Peeters en B. Scheurs), Ga-
rant, Leuven-Apeldoorn, 1994, p. 48. 

20  Zie hiervoor de uiteenzetting van Arendt in haar essay Waarheid en politiek. Arendt, a.w., 
p.125-162. 
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heid wordt door kunst bewerkt en in beweging gezet om in schijn te schitteren. 
Maar dit alles hoort niet bij de constitutieve beginselen van het publieke; dat 
hoort echter bij de esthetica in het particuliere, die het publieke, de verschij-
ningsruimte, nodig heeft om daarin te kunnen verschijnen.  

Kortom: Politiek is de verschijningsruimte bij uitstek waarbinnen de esthe-
tische, religieuze, filosofische etc., waarheden kunnen en dienen te verschij-
nen. Geen van deze waarheden mag de verschijningsruimte beheersen, immers 
deze waarheden hebben geen rangorde. Wanneer deze waarheden aan de poli-
tiek willen deelnemen, dan zijn ze doxa en geen waarheid, met andere woor-
den, wie in Politiek aan de politiek doet, is niet meer maagd. Deze ontmaag-
ding komt door de beginselen van gelijkheid en vrijheid. De historische bewij-
zen voor deze stellingname zijn te vinden in de totalitaire regimes die de poli-
tiek esthetiseerden door de particuliere verantwoordelijkheid van kunst te ver-
nietigen en in dienst van het publieke te stellen. De publieke ruimte moest in 
de ogen van de heersers van het totalitarisme aangepast worden aan de Waar-
heid van de ideologie: gebouwen, gedichten, schilderijen en muziekstukken 
dienden de heerschappij van Waarheid ten toon te stellen. De kunst is niet 
kwetsbaar omdat ze in de eerste plaats een gevoelige activiteit zou zijn, maar 
omdat in de kunst het beginsel van heerschappij op een zuivere wijze leeft. De 
politiek is geen kunstwerk, wel de techne in de Griekse zin van het woord. 
 
Wanneer Politiek in haar wezenlijke bestaan (het politieke en de politiek) door 
een transcendentaal punt (bijvoorbeeld de raciale of filosofische ideologieën) 
wordt bepaald, zal dit tot een zodanige aanslag op de beginselen van gelijkheid 
en vrijheid leiden dat het recht in zijn tegenpool de onverzoenlijkheid (onvre-
de) zal vervallen. Deze onverzoenlijkheid is een pre-Politieke strijd voor her-
stel en zo nodig herstichten van Politiek als publieke ruimte. Deze onverzoen-
lijkheid is een culturele onverzoenlijkheid, immers men leeft reeds in de civili-
satie die weliswaar ontspoord is. De culturele onverzoenlijkheid vloeit niet uit 
de natuurlijke noodzakelijkheid voort, zij is het resultaat van het mensenwerk. 
De menselijke krachten hebben in deze situatie de onbestemde en onbepaalde 
ruimte bezet. De macht is dan niet meer de gemeenschappelijke macht die 
dwars door de verhalen, belangen en geschiedenis van een taalcultuur heen in 
de ommuring van de publieke ruimte onzichtbaar blijft, maar een macht die 
elementair wordt gevestigd. De macht van een gekolonialiseerde ruimte kent 
slechts tegenmachten, en de constitutie van de politiek van deze ruimte is op 
het principe van Vriend-Vijand gefundeerd.  
 
De onverzoenlijke strijd in landen waar de publieke ruimte door de raciale of 
filosofische ideologieën is gekolonialiseerd, is niet alleen legitiem maar ook 
noodzakelijk om tot vrede en recht te kunnen komen. De pre-Politieke onver-
zoenlijkheid zien we bijvoorbeeld in de strijd van de zwarte bevolking van 
Zuid-Afrika tegen het Apartheidsregime. Daar heeft de langdurige, onverzoen-
lijke strijd ertoe geleid dat de orde van het apartheidsregime door buitenspori-
ge geweldpleging niet langer in staat was de publieke ruimte te beheersen. 
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Deze situatie noem ik de politieke overgangsperiode. De politieke overgangs-
periode impliceert een maatschappelijke situatie waarin de bestaande maat-
schappijvorm in haar juridisch-institutionele en economisch-sociale structuren 
van binnen uiteengevallen is. De hoogste rechtvaardigende symbolen van 
macht zijn er in de ogen van individuen ontheiligd, waardoor de constitutionele 
macht is vernietigd en opnieuw moet worden opgericht en gesticht. De soeve-
reine heerser van Politiek is dood. De vraag rijst: hoe de culturele pre-Politieke 
onverzoenlijkheid kan worden geëindigd? In plaats van een theoretische ver-
handeling wil ik aan de hand van gebeurtenissen in Zuid-Afrika concreet naar 
voren brengen hoe deze vraag beantwoord wordt. 

4 Zuid-Afrika in waarheid en verzoening 

De politieke overgang in Zuid-Afrika kwam na ruim driehonderd jaar kolonia-
lisme en raciale onderdrukking aan het eind van jaren tachtig opgang. Deze po-
litieke overgang manifesteert zich in een proces van onderhandelingen21 tussen 
de onderdrukte en de onderdrukker waarbij de nadagen van de heersende orde 
werd ingeluid. In maart 1989 schrijft N. Mandela een brief (‘thirteen-point 
memorandum’) aan de toenmalige president van Zuid-Afrika P.W. Botha. In 
deze brief maakt Mandela de eisen van het ANC en zijn bereidheid tot de deel-
name aan de onderhandelingen met het Apartheidsregime bekend. In juli van 
dat jaar vond de eerste ontmoeting plaats tussen de politieke gevangene Nelson 
Mandela en de president van Zuid-Afrika P.W. Botha. Echter, de beslissende 
onderhandelingen werden tijdens het presidentschap van F.W. de Klerk ge-
voerd.  

De onderhandelingen tussen het ANC als de vertegenwoordiger van het 
verzet van de zwarte bevolking en de president van Zuid-Afrika als de verte-
genwoordiger van de politieke orde van het apartheidsregime, dienden de poli-
tieke overgang op een vreedzame wijze te voltrekken. Deze onderhandelingen 
gingen hoofdzakelijk om de politieke en de juridische posities van de betrok-
ken partijen in de overgangsperiode naar een toekomstige rechtsorde. De ge-
volgen van het rechtssysteem van het Apartheidsregime kunnen we in twee 
termen uitdrukken, namelijk politieke misdaad en nationale verdeeldheid. 
Ondanks de aanwezigheid van het extreme geweld komen op 20 december 
1991, 18 organisaties en de Zuid-Afrikaanse regering in World Trade Center 
bijeen voor the Convention for a Democratic South Africa (CODESA).22 Deze 
beslissende onderhandelingsronde tussen alle politieke partijen van Zuid-
Afrika (Multiparty Negotiating) wordt in de verschillende subcommissies 
gevoerd. De onderhandelaars moesten compromissen bereiken over de nieuwe 

                                                           
21  Zie, D. L. Horowitz, A Democratic South Africa? Constitutional Engineering in a Divided 

Society, University of California Press, California, 1991;  R. L. Abel, Politics by other means. 
Law in the struggle against apartheid 1980-1994, Routledge, London, 1995. 

22  Zie T. D. Sisk, Democratization in South Africa. The Elusive Social Contract, Princeton Uni-
versity Press, New Jersey, 1995. 
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constitutie, de eliminatie van de discriminerende wetten, het beheersen van 
geweld, de fundamentele rechten van de mens, de verkiezing, de nieuwe insti-
tuten (het parlement, rechterlijke macht en uitvoerende macht) en ten slotte een 
transitioneel uitvoerende raad. 

De verschillende partijen, de verschillende machten en daardoor de ver-
schillende belangen moesten een maatschappelijk contract constitueren, dat de 
basis voor een nieuwe rechtsorde zou gaan vormen. Dit maatschappelijke con-
tract moest in het algemeen het bestaan van machten en belangen van verschil-
lende partijen in twee basisconstructies preconditioneren. Deze twee basiscon-
structies waren: (1) een overeenkomst over een acceptabel, maatschappelijk-ju-
ridisch kader-ruimte voor de toekomst, en (2) een overeenkomst over een 
maatschappelijk-juridisch, acceptabel kader-ruimte voor het verleden, de ge-
pleegde misdaden in het verleden. Deze twee tijden (de toekomst en het verle-
den) moesten door een overeenkomst geïnstitutionaliseerd-geconstitutionali-
seerd worden. Beide momenten worden in één juridisch kader gerealiseerd: de 
Interim constitutie van 1993.23 De toekomst van Zuid-Afrika op basis van de 
rechten van de mens behoorde niet tot de grote problemen bij het schrijven van 
een nieuwe constitutie. De toekomst is met de wijsheid van het verleden mak-
kelijker te regelen dan het verleden met de wijsheid van het moment te berech-
ten. Het politieke lichaam dat in het verleden met behulp van een geweldma-
chine functioneerde, komt tijdens de politieke overgangsperiode te overlijden. 
Het politieke lichaam gaat langzamerhand dood, en zoals alle andere doden op 
de aarde is dit lichaam ook onderhevig aan een ontbindingsproces. De macht 
met zijn onderdelen (orde en wetten) gaat onverbiddelijk ontbinden. De gewe-
zen goden en ideologieën zijn niets meer dan de verdamping van een lijk, een 
problematisch lijk. De macht als lijk heeft tenslotte geen bestaansgrond meer, 
evenmin een begraafgrond. Gedurende deze ontbinding kampt de nieuwe 
macht (de onderdrukte) met de erfenis van de ontbonden macht. Wat moet nu 
gebeuren met de mensen die voor de geweldmachine van het oude regime 
werkten? Welke wetten en andere juridische handelingen moeten ervoor zor-
gen dat er nooit en nimmer zo’n geweldmachine gemaakt wordt? Zuid-Afrika 
worstelde met deze problemen. Er waren drie mogelijkheden. 

(I) De strafrechtelijke berechting 

Traditioneel, sinds de Franse Revolutie, is bijna vanzelfsprekend dat het ont-
bonden regime door de daarvoor opgerichte speciale rechtbanken zal berecht 
worden, waarbij heel vaak het buitensporige geweld van het verleden met een 
nog krachtiger geweld wordt beantwoord waarna de ene tiran door de ander 
wordt vervangen, de ene particulariteit door de andere. De geschiedenis leert 
ons dat de revolutionaire rechtbanken waar ze ook ingezet zijn, meer tirannie, 
                                                           
23  Zie W. de Klerk, The process of political negotiation: 1990-1993, en T. Eloff, The process of 

giving birth, in: B. De Villiers (ed.) Birth of a Constitution, JUta & Co. Ltd., Cape, 1994, p. 1-
20. 
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onrecht en mensenrechtenschendingen hebben veroorzaakt. Binnen dit concept 
van berechten zijn er andere mogelijkheden zoals: de overwinnaar kan op een 
humane en procedureel (strafvorderlijk) gezien juiste manier de overwonnene 
verantwoordelijk stellen voor zijn misdaden begaan in het verleden. Daarbij 
kunnen we denken aan Neurenbergprocessen of de processen in Nederland na 
de tweede wereldoorlog (op grond van Buitengewoon Besluit Strafrecht). De 
materiële voorwaarde voor het plegen van deze bijzondere vormen van het 
strafrecht was en is de onvoorwaardelijke overwinning, waardoor een nieuwe 
politieke ruimte wordt geïnstalleerd. Dat was niet het geval in Zuid-Afrika: de 
Apartheidsmacht werd door onderhandelingen eerst onder narcose gebracht en 
daarna door een dodelijk injectie (de nieuwe constitutie) gedood.24  

(II) Zelf- vergeving en senatoren voor het leven 

De regering F. W. de Klerk diende in 1990 een wetsvoorstel bij het parlement 
van Zuid-Afrika in aangaande de vrijwaring (Indemnity) voor de politieke mis-
drijven die gedurende het Apartheidsregime door de verschillende personen 
(de politieke partijen) gepleegd zijn. Het wetsvoorstel werd door het parlement 
als Indemnity Act25 goedgekeurd. Door de Zuid-Afrikaanse regering werd be-
weerd dat deze wet de vrijlating van de politieke gevangenen en de terugkeer 
van bannelingen26 mogelijk zouden moeten maken. De president van Zuid-
Afrika krijgt de bevoegdheid om aan personen die overtredingen of misdaden 
op grond van “act with a political object”27 hebben begaan, voorlopige of 
permanente vrijwaring te verlenen. In de preambule van deze wet motiveert de 
wetgever de bestaansgrond ervan als volgt:  
 

“AND WHEREAS it has now become necessary, in order to promote reconciliation 
and peaceful solutions, from time to time to grant to such persons further indemnity 
against arrest, prosecution, detention and legal process or to release such persons 
who have already been sentenced.” 

 
Deze wetgeving bood in principe de mogelijkheid om aan ieder die een poli-
tiek delict of misdaad heeft begaan, amnestie te verlenen zonder dat er een 

                                                           
24 De mogelijkheid van het permanente internationale strafhof (Permanent International Criminal 

Court) voor de berechting van politieke en oorlogsmisdadigers laat ik hier buiten beschou-
wing, omdat het in de tijd van politieke overgang in Zuid Afrika niet bestond. 

25  Indemnity Act (17 mei 1990), GG 12470 en GG 12834 (7 november 1990). 
26  Het volgende voorbeeld zou ons een idee geven hoe deze intentie, ‘de terugkeer van bannelin-

gen’, soms tragisch-komisch kan zijn. Michael Lapsley, de voorzitter van het ANC-educatie-
comité in Zimbabwe (een priester) verloor door een briefbom zijn handen en één oog. Deze 
briefbom werd hem in april 1990 gepost. Eén jaar later keerde hij terug (gevrijwaard van 
schuld, ‘Indemnity’) naar Zuid-Afrika waar hij op het fenomeen ‘Indemnity’ zo reageerde: “I 
understood they were forgiving me for their sins”. Zie M. Lapsley, Indemnity Bill and a Gene-
ral Amnesty, in: S. Govender en B. Witbooi (eds), Amnesty: Forgiveness without confession? 
Cover-up of Crime? Christians need to know!, Province Council of Churches, 1992, p. 7. 

27  Art. 1 van Further Indemnity Act No. 151 van 1991. 
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voorafgaande vorm van openbaar proces behoeft te geschieden. Mag men deze 
wet als een zelf-vrijwaring van het apartheidsregime beschouwen? De feiten 
spreken voor zich: bijna 3500 leden van de geheime dienst, alle politiecommis-
sarissen, ex-minister van defensie, ex-minister van Law & Order, personen als 
Magnus Malan en Adriaan Vlok28 werden bij de gratie van deze wet vóór de 
verkiezing van 1994 gevrijwaard van hun politieke misdrijven.29 Om de ernst 
van de situatie te kunnen begrijpen, moet ik erop wijzen dat de apartheid inter-
nationaal-rechtelijk als crime against humanity was gekwalificeerd,30 waarbij 
alle verdragsluitende landen zich verplicht hadden verklaard om de wetgeven-
de, juridische en administratieve maatregelen ter vervolging en uitlevering van 
de apartheidsmisdadigers aan een tribunaal te ondernemen.31 

De aanvrager behoort in dit concept te motiveren en te bewijzen dat hij of 
zij in een politiek kader een misdrijf heeft begaan. Men moest zichzelf in feite 
tot een politieke misdadiger kwalificeren, wat strafrechtelijk gezien buitenge-
woon ironisch is maar historisch gezien wel juist. De zichzelf kwalificerende 
politieke misdadiger komt langs deze weg (van zelfkwalificatie) tot het verkrij-
gen van amnestie. Alles beweegt zich binnenkamers, op het private niveau. 
Niets zou openbaar zijn, alleen de vrijwaringbesluiten zouden openbaar ge-
maakt worden. Het is een papieren werk. Deze ‘verzoening’ is een narcotische 
toestand zonder waarheid, een verborgen amnestie zonder gewetenslast, en ten 
slotte, het ging om een archivering van codes en namen zonder daarbij beho-
rende verhalen.  

Het gebruik van het juridisch begrip vrijwaring kunnen we dus als een his-
torisch-juridische vervalsing beschouwen. Immers, de term vrijwaring is een 
privaatrechtelijk begrip32 dat met de juridische categorieën van schadeloosstel-
ling of van het ontslagen worden van bepaalde verplichting overeenkomt. Ter-
wijl in het strafrecht van Zuid-Afrika het ontslagen worden van een verplich-
ting (in dit geval de uitvoering van een vonnis) wordt aangeduid met de woor-
den ‘begenadig’ (genade) of ‘grasie’ (gratie), en in het Engels met de woorden 
‘mercy’, ‘reprieve’ of ‘pardon’. Het recht om gratie aan een veroordeelde (in 
de strafrechtelijke zin) te verlenen, behoorde op grond van artikel 6 lid 2 sub d, 
van de toen geldende constitutie33 van Zuid-Afrika tot de bevoegdheden van 

                                                           
28  Zie P. Parker, The Politics of Indemnities, Truth Telling and Reconciliation in South Africa. 

Ending Apartheid Without Frogetting, in: Human Rights Law Journal, 1996, vol. 17, No. 1-2, 
p. 1-13. 

29  Tot februari 1995 waren totaal 14.000 aanvragen voor vrijwaring. Van deze personen hebben 
er ongeveer 10.095 vrijwaring kunnen verkrijgen. Zie ibid., p. 4. 

30  Op grond van dit verdrag: “International Convention on the Suppression and Punishment of 
the Crime of Apartheid”, zie M.C. Bassiouni, International Crimes: Digest/Index of interna-
tional instrument 1815-1985, Volume 1, Oceana Publications, New York, 1986, p. 411. 

31  Op grond van art. IV van het eerder genoemde verdrag. 
32  Bijvoorbeeld in het Zuid-Afrikaanse verzekeringsrecht wordt het woord Indemnity gebezigd 

waarbij twee soorten contracten mogelijk zijn: betaling van verlies of schade in een Indemnity 
insurance en betaling van een afgesproken bedrag in een non-Indemnity insurance. Zie W.J. 
Hosten, A.B. Edwards, C.K. Nathan en F.J. Bosman, Introduction to South African Law and 
Legal Theory, The Butterworth Group, Durban, 1977, p. 5556-561. 

33  Republic of South Africa Act 110 (1983). 
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de president van Zuid-Afrika, zoals artikel 6 lid 2 sub d, bepaalde: “to pardon 
or reprieve offenders, either unconditionally or subject to such conditions as he 
may deem fit, and to remit any fines, penalties or forfeitures”.  
 
Het apartheidsregime wilde zichzelf en zijn vijanden geen ‘begenadig’ of ‘gra-
sie’ verlenen, maar het regime was bereid Indemnity, de vrijwaring te verlenen 
waardoor op een stilzwijgende wijze wordt gesuggereerd dat de vrijwaring een 
einde zal maken aan een particulier-privaat conflict. Een meestertruc bij uit-
stek. Men wilde de politieke machtsoverdracht door zelfvrijwaring op een 
private wijze en niet publieke doen plaatsvinden. Het private houdt enerzijds 
het privaatrechtelijke karakter van Indemnity in en anderzijds duidt het private 
het particuliere (niet het publieke) en zelfs het geheimzinnige aan. Hierdoor 
zou schijn kunnen ontstaan dat de onverzoenlijke strijd voor het herstel en 
herstichting van Politiek, een privaatrechtelijk-privé karakter had. Echter, het 
valt te begrijpen dat de prijs voor vreedzame overgang in een vrijwaring-
waarborg voor de politieke misdadigers zal resulteren. En wanneer een regime 
bereid is over zijn eigen ondergang te onderhandelen, kan er niet meer sprake 
zijn van een onvoorwaardelijke capitulatie van dat regime. Maar desondanks 
wilde het ANC voorkomen dat een misdaadregime een vergetelheid-injectie 
aan de geschiedenis toedient en bepleitte een andere aanpak.  

(III) Waarheid en verzoeningstribunaal 

De onderhandelende partijen in Zuid-Afrika kiezen uiteindelijk, onder druk 
van het ANC voor het concept van verzoening met waarheid. Daarbij wilde 
men de mogelijke escalatie van het staatsgeweld en de daaruit voorvloeiende 
burgeroorlog voorkomen. Het postscriptum van de Interim constitutie van 
1993 van Zuid-Afrika schrijft voor: 
 

National Unity and Reconciliation 
This Constitution provides a historic bridge between the past of a deeply divided 
society characterised by strife, conflict, untold suffering and injustice, and a future 
founded on the recognition of human rights, democracy and peaceful coexistence 
and development opportunities for all South Africans, irrespective of colour, race, 
class, belief or sex. 
The pursuit of national unity, the well-being of all South African citizens and peace 
require reconciliation between the people of South Africa and the reconstruction of 
society. 
The adoption of this Constitution lays secure foundation for the people of South Af-
rica to transcend the divisions and strife of the past, which generated gross viola-
tions of human rights, the transgression of humanitarian principles in violent con-
flicts and a legacy of hated, fear, guilt and revenge. 
These can now be addressed on the basis that there is a need for understanding but 
not for vengeance, a need for reparation but not for retaliation, a need for ubuntu 
but not for victimisation. 
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In order to advance such reconciliation and reconstruction, amnesty shall be granted 
in respect of acts, omissions and offences associated with political objectives and 
committed in the course of the conflicts of the past. To this end, Parliament under 
this Constitution shall adopt a law determining a firm cut-off date, which shall be a 
date after 8 October 1990 and before 6 December 1993, and providing for the 
mechanism, criteria and procedures, including tribunals, if any, through which such 
amnesty shall be dealt with at any time after the law has been passed. 
With this Constitution and these commitments we, the people of South Africa, open 
a new chapter in the history of our country.34 

 
De brug tussen een verdeeld verleden en een rechtvaardige toekomst, waarover 
het postscriptum van deze Interim constitutie het heeft, zou op de oneindige 
verzoeningen die nog plaats moeten vinden, gebouwd moeten worden. Het 
nieuwe hoofdstuk van de geschiedenis van Zuid-Afrika wordt door deze con-
stitutie en met de wet op de bevordering van de nationale eenheid en verzoe-
ning, de PNURA (Promotion of national unity and reconciliation Act 1995), 
geopend. Het postscript komt bijna geheel aan het begin van deze wet terug: 
het postscript van een Interim constitutie wordt het begin van het juridische 
kader en grondslag van een wet op verzoening. De nieuwe wetgever bestaande 
uit het democratisch gekozen parlement en de president (bij de verkiezing van 
1994) heeft in opdracht van de Interim constitutie van 1993 het juridische 
kader gecreëerd, waarin het proces van verzoening gestalte moet krijgen. De 
regering van National Unity heeft in de wet PNURA de constitutionele op-
dracht inzake verzoening gepreciseerd. Aan het begin van deze wet worden de 
doelstellingen ervan opgesomd. 
 
De eerste doelstelling betreft het vormen van een volledig beeld – voor zover 
het mogelijk zou zijn – van de aard, de oorzaken en de omvang van de grove 
schendingen van de rechten van de mens. Dit volledige beeld zal slechts een 
beperkt deel van de geschiedenis van Zuid-Afrika behelzen. Deze wet wil dat 
de mensenrechtenschendingen gedurende de afgelopen 34 jaar onderzocht 
worden. Overigens worden daardoor alle andere grove mensenrechtenschen-
dingen in de geschiedenis van Zuid-Afrika buiten beschouwing gelaten. Alex 
Boraine, de vice-voorzitter van TRC, spreekt over deze kwestie in zijn toe-
spraak gehouden te Brussel (1996):  
 

“South Africa, oppressed and oppressors together, were imprisoned by the chains 
with which one group sought to bind the other for many generations. There are 
those who argue that the period under review for the TRC in South Africa should 
start as back as the first arrival of white settlers in 1652! Others are of the view that 
at the very least one should look at the period which began with South Africa’s first 
constitution in 1910. There are also many who maintain that the starting point 
should be 1948 when the National Party came into power.”35  

                                                           
34  Constitution of the Republic of South Africa, Act 200 of 1993. 
35  A. Boraine 1996, Alternatives and Adjuncts to Criminal Prosecutions, uit Internt: http:// 

www.truth.org.za/speech01.htm. 
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Voor alle genoemde data valt ongetwijfeld iets te zeggen, maar men moest het 
onderzoek ergens begrenzen, omdat het – gezien de beperkte tijd die TRC tot 
haar beschikking heeft – een ondoenlijke zaak is om de grove mensenrechten-
schendingen in Zuid-Afrika voor een langere periode aan het onderzoek te on-
derwerpen. Bovendien, het belang van verzoening als een transcenderend ka-
der en een brug naar een humanitair en democratische toekomst zal in gevaar 
komen naar mate men dieper in de geschiedenis van de verdeelde en ver-
scheurde Zuid-Afrikaanse samenleving gaat graven. De wetgever heeft op een 
symbolische wijze gekozen voor één van de dieptepunten uit de geschiedenis 
van Zuid-Afrika als het beginpunt voor het onderzoek naar de grove mensen-
rechtenschendingen. In 1960 voerde de Zuid-Afrikaanse regering een campag-
ne voor de juridische omvorming van Zuid-Afrika tot een republiek, waarmee 
de uiteindelijke heerschappij en onafhankelijkheid van Afrikaners op het land 
zullen gaan heersen. Op 21 maart 1960 organiseerden ANC en PAC (Pan-Afri-
canist Congress) in Sharpeville,36 demonstraties tegen de zogenaamd pasjes-
wetten. Deze demonstraties werden onverbiddelijk de kop ingedrukt. Er vielen 
tientallen doden en gewonden. De republiek Zuid-Afrika was inmiddels gebo-
ren. De geboorte van de republiek wordt in de constitutie van 1961 bekrach-
tigd.37 Op 21 mei 1961 trekt Zuid-Afrika zich definitief terug uit de statenbond 
van het Britse imperium. Men heeft deze datum als vertrekpunt van het verzoe-
ningsproces en het onderzoek naar de grove mensenrechtenschendingen geno-
men. Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot de landsgrenzen van Zuid-
Afrika, maar men zal ook de grove mensenrechtenschendingen buiten de repu-
bliek erbij betrekken. De bevordering van nationale eenheid en verzoening 
moet in een geest van wederzijds begrijpen (“understanding”) transcenderen 
boven de conflictueuze stemming van het verleden.  

De tweede doelstelling van de wet PNURA bevat de transcendentie van 
verzoening, dat wil zeggen, dat de nationale eenheid en verzoening als een 
historisch perspectief vooraf en boven de verhalen van de daders en de slacht-
offers gedacht moet worden en dat de werkzaamheden van TRC tot een trans-
cendentie boven het conflict in het verleden zal moeten leiden. Deze twee as-
pecten preconditioneren het kader waarin de Zuid-Afrikanen met elkaar tijdens 
de TRC-werkzaamheden en daarna op een vreedzame wijze over het verleden 
kunnen discussiëren en strijden. 

De derde doelstelling is het achterhalen van waarheden over deze periode 
met betrekking tot de daders en de slachtoffers. Door dit onderzoek moet de 
identiteit van de daders en de slachtoffers naar voren komen. De wetgever 
heeft hier ook een beperking aangebracht, namelijk alleen de personen (dus de 
daders en slachtoffers) die op een of andere manier in verhouding met de grove 
mensenrechtenschendingen staan. Door deze beperking worden niet alle daders 
of slachtoffers gehoord. De daders krijgen in ruil voor ‘full disclosure’ een vol-
ledige strafrechtelijke en civielrechtelijke amnestie, en de slachtoffers krijgen 
                                                           
36  F. A. Meli,  History of the ANC – South Africa belongs to us, Harare: Zimbabwe Publishing 

House, 1988,  p. 119-163. 
37  Constitution Act 32 of 1961. 
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‘reparation’, ‘rehabilitation’ en ‘restoration’ van hun ‘human and civil dignity’ 
terug.  

De waarheden over deze periode van de geschiedenis van Zuid-Afrika, die 
deze commissie (TRC) aan het licht moet brengen, zullen een bijzondere plaats 
in de toekomst van Zuid-Afrika innemen. Dit element wordt in het Explana-
tory memorandum to the parliamentary bill van de wet PNURA nadrukkelijk 
onder de aandacht gebracht: “reporting to the Nation about such violations and 
victims”. De wetgever gebruikt het woord ‘such violations’ (een dergelijk 
gewelddadige inbreuk), naast het woord slachtoffers. De terminologie ‘een 
dergelijke gewelddadige inbreuk’ verwijst naar een grove schending van civie-
le waardigheid van mensen (civil dignity) en de rechten van de mens. Deze 
terminologie houdt enerzijds een abstractie van een concrete dader en ander-
zijds een abstractie van het abstracte begrip dader in. Deze dubbele abstractie 
biedt de gelegenheid om te verwijzen naar een idee, die daardoor in de plaats 
van de dader (naast het slachtoffer) komt. De idee die in de ideologie van het 
apartheidsregime opgesloten lag, schuift zich als het ware voor de werkelijke, 
historische overtreder, geweldpleger, onderdrukker. Deze abstrahering is 
noodzakelijk, wanneer de verzoening uiteindelijk een officiële lezing (“repor-
ting to the Nation”38) over het verleden tot stand moet brengen.  

De vierde doelstelling is de ontvouwing van het ideologisch geweld dat de 
daders eventueel voor hun daden verblind maakte. De ontvouwing van het me-
chanisme van het geweld, door de optekening en archivering van verhalen die 
door de daders en slachtoffers voor de commissie (TRC) uitgesproken worden, 
dient de herhaling ervan te voorkomen. De commissie behoort de overheid om-
trent de voorkoming van een dergelijk geweld te rapporteren, waarna een cul-
tuur van mensenrechten mogelijk zou zijn. De werkzaamheden van de com-
missie moeten aan de preventie van een dergelijk geweld in de toekomst van 
Zuid-Afrika bijdragen. 

De vijfde doelstelling omvat een reeds van geboden en verboden zoals de 
noodzaak van het wederzijds begrijpen (understanding) en niet wraak, de 
noodzaak van de reparatie en niet de vergelding (retaliation), de noodzaak van 
ubuntu maar niet de victimisering (victimization). Verzoening sluit hierdoor 
bepaalde handelingen uit, of beter gezegd, de onverzoenbare handelingen wor-
den uitgesloten.  
 
In plaats van vrijwaring wordt nu in de Zuid-Afrikaanse wetgeving van amnes-
tie gesproken. Daardoor komt historische gezien vast te staan dat de strijd 
tegen het apartheidsregime geen private (in de juridische zin) en eveneens geen 
particuliere (in de politieke zin) strijd is geweest. De vervanging van termino-
logieën (van vrijwaring naar amnestie) gaat gepaard met de publiekrechtelijke 
politieke perspectiefwisseling. De amnestie is een publiekrechtelijk begrip dat 

                                                           
38  Zie Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Juta & Co. Ltd., Cape Town 

1998. 
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in de bijzondere strafrechtelijke39 kwesties wordt gebezigd, dat wil zeggen, 
wanneer het strafrecht het berechtingkader van de politieke misdaden vormt. 
En bovendien is de amnestie een politiek begrip dat bij de ontbinding van een 
politieke macht en oprijzing van een nieuwe macht ingezet wordt. Amnestie in 
het geval van Zuid-Afrika, en naar mijn mening in het algemeen, moet niet 
begrepen worden als het vergeten van strafbaarheid van de daad of het verge-
ten van strafwaardigheid van de persoon van de dader. Amnestie betekent het 
opzettelijk vergeten te verbinden van strafrechtelijke gevolgen aan een daad 
van een dader of groep van daders. De daad en de dader van een politieke 
misdaad moeten we juist niet vergeten. Immers, wanneer de daad wordt verge-
ten, dreigt daarmee tevens het historisch besef dat voor Politiek noodzakelijk 
is, vergeten te worden. Juist, het historisch besef als een fundamenteel verzet 
tegen de georganiseerde leugen is de voorwaarde voor het weten waarop het 
geweten zetelt. En wanneer de daders vergeten zouden worden, dreigt ook het 
gevaar dat de slachtoffers vergeten worden, omdat een geschiedenis van ab-
stracte daden van de mensenrechtenschending zonder aanwijsbare daders eer-
der op een sprookje lijkt te wijzen dan op een werkelijk weten. De namen van 
de daders moeten hier, zoals in iedere politieke ruimtes, genoemd worden. 
Geeft de naam Eichman niet realiteit aan de gebeurtenissen, en realiteit aan 
slachtoffers? Met Eichman kan men zeggen: zie de concentratiekampen, zie 
ons en de doden en zie daar de dader. De daders en slachtoffers waren de men-
sen, heel gewoon de mensen, in deze simpele uitdrukking ligt een historische 
oproep tot verantwoordelijkheid opgesloten. Maar men moet ook kunnen ver-
geten door het gebeurde als feitelijke waarheid te accepteren en door deze 
waakzaamheid geloof uit de hoop aan de horizon te kunnen uitputten. Nietz-
sche schrijft plechtig over deze thematiek: 
 

 “Het onhistorische is als een omhullende atmosfeer, waarin leven zich alleen ont-
wikkelt om met de vernietiging van deze atmosfeer weer te verdwijnen. Inderdaad: 
pas door het feit dat de mens denkend, overdenkend, vergelijkend, scheidend en sa-
menvoegend dit onhistorisch element inperkt, pas door het feit dat binnen deze om-
ringende nevel een heldere lichtstraal ontstaat – dus pas door de kracht het verleden 
te gebruiken voor het leven en uit het geschiede een geschiedenis te maken, wordt 
de mens tot mens.”40 

                                                           
39  Voor de juridische betekenis van amnestie in ons nationaal strafrecht, zie Hazelwinkel-Surin-

ga, Inleiding tot de studie van het Nederlandse strarecht, Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, 
1991, p. 836. En recentelijk het preadvies van P.H.P.H.M.C. van Kempen, De strafrechtelijke 
gevolgen binnen de Nederlandse rechtsorde van beslissingen van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens, in: Delikt en Delinkwent, 29 (1999) afl. 2, p. 96-152. 

40  F. Nietzsche, Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven, (vert. uit het Duits, “Vom 
Nutzen und Nachteil der Historie das Leben”, door K. Schlechta), Historische Uitgeverij, Gro-
ningen 1983, p. 21. 



58 Afshin Ellian 

5 Slot  

De mogelijkheid die de Waarheid en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika 
heeft gecreëerd, was een overgangsruimte waarbinnen de verhalen van daders 
en slachtoffers ongeacht het aanzien des persoons verteld kon worden. Dit pro-
ces was openbaar, en door de openbaarheid kon de blanke bevolking van Zuid-
Afrika live en direct uit de mond vernemen hoe schrikbarend de gevolgen wa-
ren voor de zwarte meerderheid van de raciale invasie en vernietiging van Poli-
tiek. De leugenmachine van het apartheidsregime werd ontmanteld door het di-
recte contact tussen de commissie, de daders-slachtoffers, het publiek als toe-
schouwers, kortom van gezicht tot gezicht. Politiek moet niet gegrond worden 
op de waarheid en zelfs niet op de heerschappij van de waarheid, omdat zulke 
contemplatieve waarheden zich niet onder de mensen, maar boven de mensen 
bevinden.  

In het politieke leven binnen publieke ruimte (Politiek) gaat het om de af-
wisseling van waarheid-leugen. Het politieke concept van waarheid is niet het 
tegenovergestelde van onwaarheid of onware uitspraken. Dat is (sinds Plato) 
wel tot het filosofische gedachtegoed, tot het domein van bios theoreticos gaan 
behoren. En wanneer bios theoreticos allegorisch het actieve leven van bios 
politicos tot schaduw verklaart, dan moet er natuurlijk ook een koning-filosoof 
zijn die de waarheid over de meningen laat heersen. Dit stevent af op de onver-
antwoordelijkheid, want de verantwoordelijkheden worden niet (in het licht 
van beginselen) uit de concrete handelingen afgeleid, maar uit het transcenden-
tale begrip van waarheid, dat uitermate manipulatief van aard is. Deze antipoli-
tieke idee van waarheid heeft niets te doen met waarheid van verzoening. Po-
ging om in waarheid te leven, impliceert de onverbiddelijke strijd tegen leugen 
en vooral georganiseerde leugen. 
 



Joris Kocken 

De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator 

In de anders zo kalme wereld van juridische geschilbeslechting is opschudding 
ontstaan door de komst van een nieuwkomer. De nieuwkomer heet, met de En-
gelse term, mediation.1 De opschudding ontstaat omdat de mediatior zich als 
rivaal aandient en het vermogen van het recht en van de rechtspraak als ver-
zoener van conflicten ter discussie stelt. En voorlopig heeft mediation enig 
succes: het gedachtengoed van mediation lijkt vaste voet te hebben gekregen 
ook binnen de wereld van beslechting van gejuridiseerde geschillen. 

Deze special over onverzoenlijkheid is een uitgelezen kans om mij te ver-
diepen in wat lijkt op een strijd tussen verzoeners onderling. Ik ben daarbij 
vooral geïnteresseerd in de ontvangst en doordringing van het idee van media-
tion als (alternatieve) vorm van geschilbeslechting en richt mij daarbij op de 
wijze waarop het recht, en vooral de rechtspraak, wordt uitgedaagd. Waaruit 
bestaat die uitdaging? Hoe wordt daarop gereageerd?  

Bij de beantwoording van deze vragen laat ik de discussie over de ontwik-
keling en waarde van geschiltheorieën terzijde.2 Ideeënvorming over wat een 
geschil is, hoe zij verloopt en wat de oplossing of beslechting van een geschil 
betekent, komt in dit artikel slechts terug in de weergave van wat de protago-
nisten van bepaalde wijzen van geschilbeslechting daarvan denken. Of die vi-
sies in overeenstemming zijn met wetenschappelijke inzichten komt dus niet 
aan de orde. 

Onverzoenlijkheid en verzoening zijn aanduidingen die mensen geven aan 
specifieke sociale situaties of processen. Het ontstaan en het, door onverzoen-
lijkheid van partijen, voortduren van conflicten wordt meestal beschouwd als 
schadelijk voor betrokkenen en schadelijk voor grotere maatschappelijke ver-
banden. Verzoening als praktijk die een einde maakt aan conflicten, wordt 
daardoor gezien als bijzonder waardevol. Onverzoenlijkheid en verzoening 
zijn heel algemene termen die onderhevig zijn aan permanente herdefinitie en 
herwaardering, maar zij zijn qua betekenis niet volstrekt instabiel. Ik ga ervan 
uit dat zij een zekere stabiliteit vertonen in de zin dat wij specifieke methoden 

                                                           
1 Ik hanteer de oorspronkelijke term mediation om te benadrukken dat het hier gaat om een in 

mijn ogen helder van andere vormen te onderscheiden vorm van conflictbemiddeling. Er is 
geen goede Nederlandse term voorhanden, die niet direct aanleiding geeft tot verwarring over 
wat wordt bedoeld. Zo gauw men ‘conflictbemiddeling’ of ‘bemiddeling’ als aanduiding van 
deze nieuwe praktijk gebruikt, krijgt men steevast de reactie “dat dat niets nieuws is”, en dat is 
een reactie die nu juist de plank misslaat. Nu juist het onderscheid met andere informele vor-
men van geschilbeslechting zo essentieel is voor het krijgen van een helder beeld, hanteer ik, 
met excuses, de term mediation. 

2 Bijvoorbeeld de bijdrage van Pieterman (1998). 
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of modellen van verzoening kunnen isoleren. Deze modellen kunnen voor 
zover zij zich op hetzelfde soort geschillen richten, als rivalen worden be-
schouwd. In dit artikel bijvoorbeeld staan rechtspraak en mediation tegenover 
elkaar. Zij rivaliseren in de zin dat zij onverzoenlijkheid en verzoening ver-
schillend definiëren en dat zij ieder menen het beste middel tot verzoening te 
bieden. Er zijn aldus verschillende en strijdende manieren van weten die zich 
beide richten op gevolgen (i.c. geschillen) van onverzoenlijkheid, en hun legi-
timatie mede ontlenen aan hun recepten voor het opheffen van die onverzoen-
lijkheid. 
 
Mijn beweringen in dit artikel zijn gestoeld op eigen onderzoek naar praktijken 
van geschilbeslechting. Het meeste empirische materiaal op het punt van medi-
ation in Nederland verzamelde ik met Niels van Manen tijdens ons onderzoek 
naar bemiddelingsexperimenten binnen rechtbanken en Buro’s van Rechts-
hulp.3 In het kader van dat laatste onderzoek ondervroegen wij o.a. rechters, 
advocaten, burojuristen, ambtenaren en conflictpartijen. Het beeld van het ge-
dachtegoed van mediation bouwde ik eerder en veel eenvoudiger al eens op op 
basis van populaire literatuur over onderhandelen en mediation.4 
 
Ik ga eerst (paragraaf 1) kort in op wat ik versta onder modellen van geschilbe-
slechting. In paragraaf 2 geef ik een kort overzicht van de bestaande wijzen 
van geschilbeslechting in Nederland. Ik vervolg in paragraaf 3 met wat ik het 
dominante weten op het terrein van geschilbeslechting acht: het rechtspraak-
model. In paragraaf 4 komt de opkomst van mediation aan de orde. Ik beschrijf 
hoe het mediation-model zich optrekt aan gangbare kritieken op het recht en 
haar apartheid ontkent door te wijzen op andere al geaccepteerde wijzen van 
geschilbeslechting. De opkomst van mediation zorgt voor een tegenreactie. Er 
is een levendig debat (paragraaf 5) ontbrand tussen protagonisten van beide 
modellen onderling en met buitenstaanders. De modellenstrijd speelt zich af 
binnen en in wisselwerking met een concrete maatschappelijke context (para-
graaf 6). Ten slotte keer ik terug bij het thema ‘onverzoenlijkheid’ om vast te 
stellen dat de verzoeners er onderling niet uit zullen komen. Anderen zullen 
hen dwingen een mengsel van geschilbeslechtingspraktijken te accepteren. En 
daarmee wordt het ontstane vuurtje veel te snel geblust. 

1 Verzoening als model van geschilbeslechting 

De reikwijdte van dit artikel is beperkt tot een bijzonder maatschappelijk veld, 
waarin modellen van verzoening op hun beurt een specifiekere vorm aanne-

                                                           
3 De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het rapport Weg van het Recht. Zie Koc-

ken/Van Manen 1998. 
4 Gepresenteerd bij een voordracht over ADR, Paul Scholten Instituut, 8 december 1997. De 

toen door mij gebruikte boeken staan op de literatuurlijst. 
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men. Ik beperk mij tot het veld van gejuridiseerde sociale conflicten.5 Gejuridi-
seerd zijn daarbij die conflicten waarbij minstens één der partijen het conflict 
definieert (mede) met verwijzing naar rechtsnormen. Mijn gegevens omvatten 
zelfs slechts die groep conflicten waarbij één of beide partijen een (quasi-
)juridische professional (advocaat, burojurist, rechter, bindend adviseur, arbi-
ter, ombudsman) betrekt. Door de beperking tot dit veld van gejuridiseerde 
conflicten krijgen wij te maken met slechts die modellen van geschilbeslech-
ting die zich opdringen als van zo’n geschil sprake is. 

In dit verhaal duiken de termen geschil en belang op kernpunten op. De 
term geschil definieer ik voorlopig als een minstens voor één partij manifest 
geworden belangentegenstelling.6 Voor een belangbegrip is het nuttig te rade 
te gaan bij Bader (1991, 135). Een uitgebreide bespreking laat ik hier achter-
wege. Belangen zijn (volgens Bader) “(...) particuliere doelen waarop actoren 
zich in tegenstelling tot anderen in verschillende graden van bewustheid en 
rationaliteit strategisch oriënteren”.7 

Ik presenteer de vormen van geschilbeslechting als modellen. De modellen 
komen voort een bewerking van mijn ervaringen met de manier waarop binnen 
het bestudeerde maatschappelijke veld door de betrokken professionals over 
wijzen van geschilbeslechting wordt gesproken.8 Bij dat spreken wordt een 
wijze van geschilbeslechting door de betrokkenen gepresenteerd als een be-
paalde visie op de werkelijkheid, die gepaard gaat met aanwijzingen voor een 
zinvolle praktijk en met rechtvaardigingen van die praktijk. Ieder model is al-
dus een reconstructie van zo’n door groepen professionals binnen een bepaal-
de praktijk geformuleerde aanspraak die op basis van veronderstellingen over 
de aard van geschillen, aanwijzingen en rechtvaardigingen geeft voor een suc-
cesvolle praktijk van geschiloplossing. 

De modellen van geschilbeslechting zijn modellen van verzoening. De be-
trokkenen, rechters, mediators, anderen relativeren uiteraard hun eigen overtui-
gingen zoals de sociale code betaamt. Mijn ervaringen in dit veld hebben mij 
echter doen inzien dat veel geschilbeslechters hun eigen werk uiteindelijk wel 
degelijk zien en ervaren in de absolute en morele termen van verzoening.  

Een model is een reconstructie van de weerkerende patronen van gedachten 
in een groep geconcentreerd rond een aantal door mij geselecteerde punten. De 

                                                           
5 Vaak wordt gewezen op het gegeven dat verreweg de meeste conflicten in Nederland niet of 

nauwelijks juridiseren. Het zij zo. Hoe die percentages precies liggen, wat op zichzelf weer 
sterk afhankelijk is van de gehanteerde definities, doet in dit verhaal weinig ter zake. 

6 Zie bijvoorbeeld Rubin e.a. (1994), p. 5. 
7 Voor een uitgebreide toelichting op de inhoud van dit begrip en mijn keuze daarvoor, zie 

Kocken 1997, p. 66 e.v. 
8 De “bewerking van ervaringen met het spreken van anderen” is een ruwe aanduiding van het 

proces dat tot doel had een reconstructie te maken van vaste patronen van denken die door 
groepen mensen worden gedeeld. Terecht zou kunnen worden gewezen op het gegeven dat het 
hier gaat om een methodologisch en kentheoretisch mijnenveld. Dat is juist. De ruimte ont-
breekt hier op deze kwestie verder in te gaan. Enige troost put ik uit het feit dat deze proble-
men voor alle soorten empirisch onderzoek, hoe ‘hard’ men ook pretendeert dat dat onderzoek 
is, opdoemen. 
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volgende zes punten geven de kern weer van de verschillende methoden van 
geschilbeslechting. De punten zien er in vraagvorm als volgt uit: 
1. Wie bepaalt wanneer van een geschil sprake is en wie bepaalt de inhoud 

van het geschil? 
2. Welke normen spelen een rol bij de beslechting/hantering van het geschil? 
3. Op welke wijze en door wie worden de normen vastgesteld? 
4. Welke rol speelt de niet aan partijen gelieerde derde in het geschil? 
5. Op welke wijze wordt een geschil beëindigd? 
6. Welke algemene rechtvaardiging bestaat er voor deze praktijk? 
 
Voordat de twee modellen van geschilbeslechting, namelijk rechtspraak en me-
diation tegenover elkaar in stelling worden gebracht, eerst een overzicht van 
het veld waarin ik een en ander plaats: gejuridiseerde geschilbeslechting in Ne-
derland. 

2 Bestaande vormen van geschilbeslechting 

Als wij het landschap van geschilbeslechting, of beter geschilhantering, bekij-
ken en daarbij mediation even buiten beschouwing houden, dan valt op dat er 
binnen het veld van beslechting van gejuridiseerde geschillen een grote diver-
siteit van praktijken bestaat. De rechter spreekt recht, de rechter dringt aan op 
een schikking, een tuchtcollege doet uitspraak, de advocaten van partijen ko-
men onderling tot overeenstemming, men schakelt een arbiter in, men neemt 
zijn toevlucht tot bindend advies, men vraagt een advies van de (of een) om-
budsman/vrouw, men komt juist niet bij een juridische professional terecht, of 
men ziet af van gejuridiseerde geschiloplossing omdat men na advies van een 
jurist de eigen kansen op succes gering acht. 

In de diversiteit in hantering van gejuridiseerde geschillen valt op dat één 
van de vormen fungeert als primus inter pares: de rechtspraak. De rechtspre-
kende rechter is uiteindelijk de ultieme beslechter van gejuridiseerde geschillen 
die elders en op andere wijzen niet beslecht zijn. De andere vormen van ge-
schilbeslechting zijn echter niet te beschouwen als versimpelde vormen van 
rechtspraak. Wellicht zijn enkele vormen ontwikkeld na kritiek op aspecten 
van rechtspraak. In ieder geval hebben zij elementen die het veld openen voor 
nieuwe vormen van geschilbeslechting. Mediation profiteert, zoals wij zullen 
zien, daar in die zin van. 

De introductie van mediation als nieuw model is een introductie in een veld 
waarin een grote diversiteit van geschilbeslechtingspraktijken naast elkaar be-
staat. Een ultrakort overzicht van de beslechtingspraktijken van gejuridiseerde 
geschillen: 
- Rechtspraak door een rechtsprekende rechter (zie volgende paragraaf). 
- Een vorm van bijzondere rechtspraak is de tuchtrechtspraak waarbij speci-

fieke groepen ambtsdragers of professionals worden onderworpen aan re-
gels speciaal ontworpen ter beoordeling van het al of niet correct functione-
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ren in ambt of beroep. Rechtsvindende en rechtsprekende instantie is veelal 
een gemengd college van overheidsrechters en leden van de betreffende 
groep ambtsdragers of professionals. 

- Arbitrage wordt wel “private rechtspraak” genoemd in de zin dat partijen 
(voor of na ontstaan van het geschil) hun eigen ‘rechters’ kunnen kiezen, 
die aan de hand van de in het burgerlijk procesrecht geformuleerde normen 
het geschil beslissen. Zowel materiële rechtsnormen als redelijkheidsnor-
men kunnen een rol spelen bij de beoordeling van het geschil. De arbiters 
kunnen professionele en gecertificeerde arbiters (al of niet met materie-
kennis, bijvoorbeeld bij een geschil over bouw van een huis heeft een 
bouwkundige materiekennis) zijn, maar kunnen ook volstrekte leken zijn. 

- Bindend advies is een vorm van beslechting van geschillen die nog meer 
dan bij arbitrage vrijheid biedt aan partijen eigen ‘rechter’ en eigen ‘proce-
dure’ te kiezen. Partijen onderwerpen zich aan de uitspraak van een college 
of personen, die vrijwel steeds over materiekennis beschikken. Er zijn ook 
sterk geïnstitutionaliseerde vormen van bindend advies zoals de geschillen-
commissies voor consumentenklachten. 

- Een sterk opkomende vorm van geschilhantering, van beslechting is hier 
geen sprake, is die van de ombudsman. Een ombudsman-achtige praktijk is 
steeds een min of meer neutrale evaluatie van een geschil aan de hand van 
voorheen vooral procedurele normen. 

- De rechters zelf spreken niet alleen recht. Zij proberen geregeld tijdens een 
rechtszaak partijen alsnog de zaak onderling te laten schikken. Als partijen 
daar niet in slagen, volgt alsnog een rechterlijke uitspraak. 

- Rechtshulpverleners als advocaten en burojuristen gaan het liefst niet naar 
de rechter. Zij proberen op informele wijze conflicten tot een einde te bre-
ngen via bijvoorbeeld onderhandelingen met de (advocaat van de) tegen-
partij. Deze laatste praktijk kan men scharen onder de algemenere term 
conflictbemiddeling. 

3 Het dominante weten over geschilbeslechting 

Rechtspraak is voor degenen in Nederland die professioneel betrokken zijn bij 
beslechting van gejuridiseerde geschillen het dominante denkmodel. Overigens 
gaat dat ook op voor talloze ‘leken’, die de rechtsnormen niet kennen, maar het 
rechtspraakmodel maar al te goed.9 De professionals hebben een directere rela-
tie: rechters, ambtenaren, en rechtshulpverleners handelen (en denken dus ook) 
in meer (rechtspraak) of mindere mate (schikken, onderhandelen) in de scha-
duw van het rechtspraak-model. Overigens zal niet iedere professionele groep 
op een zelfde manier aan de rechtspraak als hoogste en laatste instantie refere-
ren. 

                                                           
9 De populariteit van rechtbankdrama als ontknoping in boeken, films en kranten is daar tegelijk 

uitdrukking en bevestiging van. 
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In gesprekken met ambtenaren van Justitie blijkt dat de feitelijke bijdrage van 
de rechter (meestal aangeduid als gezag van de rechter) bij de handhaving van 
de rechtsorde als groot en behoudenswaardig wordt gezien. Advocaten zullen 
naar rechtspraak verwijzen in de zin dat zij initiatieven nemen een gang naar 
de rechter te vermijden, of zullen bij een gang naar de rechter diens uitspraak 
zoveel mogelijk trachten te beïnvloeden en trachten te anticiperen. Rechters ten 
slotte blijken vooral te verschillen in de mate waarin zij pogingen van de rech-
ter om partijen te laten schikken, legitiem vinden. De centrale plaats van recht-
spraak lijdt daarbij geen twijfel. 

Rechtspraak is mijn ogen dominant omdat het het enige model is dat wordt 
geacht een sterke rechtvaardiging te hebben binnen de gangbare democratische 
rechtsstaatgedachte. Het is immers de rechter die recht spreekt, en niet de rech-
ter die probeert te schikken, die daarin sluitstuk vormt van het systeem van be-
scherming van de burger door het recht.  

De institutionele plaatsing van andere vormen van geschilbeslechting weer-
spiegelt die dominantie. Zij zijn voorportalen van de rechter als men er niet uit 
kan komen, en zelfs als men er wel uitkomt, dan zijn de daar gekozen oplossin-
gen alsnog geheel of gedeeltelijk door de rechter (marginaal) te toetsen. De an-
dere vormen van geschilbeslechting zorgen wel voor een relatieve afname van 
zaken die feitelijk door rechtspraak worden beslecht, maar kunnen qua positie 
en rechtvaardiging niet concurreren met de aanspraken van rechtspraak. 
 
Hoe ziet rechtspraak als model van geschilbeslechting er nu uit? Dit zijn de 
voornaamste punten, waarbij ik er nog eens op wijs dat het hier om een model 
gaat in de zin van een reconstructie en niet om de beschrijving van een be-
staande handelingspraktijk: 
(1) Het geschil en de partijen. Een geschil gaat steeds over de vraag: Wat is de 

betekenis van de rechtsregels die op deze concrete situatie slaan?10 Partijen 
zijn diegenen die toegang hebben gekregen tot de rechter en vragen zich af 
wat hun onderlinge rechten en verplichtingen zijn. Zij worden geacht 
beiden geïnteresseerd te zijn in de uitkomt van bovenstaande vraag, omdat 
deze hun onderlinge rechtsposities vaststelt. Partijen hebben een 
bescheiden rol bij de uitkomst van het geschil, immers zij kunnen er samen 
niet uitkomen en vragen iemand anders te beslissen. Partijen worden 
bovendien meestal vertegenwoordigd door juristen. 

(2) Normen. De beoordeling van het geschil geschiedt op basis van rechts-
normen. Via democratische processen worden normen gevormd die 
uitdrukking geven aan de gewenste maatschappelijke orde. Grondrechten 
beschermen daarbij tegen inbreuken op fundamentele aanspraken van de 
burger. Procesrechtelijke normen zorgen voor een met waarborgen 
omgeven procedure. 

                                                           
10 Het onderscheid tussen de feitenvraag en de rechtsvraag laat ik hier terzijde. 
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(3) Normvaststelling. De normen worden door de rechter vastgesteld door mid-
del van interpretatie van de bestaande rechtsnormen. De rechter wordt ge-
acht het recht te vinden en niet zelf te vormen. 

(4) De derde. De derde is de rechter. Hij/zij is een professionele jurist die op 
grond van opleiding en ervaring is geselecteerd en is benoemd voor het le-
ven. De rechter is onafhankelijk en onpartijdig. De rechter legt in zijn of 
haar uitspraak de uitkomst van het juridische geschil op aan partijen. 

(5) Einde conflict. Met de uitspraak over het juridische geschil wordt het con-
flict tussen partijen verondersteld te zijn geëindigd. 

(6) Rechtvaardiging. De algemene rechtvaardiging van rechtspraak luidt onge-
veer als volgt. Rechtspraak vormt het sluitstuk van de democratische 
rechtsstaat. Een onafhankelijke en onpartijdige rechter die beslist aan de 
hand van direct of indirect democratisch gevormde normen garandeert de 
beste bescherming van alle rechtsgenoten tegenover inbreuken op zijn of 
haar rechten en/of belangen. 

4 De opkomst van mediation 

Mediation als methode van beslechting bij gejuridiseerde conflicten is ruwweg 
vijfentwintig jaar bekend in de zin dat wij kennis kunnen nemen van dergelijke 
gedachten en praktijken elders (vooral in de Verenigde Staten van Noord-
Amerika).11 De kennis van het verschijnsel conflictbemiddeling is uiteraard 
veel ouder. Bemiddeling is (althans lijkt wel) van alle tijden en van alle delen 
van de wereld. Mediation is echter een specifieke vorm van conflictbemidde-
ling en het is die specifieke vorm die uiteindelijk pas halverwege de jaren 
negentig in Nederland breed wordt ontvangen.12 Het specifieke van mediation 
als vorm van conflictbemiddeling is dat zij haar visie op bemiddeling baseert 
(a) op sociaal-psychologische onderhandelingstheorieën die uitgaan van acto-
ren met een rationele belangenoriëntatie en (b) op theorievorming over het 
begeleiden van conflictpartijen bij het onderhandelen volgens dat model. 

Zoals gezegd, conflictbemiddeling is verre van nieuw, mediation als speci-
fieke verschijningsvorm van conflictbemiddeling is dat in Nederland wel. Me-
diation kan net als rechtspraak worden gereconstrueerd als model van geschil-
beslechting. Wat opvalt is dat mediation zich nadrukkelijk presenteert als alter-
natief voor rechtspraak. De claims in het model worden dus mede onderbouwd 
door verwijzingen naar bestaande modellen, waarbij vooral rechtspraak als ne-
gatief te waarderen vorm van geschilbeslechting wordt opgevoerd. Het model 
ziet er in hoofdlijnen zo uit: 

                                                           
11 Het fameuze door Rick Abel samengestelde The Politics of Informal Justice (1982) kan mede 

gezien worden als een kritische ‘ontvangst’ van nieuwe vormen van ADR, zoals mediation. 
12 Ik wijs bijvoorbeeld op het themanummer gewijd aan ADR van het Advocatenblad in 1995, 

het artikel van Wackie Eysten in het NJB (1994) en de instelling in 1996 van het platform 
ADR als beleidsadviesorgaan. 
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(1) Het geschil en de partijen. Het geschil is een conflict over behartiging van 
tegengestelde belangen. Partijen oriënteren zich op belangen en niet op 
rechten.13 Wat hun belangen zijn, definiëren partijen zelf. Een geschil is het 
begin van een onderhandeling. Partijen (die een mediator benaderen) zoe-
ken assistentie bij het onderhandelen over een uitkomst waarbij aan belan-
gen van beide partijen recht wordt gedaan. 

(2) Normen. Partijen moeten in onderlinge interactie vaststellen welke normen 
tussen hen zullen gelden. De normen voor de procedure worden ontleend 
aan onderhandelingsprotocollen. 

(3) Normvaststelling. Welke ‘materiële’ normen gelden wordt bepaald door de 
vaststelling daarvan door partijen tijdens het onderhandelingsproces. De 
procedurele normen worden bewaakt en zonodig eerst geïntroduceerd door 
de mediator. 

(4) De derde. De derde is de mediator. De mediator is een in het begeleiden 
van onderhandelen getrainde professional, meestal jurist of psycholoog, die 
door partijen te hulp wordt geroepen. De mediator beperkt zich tot het op 
gang brengen en houden van het onderhandelingsproces en bemoeit zich 
niet met de inhoud van de mogelijke uitkomsten van dat proces. 

(5) Einde conflict. Het conflict eindigt als partijen vrijwillig tot overeenstem-
ming komen. Géén van de partijen delft het onderspit. 

(6) Rechtvaardiging. Het verdient de voorkeur dat mensen zelf hun geschillen 
zoals zij die zelf formuleren, aan de hand van onderling overeengekomen 
normen en maatstaven beslissen. De gevonden oplossingen zijn niet alleen 
vaak snel en goedkoop, maar bovenal voor beide partijen acceptabel en dus 
duurzaam. 

 
Het mediation-model sluit in verschillende opzichten goed aan bij aspecten van 
reeds bestaande alternatieve praktijken van geschilbeslechting. Het model kan 
zijn kracht daardoor mede ontlenen aan het feit dat het in de pas loopt met al-
gemenere trends in de praktijk van geschilbeslechting. 

Het mediation-model sluit aan bij de tendens de keuzevrijheid van conflict-
partijen te vergroten. Bij arbitrage en bindend advies hebben partijen bij een 
geschil veel meer keuze bij de vraag wie de derde zal zijn. Partijen krijgen ook 
de keuze of zij een tamelijk formele (arbitrage) of minder formele (bindend ad-
vies, onderhandelen, schikken) procedure willen volgen.  

Of er sprake is van een tendens partijen meer greep op het geschilverloop 
te laten krijgen, is de vraag. Het mediation-model veronderstelt dat partijen die 

                                                           
13 Fisher en Ury (1981, p. 40-41) in hun fameuze Getting to Yes preluderen op de belangenoriën-

tatie door te wijzen op belangen als grondslag voor sociaal handelen. Hun populaire versimpe-
ling gaat te ver in het poneren van belangen als vaste grond waarop wij staan, maar geeft goed 
weer waar de kracht van hun positie ligt. Oriëntatie op belangen wordt afgezet tegenover het 
(onder)handelen vanuit ‘posities’. Posities zijn uitgangspunten die niet weergeven wat men 
wil, maar wat men heeft. Belangen zijn vervolgens niet alleen fundamenteler dan bijvoorbeeld 
rechten (die typisch positioneel zijn), zij zijn ook op veel meer manieren te behartigen. Zij ge-
ven de onderhandelaar een duidelijke focus zonder dat men flexibiliteit (noodzaak voor suc-
cesvol onderhandelen) verliest. 
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greep tot op grote hoogte hebben en houden. Men zou in de schikkingspraktijk 
in de schaduw van de rechter en in het onderhandelen met behulp van advoca-
ten zo’n tendens kunnen veronderstellen. Dat is vermoedelijk voor een deel ge-
zichtsbedrog omdat niet zozeer partijen als wel hun raadslieden meer greep op 
de zaak zullen krijgen. 

Het model sluit ook aan bij de tendens materiedeskundigen te betrekken bij 
de oplossing van het geschil. In arbitrage en bindend advies gebeurt dit veel. 
Bij mediation kan de mediator zelf materiedeskundige zijn, maar de deskun-
digheid kan ook worden ingebracht via het inhuren van deskundigen. 

Mediation haakt ook aan bij de tendens kosten en baten te vergelijken tus-
sen procedures. Vormen van geschilbeslechting en de keuze daarvoor hangen 
meer dan voorheen af van de vergelijking tussen die vormen in termen van 
tijdsbeslag, kosten en duurzaamheid (van het resultaat). Bindende adviesproce-
dures (zoals bij consumentengeschillen) zijn, of lijken dat althans, snel en 
goedkoop. 

5 Modellenstrijd 

In de literatuur geschreven door de voorstanders wordt mediation vaak opge-
voerd als superieur aan rechtspraak. Bij de ontvangst van mediation in Neder-
land wordt soms juist het tegengestelde beweerd: mediation is inferieur aan 
rechtspraak. Nemen wij bovendien het feit in aanmerking dat op dit moment 
wordt uitgeprobeerd of mediation in sommige gevallen niet beter is dan recht-
spraak, dan is er voldoende reden om te spreken van een modellenstrijd.14 In 
deze paragraaf reconstrueer ik de hoofdpunten van de wederzijdse kritieken en 
maak een lijstje van de belangrijkste discussiepunten.15 
 
Voorstanders van mediation zetten zich vaak expliciet af tegen het recht of de 
rechtspraak. De in Nederland wel gehoorde reactie dat die kritiek vooral de 
rechtspraak in de Verenigde Staten betreft, slaat de plank mis. De kritiek op 
rechtspraak wordt juist in zulke algemene termen geformuleerd dat zij ook de 
Nederlandse rechtspraak raakt. Ik reconstrueer de belangrijkste argumenten te-
gen rechtspraak en laat dat steeds volgen door een geclaimd voordeel van me-
diation boven rechtspraak: 
a. Kritiek: Het recht en de rechtspraak ontdoet een geschil van haar oor-

spronkelijke inhoud en transformeert het tot een enkel juridisch geschil dat 

                                                           
14 Natuurlijk zijn er ook velen die zich buiten enige (modelllen)strijd zeggen of proberen te hou-

den en rechtspraak en mediation vooral als aanvullend op elkaar beschouwen. Maar ook deze 
stellingname roept weer de vraag op bij welke geschillen voor welke vorm van geschiloplos-
sing zou moeten worden gekozen.  

15 Ik wijs er nog eens op dat ik daarbij niet inga op de omvangrijke en interessante wetenschap-
pelijke literatuur die is verschenen over deze kwestie. Mijn onderzoek richt zich slechts op de 
gedachten die leven bij mensen die bij deze praktijken betrokken zijn. (Licht) wetenschappe-
lijk werk is dan ook slechts relevant voor zover de gedachten daaruit door ‘praktijkmensen’ 
worden overgenomen. 
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niet alleen onherkenbaar, maar ook veel minder relevant is voor betrokken 
partijen. Partijen worden zo vervreemd van het eigen conflict. Rechter en 
advocaten gaan aan de haal met het conflict van partijen en verdienen daar 
een dikke boterham mee. Mediation: partijen formuleren zelf de inhoud van 
het geschil. 

b. Kritiek: Het recht reduceert partijen tot passieve actoren in hun eigen con-
flict. De eigen overtuigingen van partijen en hun eigen mogelijkheden om 
conflicten onderling op te lossen worden buitengesloten. Mediation: partij-
en houden het geschil in eigen hand. 

c. Kritiek: De rechter hanteert normen die niet van partijen zijn (en die nor-
men zijn producten van rechtsvinding, een ondoorzichtig proces met on-
voorspelbare uitkomst). Mediation: In een proces van onderhandelen bepa-
len partijen zelf de maatstaven die een geschil moeten beslissen. 

d. Kritiek: De rechter is een autoritaire figuur, die veronderstelt dat partijen 
er niet zelf uit kunnen komen en zijn autoriteit ontleent aan rechtsregels die 
partijen wellicht helemaal niet belangrijk vinden. Mediation: De mediator 
is een derde die tussen partijen staat en slechts datgene doet wat partijen 
hem of haar zelf vragen. 

e. Kritiek: De rechterlijke uitspraak maakt zelden een einde aan een conflict. 
Door de transformatie in juridische termen wordt iets beslist waar de partij-
en geen belangstelling voor hebben. De echte conflictpunten blijven 
bestaan en het conflict duurt voort. Mediation: Partijen houden greep op de 
formulering en oplossing van het conflict, bij overeenstemming van 
partijen worden conflicten werkelijk opgelost. 

f. Kritiek: Rechtspraak is tijdrovend en duur. Mediation is sneller en goed-
koper. 

 
Het model van rechtspraak wordt, geconfronteerd met mediation, ook verde-
digd met een beroep op de gebreken van mediation. Een overzicht van het 
weerwoord: 
a. Partijen slagen er juist niet in om tot een gezamenlijke definitie te komen. 

Zij kiezen juist de juridische weg om door een gezaghebbende instantie hun 
probleem te laten formuleren en beslissen. 

b. Partijen willen helemaal niet de volledige greep op de zaak hebben, ze ge-
ven het juist uit handen. Zij kunnen overigens als zij willen een substantiële 
rol spelen tijdens de behandeling van een zaak. 

c. De normen worden niet tussen partijen bepaald. Wat is bijvoorbeeld de rol 
van de mediator, die sterke invloed op de gang van zaken heeft? Procedure-
le rechtsnormen zijn juist ontworpen om tot een eerlijke afweging van posi-
ties te komen, zij geven partijen bescherming. 

d. De mediator wordt wel voorgesteld als strikt neutraal en alleen maar facili-
terend, maar dat is een fictie. De selectie van de mediator gebeurt vaak niet 
op basis van bewezen kwaliteiten en zijn of haar optreden is moeilijk te 
controleren, voor partijen en helemaal voor buitenstaanders. Alleen facilite-
ren bestaat niet, de mediator heeft een verdergaande invloed op het proces. 
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e. Partijen leggen zich juist wel bij een rechterlijke uitspraak neer. Het gezag 
van de rechter geeft hen de mogelijkheid de strijdbijl zonder gezichtsverlies 
te begraven. 

f. Mediation is wel vaak sneller, maar neemt niet altijd minder tijd in beslag, 
het kan vele gesprekken duren voordat partijen het eens zijn, en is daarom 
ook niet altijd goedkoper dan rechtspraak. 

 
Er is nog een standpunt dat ik wil noemen en dat is de opvatting dat met “me-
diation niets nieuws” onder de zon is. Deze opvatting slaat vooral op een ver-
gelijking tussen mediation en de bestaande informele praktijken waarbij advo-
caten zaken regelen voor hun cliënten en waarbij rechters bij partijen aandrin-
gen op schikken, en mediation. Het gaat hier om een vergelijking van media-
tion met iets anders dan rechtspraak en het gaat hier om een vergelijking tussen 
feitelijke praktijken. Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn dat, mits de mo-
dellen enig recht van spreken hebben, deze praktijken niet over één kam kun-
nen worden geschoren met mediation.  

Zij wijken in belangrijke opzichten af van datgene wat aan een mediation-
praktijk wordt voorgeschreven. De advocaten bijvoorbeeld behartigen partijbe-
langen en doen dat meestal sterk met het oog op het bestaande recht. Rechters 
die partijen willen laten schikken, doen dat steevast door hen een indicatie te 
geven van wat de einduitspraak zou kunnen zijn. Die indicatie werkt dan als 
impuls voor partijen hun posities realistischer dan voorheen in te schatten en in 
het licht van de dreiging van een rechterlijke uitspraak alsnog eieren voor hun 
geld te laten kiezen. 
 
Na deze kleine zijstap wil ik een kort overzicht geven van de belangrijkste in-
houdelijke kwesties die uit de door mij opgevoerde botsing van modellen zijn 
voortgekomen. De hieronder genoemde kwesties zijn in mijn ogen meer funda-
mentele zaken die nog vele jaren de aandacht zullen krijgen. Het zijn ook 
kwesties die in de wetenschap, ook in de rechtssociologie, steeds weer opdui-
ken. De opzet en omvang van dit artikel dwingen mij om het laatste, de meer 
theoretische kwesties en het werk dat op die punten is gedaan, hier te laten 
liggen. 

I Het echte geschil. Een van de belangrijke kwesties is de vraag naar wat 
wij in een concrete situatie het geschil moeten of kunnen noemen. Het recht en 
juristen transformeren een aan hen voorgelegd (nog) niet-juridisch geschil on-
vermijdelijk. Maar biedt het mediation-model hier een oplossing? Geschildefi-
nities zijn steeds gebonden aan specifieke contexten en van de activiteiten van 
meer dan alleen partijen. De vraag is misschien meer empirisch naar wie een 
geschil definieert, en normatief wie een geschil zou moeten definiëren. 

II De rol van partijen. Direct op het vorige punt aansluitend verschijnt de 
kwestie van de partijen: wie zijn dat en wat voor rol spelen zij in hun eigen ge-
schil? Hier lijkt de optimistische kijk op de mens in het mediationmodel, par-
tijen kunnen zaken zelf in de hand houden, te botsen met de pessimistische blik 
van het recht, het recht biedt mensen toevlucht als zij hun zaken niet zelf kun-
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nen regelen. Een ingewikkelde kwestie die moeilijker wordt omdat in mijn 
ogen beide posities opkomen voor behartigenswaardige zaken. 

III De relevante normen. Het recht kent normen met een publieke dimen-
sie, democratisch gegeven en rekening houdend met publieke belangen. Zij 
staan wel ver van de eigen normen van partijen. De eigen normen van partijen 
lijkt een logisch uitgangspunt voor conflictoplossing. Maar, zij zijn vanuit een 
publiek belang standpunt misschien wel niet wenselijk. De procedurele regels 
van het recht zijn complex, maar bieden een controleerbaar kader voor behan-
deling. De procedureregels van partijen zijn afkomstig van henzelf en van de 
mediator, maar slecht controleerbaar. 

IV De tussenkomende derde. Rechter en mediator lijken in bepaalde op-
zichten op elkaar: zij claimen beiden onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Hun 
onderbouwing van die claims is heel verschillend en hun taak tijdens een ge-
schil is dat ook. De abstracte autoriteit en heteronome rechtvinder tegenover de 
tussenpartijdige hulp bij onderhandeling. 

V De oplossing van een conflict. Een interessante controverse is die over 
de vraag wanneer sprake is van een werkelijke oplossing of beëindiging van 
een conflict. Zijn vormen van geschilbeslechting slechts stadia in een conflict 
dat steeds weer van gedaante verandert, of begraven partijen de strijdbijl en 
leven verder in vrede met elkaar (respectievelijk gaan ieders huns weegs)? Een 
lastig probleem dat directe samenhang heeft met de kwestie van de geschildefi-
nitie. Zeker is dat men tegen elkaar opbiedt als het gaat om tevredenheid van 
partijen, om rechtvaardigheid en duurzaamheid van de uitkomst of om tijd en 
kosten benodigd voor het bereiken van een uitkomst. 

De kwesties maken duidelijk dat hier een prachtig veld openligt voor debat 
en onderzoek. De kwesties maken ook duidelijk dat men vanuit heel verschil-
lende denkwerelden met elkaar spreekt en dat het debat daar voorlopig zwaar 
onder lijdt. De wereld van onderhandelende mensen die zoveel mogelijk hun 
onderlinge verhoudingen vorm geven tegenover de wereld van de strijdende 
mensen waarin het recht bloedvergieten voorkomt. 
 
Ik wil het bij deze schets van inhoudelijke kwesties houden om in de volgende 
paragraaf af te dalen naar de ‘werkvloer’ van de Nederlandse geschilbeslech-
ting. Daar kan men dit gestileerde debat niet in die vorm terugvinden. Hier spe-
len bestaande instituties, gevestigde belangen en heersende denkwijzen hun 
moeilijk traceerbare rol bij de ontvangst van mediation binnen het concrete 
maatschappelijke veld van juridische geschilbeslechting in Nederland.  

6 De praktijken 

Modellen zijn kunstmatig geïsoleerde elementen van handelingspraktijken. De 
gedachten vervat in modellen geven actoren motieven om te handelen. De ge-
dachten zijn op hun beurt weer geformuleerd in reactie op ervaringen van acto-
ren tijdens dat handelen. Nieuwe gedachten worden dan ook altijd geïmpor-



De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator 71 

 

teerd door diegenen die daaraan motieven kunnen ontlenen voor verandering 
en daarmee voor hun handelen. Slaagt deze voorhoede er in voldoende anderen 
binnen een praktijk handelingsmotieven te laten ontlenen aan die nieuwe ge-
dachte, dan kan die gedachte institutionele vorm krijgen als een soort vertaling 
van het oorspronkelijke idee. Wij kunnen aan de hand van dat gegeven in meer 
detail kijken naar de impact die het mediationmodel op geschilbeslechtend Ne-
derland heeft gehad, en constateren dat het rechtspraakmodel op dit moment 
wordt gemobiliseerd en wordt ingezet tegen mediation. 

De invloed van de inhoudelijke discussie over wijzen van geschilbeslech-
ting is slechts één van de factoren die uiteindelijk bepalen welke wijzen van 
geschilbeslechting voor conflictpartijen als keuzes voor handen zijn of komen. 
Het verloop van de discussie wordt natuurlijk sterk bepaald door diegenen die 
menen dat hun handelen door die discussie wordt medebepaald. Deelnemers 
aan de discussie spreken immers vanuit bestaande praktijken waaraan zij mede 
rechtvaardigingen voor hun oordelen ontlenen. De “werkelijkheid” van be-
staande praktijken werkt zo krachtig in op de ontvangst van nieuwe ideeën 
over de inrichting van die werkelijkheid.  

Simpel gesteld: mediation dient zich aan als nieuw idee in een veld waarin 
men aan de aanbodzijde de behoefte aan zoiets als mediation niet sterk ‘voelt’. 
Er is met name vanuit rechters, maar ook vanuit advocaten, notarissen en ande-
re (para)juridische hulpverleners weerstand tegen het idee en dus ook tegen de 
praktijk van mediation. Maar er zijn ook voorstanders, en er zijn velen die niet 
voor of tegen zijn, maar wel belang hebben bij een bepaalde gang van zaken, 
ook zij zijn ‘stakeholders’. 

De belangrijkste voortrekkers van mediation in Nederland worden gerekru-
teerd uit de traditionele beroepen en de ambtenarij. De voortrekkers kunnen 
niet, zoals nog steeds wel gebeurd, smalend worden afgedaan als believers, kri-
tiekloze verbreiders van een verzoeningsmythe. Zij zien in mediation juist een 
middel om hun door hun vakmatige rol beperkte arsenaal aan middelen uit te 
breiden of te vernieuwen. Vooral veel advocaten wenden zich tot mediation in 
kritiek op hun traditionele beroepsrol. In deze voorhoede bevinden zich uiter-
aard ook degenen die deelnemen aan de activiteiten die het ontstaan van een 
nieuwe beroepsgroep begeleiden. Er is een overkoepelende organisatie (het 
Nederlands Mediation Instituut), er ontstaan verenigingen van mediators, er 
zijn opleidingsinstituten en er verschijnen tijdschriften. Ook niet specifiek juri-
dische dienstverleners als accountants en leden van standsorganisaties zijn be-
langrijke promotoren van mediation. 

De tegenreactie komt vooral van degenen die mediation niet willen toelaten 
als onderdeel van hun professionele praktijk. De grote meerderheid van de 
rechterlijke macht (zittende en staande magistratuur), veel advocaten en rechts-
hulpverleners uiten kritiek op mediation, verzetten zich tegen invoering van 
experimenten met mediation of, vaker, negeren mediation. Ook in de ambtena-
rij vindt men mensen die wel huiverig zijn voor deze “nieuwlichterij”.  

Een belangrijke invloed gaat uit van die actoren die geen sterke voor- of af-
keuren hebben als het gaat om mediation. Zij hebben interesse als mediation 
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past bij de behartiging van één van hun belangen. Bijvoorbeeld het Ministerie 
van Justitie bekijkt mediation als mogelijke optie bij haar beleidsmatig streven 
naar “geschilbeslechting op maat”. Ook de overbelasting van de rechterlijke 
macht kan wellicht met mediation worden verlicht.16 Dienstverleners als ac-
countants, advocaten en organisatieadviesbureaus zien in mediation een aan-
vulling op hun mogelijkheden. Opleidingsinstituten bieden cursussen aan. Be-
langenorganisaties van bijvoorbeeld het bedrijfsleven zien goedkopere en 
snellere manieren van conflictoplossing tussen de bij hen aangesloten bedrij-
ven. 

Zij hebben allen gemeen dat zij vanuit heel verschillende situaties met heel 
verschillende wensen naar mediation kijken. Mediation moet zich bovendien 
‘bewijzen’ in een omgeving (rechtbank, Buro voor Rechtshulp) die ingericht is 
voor andere en met het model van mediation strijdige wijzen van geschilbe-
slechting. De vraag is dan: krijgt het mediationmodel kans zich te institutiona-
liseren? 

Als wij kijken naar Weg van het Recht en andere onderzoeksresultaten, dan 
is het antwoord op die vraag: ja, mediation blijkt die kans te krijgen, ook al 
moet men tegen de berg op fietsen.17 Hoe ver die institutionalisering zal gaan 
en in hoeverre het model daarbij leidraad blijft, is de vraag. In ieder geval op 
bepaalde terreinen is mediation al gevestigd. Echtscheidingen worden al jaren 
in grote getale via mediation afgesloten. Ook de al veel langer bestaande prak-
tijk van onderhandelen bij ruzies tussen of in bedrijven biedt mediation, omdat 
zij wordt gezien als een aanvulling op de bestaande beslechtingspraktijk, goede 
toegang. Pogingen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken te mediëren 
slagen, maar zijn nog steeds relatief gering in aantal en worden gerealiseerd in 
tijdelijke en experimentele settings. Of mediation daar doorzet, is nog moeilijk 
te zeggen. Op het terrein van het strafrecht is mediation nog niet erg succesvol. 
Het consensusmodel van mediation lijkt (nog) niet te passen bij het denken 
over dader en slachtoffer. 

In meer informele en minder gejuridiseerde settings is veel belangstelling 
voor mediation, het verschijnsel van buurtbemiddeling en op scholen dat van 
peermediation ontwikkelen zich sterk. Er is ook een ander effect. De tijdens 
een mediation aangeleerde vaardigheden worden door rechters, advocaten en 
anderen ingezet om bepaalde aspecten van hun werk te verbeteren terwijl me-
diation zelf buiten de deur wordt gehouden. 

In de mediationpraktijk is daarmee een ontwikkeling van én juridisering én 
dejuridisering op te merken. Mediation dat zich in modelvorm zo sterk afzet te-
gen het recht, wordt in toenemende mate als praktijk gejuridiseerd. De media-
tion in gejuridiseerde conflicten valt in de schoot van de snel groeiende groep 
juristen-mediators, die rechtsnormen veelal een belangrijke rol geven bij het 

                                                           
16 Justitie richtte een beleidsadviesorgaan op, het zogenaamde Platform ADR, om een en ander te 

onderzoeken. Het eindrapport van het platform getiteld Conflictbemiddeling verscheen in 
1998. 

17 Kocken en Van Manen (1998). Verder bijvoorbeeld Van Bruggen (ed.) 1997, Blad e.a (1998), 
Geveke e.a (1998), Kleiboer e.a (1997). 
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verloop van het conflict.18 De tendens van juridisering van mediation staat wel 
tegenover die van het doordringen van aspecten van het mediationmodel in de 
praktijk van rechters en advocaten. Die laatste praktijk wordt daardoor juist 
minder juridisch. 

Die praktijkontwikkelingen zijn te gering en te praktisch om ze als erken-
ning van een ander geschilbeslechtingsmodel te beschouwen. De verzoeners, 
rechters en mediators, staan inhoudelijk onverzoenlijk tegen over elkaar. Hun 
strijd wordt gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de activiteiten van alle 
andere stakeholders. Zij refereren slechts aan delen van de modellen op een 
vaak instrumentalistische wijze. Mediation versus rechtspraak wordt dan een 
kwestie van snelheid, kosten of inkomsten. Daarachter woedt de strijd. 

7 Leve de onverzoenlijkheid?! 

Als verschillende wijzen van verzoening een claim leggen op dezelfde soort 
van geschillen, ontstaat een strijd die wordt gekenmerkt door het tegenover el-
kaar zetten van de rechtvaardigingen voor die concurrerende praktijken. De 
door mij geënsceneerde strijd tussen de modellen gaf een schets van de meest 
voorkomende rechtvaardigingen van de praktijken van rechtspraak en media-
tion. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de claims uit deze modellen elkaar 
niet verdragen. Het rechtspraakmodel en het mediationmodel sluiten elkaar uit, 
gaan van elkaars onjuistheid uit. De verzoeners die zich druk maken over de 
rechtvaardiging van hun handelen, spreken snel in termen van hun model en 
staan daardoor onverzoenlijk tegenover verzoeners van het andere model. 

Dat verzoeners zich druk maken om de rechtvaardiging van hun praktijken 
kan niet worden verklaard uit de situatie op de markt voor geschilbeslechting 
of uit het feitelijk gedrag van partijen bij geschillen. Voor wat betreft het eer-
ste: het is juist dat zich een nieuwe ‘markt’ ontwikkelt voor geschilbeslechting 
buiten de rechter om. Een goede verdediging van een, om in markttermen te 
spreken, ‘nieuw product’ kan nuttig zijn om de bekendheid daarvan te vergro-
ten. Een felle verdediging en een aanval op grote tegenspelers lijkt mij echter 
niet de beste manier om de markt te bespelen. Wat het tweede betreft: het feite-
lijk gedrag van partijen tijdens het verloop van het geschil onttrekt zich gro-
tendeels aan de modellenstrijd. Het moeizaam opereren van geschilbeslechters 
van elke soort tijdens geschillen lijkt zich buiten beeld af te spelen. Het daad-
werkelijk verloop van een geschil, het oneindige aantal mogelijk relevante 
gebeurtenissen en visies daarop, doet immers ieder model op haar grondvesten 
schudden. De ‘lessen uit de praktijk’ worden uiteraard wel door individuele 
geschilbeslechters in meer of mindere mate geleerd, op rechtvaardigingsniveau 
spelen zij een bescheiden rol. 

De verzoeners die in de modellenstrijd onverzoenlijk tegenover elkaar 
staan zullen uiteindelijk door interventie van de pragmatici aan invloed inboe-

                                                           
18 De beroepsgroep van psychologen probeert inmiddels iets van dit terrein te veroveren. 
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ten. Degenen die zich minder druk maken om de rechtvaardigingen van hun 
praktijk en meer praktische doelen nastreven, en degenen die geen verzoener 
zijn maar wel ‘stakeholder’ als het gaat om de toekomst van geschilbeslech-
ting, zullen aandringen op een veel pragmatischer koers. De onverenigbare 
claims uit de modellen spelen een ondergeschikte rol. Het is juist de praktische 
haalbaarheid in het betreffende maatschappelijke veld en de mogelijke combi-
natie van verschillende soorten van geschilbeslechting die voor deze pragmati-
ci voorop staan. 

Als mijn laatste constatering juist is en de pragmatische visie de overhand 
krijgt, dan moeten wij daartegen iets ondernemen, want laten wij niet het vuur-
tje blussen voordat het goed en wel is opgelaaid. Daarmee pleit ik niet voor het 
opstoken van vuurtjes als amusement, maar voor het serieus nemen van de 
rechtvaardigingen van geschilbeslechtingspraktijken. De opkomst van media-
tion dwingt nu bijvoorbeeld de verdedigers van de rechtsprekende rechter als 
geschilbeslechter tot een uitgebreide rechtvaardiging van rechtspraak. Daarbij 
gaat het mij niet zozeer om de rechtvaardiging op zichzelf maar als verweer 
tegenover een uitdager zoals het mediationmodel is. 

Oude praktijken kunnen vaak zonder rechtvaardiging, maar zich aandienen-
de nieuwe praktijken dwingen de oude praktijk in het defensief. En dat kan al-
leen maar leerzaam en nuttig zijn, welke praktijk verdient immers het eeuwig 
leven? Laten wij daarom de onverzoenlijke verzoeners het woord niet ontne-
men. 
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Dorien Pessers 

Het belang van een onverzoenlijk recht 

Inleiding 

Hoe kunnen mensen samenleven? Hoe verzoenen zij zich met elkaar? En hoe 
verzoenen zij zich zó duurzaam dat cultuur en beschaving mogelijk worden? 
Deze oude, (rechts)sociologische vragen krijgen een nieuwe actualiteit nu in 
onze multiculturele samenleving de gebruikelijke antwoorden verouderd lij-
ken. Zelfs het moderne recht dat – dankzij de reële effecten van de rechtsfilo-
sofische idee van het sociaal contract – zo succesvol is geweest in het verzoe-
nen van groepen en individuen, lijkt de grenzen van zijn vredestichtende capa-
citeit te hebben bereikt. Eén van de oorzaken is de herleving van een tegenstel-
ling waarvan wij dachten dat die al lang achter ons lag: die tussen de sociale 
groep en het individu. Culturele minderheidsgroepen claimen hun eigen 
rechtsorde en de vrijheid om binnen de eigen groep individuen ongelijk te 
behandelen. De Nederlandse rechtsorde wordt daardoor geconfronteerd met 
rechtsordes waarmee vooralsnog geen verzoening mogelijk lijkt. 

Deze onverzoenlijkheid lijkt nog scherper te worden wanneer de positie 
van vrouwen binnen culturele minderheidsgroepen in ogenschouw wordt ge-
nomen. Vrouwen zijn vaak bij uitstek degenen die de groepscultuur dragen en 
overdragen. Sterker nog, de inferieure positie van vrouwen is vaak een consti-
tutief element van sommige minderheidsculturen. Berechtiging van vrouwen 
op voet van individuele gelijkheid raakt het hart van die culturen, en wordt 
daarom als ondermijning van de groepsidentiteit gezien. Moet het recht tegen-
over deze culturele groepspraktijken zijn onverzoenlijkheid jegens discrimina-
tie van individuen handhaven?  

We zijn vanzelfsprekend geneigd tot een bevestigend antwoord. Maar dat 
antwoord wordt iets minder vanzelfsprekend wanneer we een belangrijke voor-
onderstelling van onze eigen, liberale rechtsorde in ogenschouw nemen: name-
lijk die van de mondige burger met een sterke en loyale identiteit. Zo’n sterke 
identiteit blijkt juist binnen een sociale groep, met een krachtige groepscultuur, 
tot ontwikkeling te komen. Mede daarom ontkomt het recht er niet aan de ver-
houding tussen groep en individu – ook ten aanzien van de eigen cultuur – 
opnieuw te doordenken.  

In dit artikel wordt betoogd dat waar de tegenstelling tussen groep en indi-
vidu gedeeltelijk een schijntegenstelling is, deze tegenstelling ten aanzien van 
de positie van vrouwen haar juridisch onverzoenlijke karakter blijft behouden. 
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Hoe kunnen mensen samenleven? 

Hoe kunnen mensen samenleven? Het gebruikelijke antropologische antwoord 
is dat mensen een gemeenschappelijke symbolische orde nodig hebben. Zodra 
mensen een bepaald systeem van betekenissen, regels en gewoonten gemeen-
schappelijk aanvaarden, is tussen hen communicatie en uitwisseling mogelijk. 
Zodra communicatie mogelijk is, is in beginsel ook vrede mogelijk. In rudi-
mentaire vorm wordt de verzoenende functie van een symbolische orde be-
schreven door Béraudy (1985). Hij doet dat aan de hand van een mythisch 
voorbeeld. In de vroegste tijden kwamen groepen met elkaar tot vrede door een 
stenen voorwerp in evenveel stukken te breken als er partijen waren. Elke 
partij nam een stuk mee naar huis, bewaarde het en droeg het over aan zijn 
nakomelingen. Zodra er tussen de stammen of groepen opnieuw antagonisme 
of agressie dreigde, kwamen de partijen of hun opvolgers bijeen, en pasten zij 
de gebroken stukken aan elkaar. Degenen die een passend stuk konden produ-
ceren, werden als wederpartij herkend en als vriend of bondgenoot erkend. De 
gebroken stukken symboliseren de sociale betrekkingen. Geen enkele scherf 
heeft een betekenis zonder de andere scherven. Pas wanneer zij aan elkaar 
worden gevoegd, krijgen de scherven een identiteit en ontstaan er relaties die 
tezamen een betekenisvol geheel vormen. Op grond van dit voorbeeld defini-
eert Béraudy de symbolische orde als een eenheid-stichtend verdrag. 

Het gebruikelijke sociaal-psychologische antwoord op de vraag “hoe kun-
nen wij samenleven?” gaat niet uit van sociale groepen, maar van de socialise-
ring van individuen binnen groepen door middel van role-taking. Samenleven 
is pas mogelijk indien de geldingsdrang van het (niet-gesocialiseerde) Ik wordt 
getemperd doordat het Ik zich leert te verplaatsen in het perspectief van de an-
der, en dat vervolgens weet terug te buigen naar zichzelf (Mead 1934). Zodra 
de een zich het perspectief van de ander eigen maakt en internaliseert, kan hij 
communiceren en handelen overeenkomstig de verwachtingen van anderen. Op 
deze wijze ontstaat het (gesocialiseerde) Mij dat de normen en verwachtingen 
van de gemeenschap representeert. Volgens de morele ontwikkelingstheorie 
van Kohlberg (1981) leren mensen – binnen de context van rechtvaardige insti-
tuties – zich in de loop van hun leven in toenemende mate te verplaatsen in het 
perspectief van de ander. Is dat aanvankelijk het perspectief van de nabije, con-
crete ander, uiteindelijk wordt dat het perspectief van de onbekende, abstracte 
ander. Vanaf dat moment kan – aldus Kohlberg – het beginsel van het suum 
cuique als hoogste rechtvaardigheids- en solidariteitsnorm tot ontwikkeling ko-
men. Deze hoogste norm overschrijdt (het belang van) de gemeenschap en ver-
wijst naar het primaat van het individu ten opzichte van de gemeenschap. 

Het gebruikelijke rechtsfilosofische antwoord sluit aan op het sociaal-psy-
chologische antwoord. Vreedzaam samenleven is mogelijk wanneer de vijandi-
ge partijen in vrijheid en op voet van individuele gelijkheid overeenkomen dat 
zij zich wederzijds zullen onderwerpen aan dezelfde rechtsbeginselen en 
rechtsregels, waarvan de handhaving in het belang van allen is. Dit rechtsfilo-
sofische concept van het sociaal verdrag is sinds de Verlichting de grondslag 
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geworden van onze moderne rechtsorde. Als denkmodel en abstracte construc-
tie heeft de idee van het sociaal contract reële effecten gesorteerd. Het bood 
normen die als een schild én als een zwaard konden worden ingezet tegen wil-
lekeur, machtsmisbruik en onderdrukking. Deze reële effecten van een ab-
stracte constructie kunnen wellicht mede worden verklaard uit het feit dat het 
rationele recht symbolische elementen bevat die mensen tot zelfbinding bren-
gen. In dat opzicht ligt het sociaal contract – als een réligion civile – niet zo ver 
af van de verzoenende symbolische orde die primitieve stammen tot stand 
brachten. Deze symbolische kracht van het recht wordt prachtig onder woor-
den gebracht door de Amerikaanse jurist Thurman Arnold, geciteerd bij Cot-
terrell:  

 
“According to Arnold’s analysis it is through the art of law – its mystificatory bril-
liance – that abstract ideals are manipulated to disguise the impossibility of realis-
ing them in practice. Thus the law proclaims symbols so vague or all-embracing 
that most members of society can accept and support them in some interpretation. 
Law holds up its mutually contradictory ideals like a beacon around which other-
wise divided elements in society rally. ‘And therein lies the greatness of law. It pre-
serves the appearance of unity while tolerating and enforcing ideals which run in all 
sorts of opposing directions.’ It ‘fulfills its functions best when it represents the 
maximum of competing symbols’.” (Cotterrell 1992:103) 

De onverzoenlijkheid van het recht 

De drie antwoorden op de vraag “hoe kunnen mensen samenleven?” hebben 
gemeenschappelijk dat partijen met elkaar worden verzoend door een derde, 
bemiddelende instantie. Verzoening treedt kennelijk niet spontaan of prima 
facie op. Er is een gemeenschappelijk symbolisch voorwerp, een gemeen-
schappelijk perspectief of een gemeenschappelijke rechtsorde nodig die tussen 
partijen bemiddelt. Pas dan herkennen vreemden elkaar als bondgenoten, als 
leden van een zelfde sociale groep, of als leden van een zelfde rechtsgemeen-
schap. Herkenning is dus een voorwaarde voor verzoening. 

Herkenning betekent letterlijk dat in de ander het eigene weder-keert. Zo-
dra daarvan sprake is, wordt de vervreemding opgeheven, wordt communicatie 
en uitwisseling mogelijk, en daarmee in beginsel vreedzaam en solidair samen-
leven. Wederkerigheid is de verzoeningsfactor bij uitstek. 

De rechtsfilosofische oplossing voor het vreedzame samenleven vereist – in 
het opzicht van wederkerigheid en solidariteit – het meest van de mensen. 
Keert in een kleine gemeenschap, binnen een sociale of etnische groep het 
eigene vaak vanzelfsprekend in de ander weder – bij voorbeeld door een ge-
meenschappelijke taal, religie, of geschiedenis – binnen de moderne, westerse 
rechtsgemeenschap keren in de ander slechts formele kenmerken weder, name-
lijk het burgerschap en de individuele rechtssubjectiviteit. Sterker nog, het 
moderne, westerse recht benadrukt de individuele identiteit van mensen, hun 
individuele vrijheid en gelijkheid, en dringt groepsidentiteiten naar de achter-
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grond. Deze mogen weliswaar in de privé-sfeer in vrijheid worden beleefd, 
maar wie op grond van een bepaalde groepsidentiteit en groepscultuur de vrij-
heid claimt om grondrechten van individuen te schenden, vindt een onverzoen-
lijk recht tegenover zich. Want het recht verzoent – overeenkomstig de grond-
gedachte van het sociaal contract – alleen degenen die bereid zijn elkaar op 
voet van gelijkheid als individuele rechtssubjecten te erkennen. Het moderne 
recht sticht primair eenheid tussen individuen. Pas in tweede instantie wordt 
door middel van grondrechten als verenigingsvrijheid, godsdienst- en onder-
wijsvrijheid tolerantie tussen groepen bevorderd. 

Deze onverzoenlijke houding van het recht tegenover groepen die individu-
en discrimineren, heeft veel verzoening tot stand gebracht. In Europa en Ame-
rika breidde in de loop van twee eeuwen de rechtsgemeenschap zich uit van 
een gemeenschap van witte mannelijke eigendombezitters, naar arbeiders, 
vrouwen en etnische minderheden. Ook al herkenden mannen zich niet in 
vrouwen, kapitalisten zich niet in arbeiders en witte mensen zich niet in zwarte 
mensen – omdat sociale hiërarchie en machtsverhoudingen zich er tegen ver-
zetten dat in de ander het eigene wederkeerde – toch dwong uiteindelijk het 
recht ertoe de ander in ieder geval als medeburger en rechtssubject te erken-
nen.  

Het als medeburger verkregen recht op onderwijs, op arbeid, het recht om 
te kiezen en gekozen te worden hadden emancipatie en assimilatie van minder-
heidsgroepen tot gevolg. Dankzij de gemeenschappelijke participatie in de 
maatschappelijke activiteiten ontstond er een bemiddelend veld van contacten 
waarop in de ander het eigene – althans in bepaalde mate – kon wederkeren.  

Bij dit succesverhaal over de verzoeningscapaciteit van het recht moeten 
echter twee belangrijke voorbehouden worden gemaakt. De eerste betreft het 
feit dat binnen de samenlevingen waarin het recht verzoende, de breed gedra-
gen visie bestond dat het recht ook het juiste instrument daartoe was. Kijken 
we terug naar het verzuilde Nederland, dan zien we dat de beginselen van de 
rechtsorde, de individuele rechtssubjectiviteit en het burgerschap door de ver-
schillende zuilen vroeg of laat werden erkend. Kijken we naar Amerika, dan 
zien we dat in de vorige eeuw en de eerste helft van deze eeuw de immigranten 
toegang zochten tot de rechtsgemeenschap juist op grond van haar beginselen 
van gelijkheid en burgerschap. Kijken we tenslotte naar Frankrijk, dan zien we 
een sterk republicanisme dat principieel de gelijkheid voor de wet en het ge-
lijkwaardige burgerschap van alle individuen erkende. Met andere woorden, 
het recht kan zijn verzoenende functie pas vervullen, wanneer er reeds een 
bepaalde mate van overeenstemming bestaat ten aanzien van het recht als ver-
zoeningsinstrument. 

De tweede kanttekening betreft een kwestie die al sinds Marx (zur Juden-
frage) onder de aandacht wordt gebracht, en in onze tijd wellicht het meest 
spraakmakend door Bourdieu (1964). De rechten die aan allen – ongeacht ras, 
religie, sekse of sociale afkomst – toekomen, geven slechts toegang tot de do-
minante cultuur. Bourdieu richtte zijn aandacht vooral op het onderwijs. Arme 
kinderen hebben net zo goed recht op onderwijs als rijke kinderen, maar de 
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cultuur die op school wordt onderwezen, is de cultuur van de maatschappelijke 
bovenlaag. Het recht op onderwijs verzoent de (cultuur van de) sociale klassen 
niet met elkaar, maar bevestigt juist hun tegenstellingen. Wie tot de dominante 
cultuur wil toetreden, zal bereid moeten zijn zich daaraan vergaand te assimile-
ren. Een soortgelijke kritiek is door feministen geuit. Het recht op arbeid voor 
vrouwen zou slechts the right to enter a man’s world inhouden, maar zeker 
niet leiden tot een verzoening tussen de vrouwelijke wereld van de zorgarbeid 
en de mannelijke wereld van de loonarbeid. Met andere woorden, het recht 
creëert asymmetrische wederkerigheid. Arme kinderen maken zich wel de 
cultuur van de rijke kinderen eigen, maar rijke niet die van arme kinderen. 
Vrouwen maken zich wel de mannenwereld, mannen niet de vrouwenwereld 
eigen. 

Deze twee voorbehouden op de succesvolle verzoeningscapaciteit van het 
recht zijn het focuspunt geworden voor nieuwe sociaal-culturele groepen.1 
Deze groepen – vaak met een etnische, religieuze en/of fundamentalistische 
signatuur – wijzen de rechtsubjectiviteit en het burgerschap op voet van indi-
viduele gelijkheid af, en claimen erkenning van hun eigen groepscultuur en 
eigen rechtsorde. Deze groepen laten zich niet verzoenen door adhesie aan de 
idee van het sociaal contract. Naar eigen zeggen keert in dat contract voor-
alsnog niets van het eigene weder. Mede daarom bestaat er bij deze groepen 
een grote weerstand tegen assimilatie.  

Hoe moet het moderne, westerse recht zich verhouden tot deze andere 
rechtsordes? Is er nog verzoening mogelijk waar geen wederkerigheid meer tot 
stand komt omdat een derde, bemiddelende instantie ontbreekt? Hoe kunnen 
mensen zich verzoenen indien zij geen symbolische orde delen, zich niet in el-
kaars perspectief kunnen verplaatsen, en niet tot een sociaal contract kunnen 
komen?  

Over het probleem van de rechtspluriformiteit in de huidige multiculturele 
samenlevingen is inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid literatuur verschenen. 
(o.a. Galenkamp, Kymlica, Taylor, Hoekema en Van Manen). In dit artikel 
gaat het om slechts één aspect daarvan: dat van de groepsidentiteit versus de 
individuele identiteit. Deze tegenstelling blijkt bij nadere beschouwing niet zo 
groot te zijn. Wordt zij echter toegepast op de gelijkberechtiging van vrouwen, 
dan lijkt het probleem van verzoening tussen verschillende groepsculturen en 
rechtsordes desondanks onoplosbaar. 

Sterke groepsidentiteit en zwakke individuele identiteit 

Aan de moderne rechtsordes van de westerse samenleving ligt het concept van 
de mondige burger ten grondslag. De burger is een individu met karakter en 
een overtuigende identiteit, die zijn rechten en plichten jegens de gemeenschap 
                                                           
1 Zie hier Hoekema & Van Manen over de invloed van de toestroom van immigranten uit de 

voormalige koloniën en van de permanente vestiging van voormalige gastarbeiders op de plu-
riformiteit van de rechtsorde, 1998:34. 
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kent en die een juiste afweging weet te maken tussen het eigenbelang en het 
algemeen belang. Vraagt men waar de burger deze vaardigheden aanleert, dan 
wordt verwezen naar het gezin, de school en de instituties van het maatschap-
pelijk middenveld. Daar wordt de burger gesocialiseerd, daar vindt hij/zij de 
leerscholen voor solidariteit en democratie.  

De realiteitswaarde van dit antwoord wordt echter steeds geringer. De reeds 
vaak beschreven postmoderne individualiseringsprocessen, de nadruk op au-
thenticiteit van persoon en levenstijl enerzijds, en de toenemende pluriformiteit 
van de samenleving anderzijds hebben vergaande gevolgen voor de socialise-
ring tot de mondige burger die door de liberale rechtsorde wordt vooronder-
steld. Niet meer geworteld in een sociale groep, met eigen tradities, gewoonten 
en verwachtingen, moeten individuen een eigen identiteit ontwikkelen. Maar 
wat zijn de referentiepunten in deze zoektocht naar een persoonlijke, authentie-
ke identiteit? Worden deze identiteiten gevormd aan de hand van wat Walzer 
noemt: “fragmentarische restanten van de oude culturen, godsdiensten en wat 
dies meer zij”? En Walzer vervolgt: “De associaties die deze selfmade indivi-
duen kennen, zijn waarschijnlijk weinig meer dan tijdelijke allianties die ge-
makkelijk kunnen worden verbroken wanneer zich iets veelbelovenders aan-
biedt.” (Walzer 1998:111).  

Wat er van deze postmoderne identiteit zij, wederkerigheid als voorwaarde 
voor solidair samenleven, zal zich moeilijk kunnen realiseren. Want wat kan er 
in de ander als het eigene wederkeren wanneer de contacten vluchtig en princi-
pieel beëindigbaar zijn? Wat keert er weder in de elektronische en gedecorpo-
raliseerde contacten op internet? Wanneer er niets wezenlijks wordt uitgewis-
seld, ontstaat er geen derde, bemiddelende instantie waarlangs in de ander het 
eigene kan wederkeren. Er ontstaan geen binding, geen loyaliteit, geen voor-
waarden voor duurzaam en vreedzaam samenleven.  

Waar zijn in een dergelijke, hooggeïndividualiseerde samenleving nog de 
leerscholen voor burgerschap en democratie te vinden? Als de affectieve we-
derkerigheid in het gezin geen voortzetting vindt in de solidaire wederkerig-
heid binnen een sociale groep of gemeenschap, zal er ook geen rechtsgemeen-
schap van solidaire burgers ontstaan. Het burgerschap van het individu krijgt 
pas betekenis en politiek gunstige effecten, wanneer het individu een krachtige 
identiteit heeft, wanneer het heeft geleerd dat zijn handelen effectief kan zijn 
omdat het is ingebed in betekenisvolle verbintenissen die rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden scheppen. Want alleen – om nogmaals Walzer aan te 
halen – “in de context van activiteiten binnen associaties leren individuen te 
delibereren, argumenteren, beslissen en verantwoordelijkheden te aanvaarden.” 
(Walzer 1998:114).  

De westerse, multiculturele samenlevingen doen er daarom volgens Walzer 
verstandig aan om het ontstaan van krachtige sociale en culturele groepen te 
bevorderen, en hun huiver tegen de groepscultuur van culturele minderheden te 
laten varen. De geschiedenis heeft immers geleerd dat vitale sociale groepen na 
een periode van onderlinge tolerantie tot contacten, communicatie, en uitwisse-
ling komen. Langzaam maar zeker wordt er een derde gemeenschappelijke 
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veld ontwikkeld, waar het andere als het eigene kan wederkeren, bijvoorbeeld 
in gemeenschappelijke belangen. Zodra er van wederkerigheid sprake is, is de 
eerste aanzet tot vreedzaam samenleven gegeven. 

Vrouwen als draagsters van de groepscultuur 

Voor Walzers pleidooi voor krachtige groepsculturen en -identiteiten valt veel 
te zeggen. De vraag die echter onbeantwoord blijft is die naar de positie van 
vrouwen. Want zoals onze liberale rechtsorde een sterk in een sociale groep 
geworteld individu veronderstelt, zo zijn verschillende groepsculturen gewor-
teld in de inferieure positie van vrouwen. Kan het recht hier verzoening bie-
den? 

In alle culturen is het sekseonderscheid één van de dragende organisatie-
principes. Mannelijke rollen en vrouwelijke rollen zijn symbolisch zwaar bela-
den en mede daarom moeilijk veranderbaar. Dat geldt zeker voor de vrouwelij-
ke rollen, omdat vrouwen in het algemeen de bewaaksters zijn van een groeps-
cultuur. Mannen treden vanouds naar buiten, leren de taal van andere groepen, 
waarmee zij in communicatie en overleg treden. Mannen opereren aan de gren-
zen van hun groepscultuur. Vrouwen daarentegen blijven opgesloten in het pri-
vate domein, spreken slechts de taal van de groep, herhalen en ondergaan van 
generatie op generatie de gewoontes en gebruiken van de groep. In die zin zijn 
zij bij uitstek de bewaaksters van hun cultuur. Mede daarom bestaat er bij man-
nen een sterke weerstand tegen emancipatie van vrouwen. Elke verandering 
van vrouwelijke rollen wordt als een ondermijning van de eigen cultuur gezien. 
In die zin ontlenen mannen hun sterke groepsidentiteit – die, zoals hierboven 
betoogd, een voorwaarde is voor een geloofwaardig burgerschap – mede aan 
de mate waarin vrouwen de bewaaksters van de cultuur blijven. 

Wanneer we echter zien aan welke culturele gebruiken die groepsidentiteit 
wordt ontleend, komen individu en groep weer onverzoenlijk tegen over elkaar 
te staan. Opsluiting van vrouwen, gedwongen uithuwelijking, lichamelijke ver-
minking zoals clitoridectomie en infibulatie, en een verbod op voortgezet on-
derwijs zijn gebruiken die op geen enkele wijze met onze rechtsorde kunnen 
worden verzoend, omdat zij de fundamentele rechten schenden die van het so-
ciaal contract zijn afgeleid. Tegenover deze culturele gebruiken kan het recht 
slechts een onverzoenlijke positie innemen, hoe zeer ook deze gebruiken een 
krachtige groepsidentiteit van mannen bevorderen. 

De conclusie kan daarom geen andere zijn dan dat de liberale rechtsorde 
met haar primaat van het individu, onverzoenbaar is met rechtsordes waarin 
vrouwen tot inferieure posities worden gedwongen. Wanneer de kern van ver-
zoening wederkerigheid is, dan zal deze wederkerigheid eerst binnen de eigen 
groep tot stand moeten komen, alvorens de groep in haar geheel zich kan of 
laat verzoenen met een rechtsorde waarin die wederkerigheid principieel gege-
ven is.  
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Tymen van der Ploeg 

Tussen recht en werkelijkheid, de onverzoenlijkheid tussen 
het juridisch en sociologisch denken 

1 Ter inleiding 

Het thema van dit nummer van Recht der Werkelijkheid is “onverzoenlijkheid” 
(in combinatie met recht). Uit de aankondiging van het themanummer1 kwam 
naar voren dat nu eens niet het recht in haar functie van middel tot het oplossen 
van conflicten aan bod zou komen, maar dat aandacht zou worden gevraagd 
voor de onverzoenlijkheid die door of ondanks het recht tot stand komt, dan 
wel in stand blijft. Dit daagde mij uit. Aan de ene kant is het idee heel creatief; 
aan de andere kant vroeg ik mij af deze thematiek niet erg ver af staat van waar 
de ‘gewone’ jurist zich mee bezig houdt. En voor de ‘gewone’ positiefrechte-
lijke jurist is de (rechts)sociologie voor mijn gevoel toch al min of meer onbe-
reikbaar geworden. Zo werd de term ‘onverzoenlijkheid’ voor mij ook de sleu-
tel om mijn onbehagen over de verhouding tussen juristen en (rechts)sociolo-
gen onder woorden te brengen.  

Mijn eerste kennismaking met de rechtssociologie vond plaats in 1970 bij 
het desbetreffende pas in Leiden ingevoerde keuzevak dat door professor P. 
Vinke, vanouds een belastingrechtdeskundige, werd gegeven. Voor mij was 
een vak als dit, waarbij de wisselwerking van rechtsregels en maatschappelijk 
ontwikkelingen aan de orde kwam, een groot gewin. Eindelijk ging het eens 
om feiten en niet om regels over feiten. Ik was benieuwd hoe men tot de kennis 
van die feiten kwam. Wat mij namelijk in de studie bezwaarde, was het gevoel 
dat het recht, met name het privaatrecht eigenlijk niet meer was dan een ab-
stract systeem, dat op feiten werd toegepast. Recht bleef voor mij zoiets sterk 
speculatiefs. Door de rechtssociologie meende ik meer zicht te kunnen krijgen 
op de realisatie van recht, waardoor ook iets over de zinvolheid van regels (bij 
het streven naar rechtvaardigheid) te zeggen zou kunnen zijn.  

Toen ik in mijn scriptie (over de positie van bestuurders van rechtsperso-
nen) een wat sociologiserende aanpak hanteerde om die positie weer te geven, 
was de reactie van beoordelaar Bloembergen dat hij niet begreep waarom ik 
het zo aanpakte. Juristen gaan immers van de regels uit – en hebben daar ge-
noeg aan! 

Ook na mijn studie heb ik mijn interesse in de (rechts)sociologie behouden 
en in mijn proefschrift en ook latere sociologische literatuur gebruikt en ge-
tracht door een sociologiserende werkwijze het verband tussen recht en werke-
                                                           
1 Recht der Werkelijkheid 1998/2. 
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lijkheid zo kort mogelijk te houden. Ook in gesprekken en correspondentie met 
vooral Floor Gras en Liesbeth Huppes heb ik mij met de thematiek bezigge-
houden.2  

Dat een onderwerp als dit onder het thema ‘onverzoenlijkheid’ verschijnt, 
heeft meer dan één reden. Het geeft enerzijds aan dat ik mijn oorspronkelijke 
verwachting (wens) dat recht en werkelijkheid direct op elkaar zouden moeten 
kunnen aansluiten, heb bijgesteld. Ik heb, geloof ik, meer oog gekregen voor 
het eigene van het recht. Anderzijds geeft het woord ook uitdrukking aan mijn 
gevoelen ten opzichte van (rechts)sociologen die over het terrein van het (pri-
vaat)recht schrijven zonder rekening te houden met hoe juristen ermee bezig 
zijn. In toenemende mate lijken juristen en rechtssociologen wat betreft weder-
zijds begrip uit elkaar te groeien. Dit artikel is een poging tot verheldering van 
deze problematiek. Daarbij wordt met name de relatie tussen het privaatrecht 
en de werkelijkheid en die tussen privaatrecht en (rechts)sociologie belicht. 
Wat ik probeer is aan rechtssociologen, die voor mij als positiefrechtelijk jurist 
soms onbegrijpelijke benaderingen hanteren, uit te leggen wat juristen doen, 
wat ze met feiten doen, dat ze vaak te makkelijk denken over het verband tus-
sen de maatschappelijke werkelijkheid en normen, maar dat ze wat van (rechts) 
sociologen kunnen leren, wanneer die zich meer in het juridische denken zou-
den verdiepen. Het stuk is dus ook gericht op juristen. 
 
De bijdrage is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 beschrijf ik wat de beteke-
nis van het recht voor positiefrechtelijke juristen is. Daarbij schets ik de relatie 
tussen het Nederlandse civiele recht en de feitelijke werkelijkheid. Deze ver-
houding stelt duidelijke beperkingen aan de mogelijkheden voor een sociologi-
sche inbreng en aan wat er vanuit sociologisch oogpunt over het recht gezegd 
kan worden. Dit is heel duidelijk op het terrein van het privaatrechtelijk orga-
nisatierecht. Daarover handelt paragraaf 3. Op dit gebied ligt enerzijds een so-
ciologiserende aanpak voor de hand, anderzijds blijkt dat het civielrechtelijk 
systeem zoals wij dit kennen hieraan specifieke eisen stelt. Met name in para-
graaf 4 komt aan de orde waarom er m.i. zo’n onverzoenlijkheid tussen veel 
(rechts)sociologisch onderzoek en de werkelijkheid voor juristen bestaat. Deze 
paragraaf is genaamd ‘Recht en werkelijkheid in het Anglo-Amerikaanse pri-
vaatrecht vergeleken met het civiele privaatrecht’. De verhouding tussen regels 
en werkelijkheid in het Anglo-Amerikaanse recht is heel anders dan in het ci-
viel recht; ze zijn veel minder abstract, er is geen ‘systeem’ en er is geen prin-
cipiële scheiding tussen publiek- en privaatrecht. Ook het organisatierecht en 
de plaats van de rechtspersoonlijkheid zijn verschillend. Op het gebied van het 
rechtspersonenrecht heeft het civiele recht een eigen werkelijkheid geschapen 
die ook zijn consequenties heeft voor de visie op de samenleving en haar recht 
als geheel. Mij lijken dergelijke gegevenheden nogal relevant bij de beoefe-
ning van de rechtssociologie. Dit besef van het verschil tussen de civielrechte-

                                                           
2 Ik dank hen ook voor hun opbouwend commentaar op een eerdere versie van dit stuk. Hetzelf-

de geldt voor Albert Verheij. 
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lijke en Anglo-Amerikaanse benadering van recht en werkelijkheid lijkt echter 
onder (rechts)sociologen geen gemeengoed. De huidige (rechts)sociologie voor 
zover ik die onder ogen krijg, lijkt vooral met Anglo-Amerikaanse ogen te 
kijken. Voor civielrechtelijke juristen wordt het gebodene dan onvertaalbaar. 
Bovendien worden noties die ten grondslag liggen aan het civielrechtelijk 
systeem genegeerd. In paragraaf 5 geef ik aan welke consequenties de verschil-
len in juridisch denken m.i. hebben voor de rechtssociologie. In paragraaf 6 
evalueer ik in hoeverre recht en (rechts)sociologie onverzoenlijk zijn en op 
welke wijze juristen en (rechts)sociologen elkaar wellicht toch iets te zeggen 
hebben. 

2 Het Nederlandse positieve privaatrecht en de werkelijkheid 

Het gaat mij er in deze paragraaf om duidelijk te maken welke relatie tussen 
het privaatrecht(elijk systeem) dat wij kennen en de sociale werkelijkheid be-
staat en op welke wijze de werkelijkheid bij de toepassing van het recht mee-
speelt. 

In ons gecodificeerde civiele recht worden de regels door de wetgever 
vastgesteld. De wetgever bouwt daarbij voort op het begrippenapparaat en de 
regels die zich in de rechtspraktijk hebben uitgekristalliseerd. Ons privaatrech-
telijk systeem wordt voor wat betreft het vermogensrecht gekenmerkt door een 
grote mate van abstractheid van begrippen en een opbouw van abstract naar 
meer concreet. Om een voorbeeld te geven: de koopovereenkomst wordt in 
boek 7 BW geregeld, maar voor de toepasselijke regels moet men naast de spe-
cifieke daar gegeven regels terecht bij de regels voor rechtshandeling (boek 3) 
en overeenkomst (boek 6). Zeer wezenlijk is dat ons vermogensrecht uitgaat 
van subjectieve rechten (de persoon centraal), verbintenissen en rechtsplichten. 
Wat in een bepaald geval geldt, wordt in het kader gevat van het bestaande 
rechtssysteem (begrippenapparaat).  

Zolang het gaat om juridische vormen (regelcomplexen) die ter vrije be-
schikking staan van de justitiabelen, zoals gewoonlijk in het privaatrecht het 
geval is, in plaats van regels die aan de justitiabelen worden opgelegd zoals in 
het publiekrecht veelal het geval is,3 is de toepassing niet zozeer afhankelijk 
van maatschappelijke omstandigheden, maar is er tevens een keuzemoment 
voor de betrokkenen. Een belangrijk kenmerk van het privaatrecht is steeds ge-
weest dat het ten dienste staat van burgers die keuzevrijheid hebben. Dat zijn 
er verhoudingsgewijs nu meer dan in de vorige eeuw,4 en onvergelijkbaar veel 
meer dan in de Romeinse tijd. Bij die keuzevrijheid hoort ook de norm dat die 
burger verantwoordelijk is voor zijn handelen.5 

                                                           
3 Het is duidelijk dat het personen- en familierecht in dezen een bijzondere plaats inneemt. Het 

gaat het bestek van dit artikel te buiten hierop in te gaan. 
4 Vgl. Gras (1994), p. 175 e.v.  
5 Zie over het mensbeeld achter de civielrechtelijke wetgeving Huppes-Cluysenaer (1986). 
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In hoeverre de burgers feitelijk die keuzevrijheid hebben en hun verantwoor-
delijkheid waar maken, is daarbij in principe niet maatgevend. Ten aanzien van 
de keuzevrijheid wil ik in zoverre nuanceren, dat de privaatrechtwetgever juist 
in verband met de verschillende posities van partijen de rechten en verplichtin-
gen verdeelt.6 Daarbij kunnen sociale omstandigheden een rol spelen. Zie bij-
voorbeeld het huurrecht i.v.m. het woonruimtetekort. Dat betekent echter nog 
niet dat bij elke overeenkomst van woonruimte automatisch het huurrecht 
geldt. Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen zo kiezen dat de huur-
rechtbepalingen niet van toepassing zijn. Ook is het niet zo dat de regeling 
alleen geldt indien de omstandigheden zo zijn als die waarop de regeling oor-
spronkelijk het oog had. Sociale omstandigheden mogen tot de noodzaak van 
een regeling hebben geleid, zij moeten worden vertaald in rechtsbegrippen. 
Vervolgens vormen die rechtsbegrippen de aanknopingspunten voor de rege-
ling zelf. Bij de vorming van de rechtsbegrippen en de normen wordt (als het 
goed is) zoveel mogelijk aangesloten bij het privaatrechtelijk systeem. Partijen 
vallen dus niet op basis van sociologische omstandigheden sec onder een rege-
ling, maar op grond van sociologische omstandigheden plus een keuze voor 
een rechtsvorm.7 Het civielrechtelijk privaatrecht gebruikt dus formele, althans 
juridisch geformuleerde aanknopingspunten.  

Terecht is door Tjittes duidelijk gemaakt dat het privaatrechtelijk systeem 
genoeg ruimte laat voor aanpassingen aan de omstandigheden. Het privaatrecht 
werkt sowieso met rollen/maskers/hoedanigheden; deze zijn een transformatie 
van de maatschappelijke werkelijkheid.8 Met de vraag hoe partijen in die rol 
(bezitter, eigenaar, koper, werknemer etc.) terecht zijn gekomen, houdt het pri-
vaatrecht zich in principe niet bezig. Voor de toepasselijkheid van de regels 
maakt dit in principe ook niet uit. Het privaatrechtelijk systeem geeft slechts 
een ‘abstracte’ rechtvaardigheid.9 Indien de toepassing van de formele regels 
tot resultaten zou leiden die in een concreet geval volstrekt onbillijk zouden 
zijn, gezien de verschillende belangen, dan kan de rechter of andere rechtstoe-
passer met behulp van de redelijkheid en billijkheid de balans weer in even-
wicht brengen. Dat is als zodanig niet in strijd met ons privaatrechtelijk sys-
teem.10  

Bij de toepassing van het positieve privaatrecht vindt er een confrontatie 
van de (wettelijke) regels met de maatschappelijke werkelijkheid plaats. Zoals 
gezegd, zijn regels vanwege hun abstracte karakter in principe bijna nooit 

                                                           
6 De wetgever kan om sociale redenen de positie van de ‘zwakkere’ in de verhouding tot de an-

der versterken. Dat doet op zich niet af aan het systeem. De gelijkheid voor de wet blijft; allen 
die in diezelfde formele positie komen, krijgen dezelfde rechten en verplichtingen. 

7 Uiteraard is de keuze voor een privaatrechtelijke rechtsvorm niet willekeurig; deze wordt be-
paald door de wensen/belangen van de partijen en de bijvoorbeeld fiscale voor- en nadelen van 
de beschikbare vormen. 

8 R.J. Tjittes (1994), p. 9-16 en 246-251. 
9 Met name in deze eeuw heeft de wetgever overigens regels meer gekoppeld aan omstandighe-

den en daarbij keuzen gemaakt ten gunste van een partij. Zie Tjittes (1994), p. 242-244 en 
Langemeijer-Schrage (1999). 

10 Zie overigens de bemerkingen van L.K. van Zaltbommel (1993). 
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direct toepasbaar, behalve wanneer ze zeer specifiek zijn, en zelfs dan is er 
meestal nog ruimte.11 De ruimte die bij de toepassing van privaatrecht bestaat 
hangt mede af van de rek die het privaatrechtelijk systeem biedt. Dankzij de 
zogenaamde ‘vage normen’ is die rek zelfs in ons nogal uitgewerkte BW op 
veel punten tamelijk groot. Dat maakt dat de uitkomst voor de rechtzoekende 
en zijn raadsman soms niet voorspelbaar is, maar ook dat er voor de geschilbe-
slechter (rechter, arbiter of bindend adviseur) voldoende gelegenheid is om een 
oordeel te geven waarin met de omstandigheden is rekening gehouden.12 Ook 
de eigen politieke of levensbeschouwelijke uitgangspunten kunnen bij de toe-
passing een rol spelen.13 Het gaat m.i. te ver om te suggereren dat de rechter 
zich niet meer gebonden acht aan het recht (de wet), omdat de uitkomsten niet 
specifiek voorspelbaar zijn.14  

Wanneer in het privaatrecht (wetgeving of toepassing) de keuzevrijheid 
wordt beperkt of de eigen verantwoordelijkheid van de mensen/personen wordt 
ontkend en het privaatrecht – op dezelfde instrumentele wijze als het publiek-
recht – rechten en verplichtingen vastlegt, is dit een verwording van het pri-
vaatrecht.15  
 
Welke regels in de samenleving wenselijk zijn, is niet een zaak van juristen al-
leen. Het recht zal een beroep moeten doen op andere disciplines.16 Bij de toe-
passing van regels zal de jurist veelal intuïtief de rechtvaardigheid proberen te 
betrachten. Aanwezige sociaal-wetenschappelijke kennis is daarbij toevallig.  

Wanneer een (rechts)socioloog zich begeeft op het terrein dat door het pri-
vaatrecht wordt bestreken, zal hij zich bewust moeten zijn van de betekenis 
van het rechtssysteem. Als hij dat negeert, is volstrekt onduidelijk of een jurist 
er wel wat mee kan. Voor een positiefrechtelijk jurist raken de bevindingen 
van een socioloog, die geen verband legt met het rechtssysteem, het recht he-
lemaal niet. In dit verband ben ik zeer ongelukkig met bijvoorbeeld een ‘socio-
logie van het aanspreken’ van R. Pieterman (1998). Dit is m.i. een onheilzaam 
voorbeeld van een sociologie met een voor de jurist non-communicatief be-
grippenapparaat. Hij beschrijft verhoudingen (‘sociale betrekkingen waarin 
door aanspreken aanspraken worden verwerkelijkt’),17 waarvoor in het pri-
vaatrecht allerlei begrippen worden gebruikt (verbintenis, rechtsplicht etc.) 

                                                           
11 Door J.M. Barendrecht (1992), hoofdstuk II, wordt dit m.i. uit het oog verloren. Vgl. Van der 

Ploeg (1994). 
12 Ook de interpretatie van arresten kan weer tamelijk uiteen lopen, zoals blijkt bij de weergave 

van de ‘onderhandelings’-jurisprudentie bij H.J. de Kluiver (1992), p. 64-65 en Barendrecht 
(1992), p. 87. 

13 Met name P. Scholten heeft zich hierover bezonnen. Zie Van Zaltbommel (1993), p. 37 e.v. 
14 Barendrecht (1992), p. 13 meent dat het beginsel dat de rechter aan de wet gebonden is, in feite 

niet meer geldt en het rechtssysteem zonder dit beginsel beter zou kunnen werken (zie 
hoofdstuk V). 

15 Vgl. in deze zin Gras (1994), p. 199-200. Ook Van Dam (1994), p. 24 e.v. wijst op de gevaren 
van instrumenteel gebruik van privaatrecht. Zie over de ‘eigen ruimte’ ook Van Zaltbommel 
(1993), p. 154 e.v. 

16 In deze zin is het recht nooit een gesloten systeem. Zie Salet (1994) hoofdstuk 6. 
17 Pieterman (1998), p. 13. 
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zonder ook maar enigszins een verband daarmee te leggen. Wat moet een posi-
tiefrechtelijk jurist hiermee, ofwel wat heeft dit nog met rechtssociologie te 
maken? 

3 Het civielrechtelijk rechtspersonenrecht en de sociale werkelijkheid 

Het gaat in de hedendaagse maatschappij voor een belangrijk deel niet meer 
om burgers die met elkaar van doen hebben, maar ook om organisaties. Voor 
juristen is het zaak om de organisaties in het privaatrechtelijk systeem te plaat-
sen en zodanige begrippen te hanteren dat duidelijk is welke norm voor welke 
organisatie geldt. In ons rechtssysteem maken we daarbij gebruik van het be-
grip rechtspersoon en een gesloten systeem van rechtspersoonsvormen met 
eigen karakteristieken. Het is interessant om te zien hoe in het kader van boek 
2 BW getracht is om het verband tussen de rechtsvormen en de sociale werke-
lijkheid te leggen.  

Toen E.M. Meijers boek 2 BW ontwierp had hij de gedachte dat de ver-
schillende rechtsvormen zouden aansluiten bij ‘in de maatschappij levende be-
hoeften’.18 Dat lijkt op het zoeken van aansluiting bij de sociale werkelijkheid. 
Wat hij echter deed was vanuit de rechtstheorie in combinatie met enkele soci-
ologische/economische begrippen tot rechtspersoonsvormen komen. Zijn ont-
werp kende rechtspersoonsvormen waarbij de verschillen bestonden uit mate-
riële (zeg maar min of meer sociologische) kenmerken. Zijn gedachte was dat 
een in de maatschappij voorkomende organisatie ‘als vanzelf’ onder de in de 
wet gegeven beschrijving en daardoor onder de desbetreffende regeling zou 
vallen. Het bleek echter al voor de invoering van boek 2 BW dat sociologische 
beschrijvingen van organisaties nooit juridisch scherp genoeg kunnen zijn om 
de basis te zijn voor juridische toepassing van de desbetreffende regels.19 Dus 
zijn er bij de invoering van boek 2 BW formele kenmerken toegevoegd. Daar-
mee werd erkend dat de burgerlijke wetgever niet anders kan dan rechtsvor-
men met bepaalde kenmerken ter beschikking stellen. Deze zijn wel op bepaal-
de behoeften toegesneden, de keuze van een rechtsvorm leidt ook tot een be-
paald samenstel van rechten, bevoegdheden en verplichtingen, maar het blijft 
de keuze van de oprichters welke vorm zij voor hun activiteiten kiezen.20 

Een interessant onderwerp in dit verband is de regeling van de omzetting 
van de ene in de andere rechtspersoonsvorm. Aanvankelijk was daarin in Meij-
ers ontwerp niet voorzien; er was immers sprake van een ‘automatisch’ onder 
een bepaalde rechtspersoonsvorm vallen en dus ook een automatisch onder een 
andere rechtspersoonsvorm vallen bij wijziging van doel, organisatorische 
inrichting of financiële betrokkenheid van de deelnemers. Gedurende de parle-
mentaire behandeling werd echter duidelijk dat het alleen met ‘materiële’ ken-

                                                           
18 Zie Meijers (1954), p. 131. 
19 Vgl. Van Haersolte (1971), p. 29 en Van der Ploeg (1978), p. 29 e.v. 
20 Vgl. hierover ook Timmerman (1999). 
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merken werken te onzeker was en ook formele kenmerken (oprichtingseisen) 
nodig waren.  

Er is toen ook een formele omzettingsregeling ingevoerd, waarbij de nood-
zaak van een formele omzetting afhankelijk gemaakt werd van het ‘al dan niet 
vallen onder de ‘omschrijving’(materieel) van de eigen,21 dan wel een andere 
rechtspersoonsvorm. Ook tegen deze regeling bestonden bezwaren, samenhan-
gend met de onduidelijke relatie tussen de feiten en de juridische situatie.22 

Thans is de omzettingsregeling geheel van ‘automatismen’ bevrijd en is 
toepassing ook niet afhankelijk van de bestaande disharmonie tussen de feiten 
en de wettelijke kenmerken van de rechtspersoonssoort, volgens welke een 
rechtspersoon was opgericht. Nu is het zo dat er een besluit van de rechtsper-
soon dan wel een beslissing van de rechter dient te zijn. Het tot statutenwijzi-
ging bevoegde orgaan van de rechtspersoon kan kiezen voor een andere rechts-
vorm zonder dat de bestaande rechtspersoon al feitelijk erg op die andere vorm 
is gaan lijken. Zie art. 2:18 BW.23  

Een relict van Meijers’ materiële (sociologische) benadering is de rechts-
persoonlijkheid van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Iedere 
vereniging is in zijn ontwerp en in het geldend systeem rechtspersoon: zie art. 
2:26 lid 1 BW. Nodig daarvoor is dat er leden zijn en een bepaald doel. Art. 
2:26 BW spreekt wel van een oprichtingshandeling, maar door gebrek aan 
formele eisen hiervoor, is niet duidelijk of de oprichting van een samenwer-
kingsverband zonder notariële akte wel of niet tot het ontstaan van een vereni-
ging leidt. Consequentie (formeel) van het zijn van vereniging, is dat de sa-
menwerking een bepaalde organisatiestructuur met een bestuur en een leden-
vergadering met bepaalde bevoegdheden heeft/dient te hebben. Wanneer kent 
een samenwerkingsverband nu ‘leden’? De suggestie lijkt te zijn dat daarvoor 
sociologische kenmerken (kunnen) bestaan. Deze zijn er echter niet en als er al 
in de sociologie met een eenduidig begrip ‘leden’ gewerkt zou worden, is het 
de vraag of dit voor juridisch gebruik nuttig is. Voor bij informele organisa-
ties/samenwerkingsverbanden betrokkenen, inclusief crediteuren, is zodoende 
onvoorspelbaar of dit verband juridisch als vereniging wordt beschouwd.24 
Daar komt nog bij dat de toepassing van de regels betreffende de inrichting 
van de vereniging uit boek 2 BW in zulke ‘verenigingen’ gewoonlijk (onge-
sanctioneerd) achterwege blijft.25  
 
Dit zijn voorbeelden waaruit blijkt dat een directe aansluiting bij de werkelijk-
heid bij de regeling van rechtspersonen niet bij ons systeem past. Het koppelen 
van privaatrechtelijke regels aan zuiver materiële sociologische verschijnselen 
loopt op mislukkingen uit, omdat door het benoemen van die verschijnselen zij 

                                                           
21 “Eigen” rechtsvorm wil zeggen de vorm waarin de rechtspersoon formeel is opgericht. 
22 Vgl. Van der Ploeg (1981), m.n. p. 212 e.v. 
23 Zie voor literatuur Rechtspersonen ad art. 18. 
24 Zie n.b. laatstelijk Rb. Utrecht 12 februari 1998, NJ 1998, 935, waarin de rechter een “kollek-

tief” tot vereniging verklaart die dit nadrukkelijk niet wenst te zijn. 
25 Zie over een en ander Van der Ploeg (1989). 
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tevens een juridisch en dus normatief karakter krijgen. Rechtsbegrippen hou-
den een toedelen van rechten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in. 
Normen en feiten zijn niet zo door elkaar te gebruiken. 

Ook hier is de vraag wat sociologisch onderzoek, in dit geval op het gebied 
van organisaties, aan juristen te bieden heeft. Voor de socioloog gaat het in dit 
verband vaak om feitelijke machtsvorming en machtsverhoudingen. De voor 
hem interessante aanknopingspunten hoeven juridisch geen aanknopingspun-
ten te zijn. In de organisatiesociologie gaat het in dit verband vaak om de vraag 
wie deelnemers zijn, hoe de deelname tot stand komt en de uittreding en hoe 
het leiderschap werkt etc. Homans (1961) heeft daar heel interessante be-
schouwingen over geschreven en bijvoorbeeld ook Blau & Scott (1963) en bij 
ons Van Doorn en Lammers (1976) en Lammers (1993).26 Voor het Neder-
landse rechtspersonenrecht hebben dergelijke op zichzelf zeer interessante 
beschouwingen geen rechtstreekse betekenis. Het begrip rechtspersoon is voor 
de socioloog als zodanig geen item. Er is voor zover ik weet geen sociologi-
sche vaste definitie voor het bestaan van een groep die maatschappelijk als 
eenheid kan worden beschouwd. En als deze er wel zou zijn, hoort bij ons 
rechtssysteem dat er dan een keuze is voor een bepaalde rechtsvorm. Bij die 
rechtsvorm hoort een bepaalde verdeling van rechten, bevoegdheden en plich-
ten in de organisatie. Bij onderzoek naar processen in organisaties, gaat het de 
sociologen (sociale wetenschappers) om wat er feitelijk gebeurt. Welke bete-
kenis de juridische formele regels hebben, blijft daarbij gewoonlijk buiten 
beschouwing. Overigens blijven voor de legitimering van die regels de feiten 
ook gewoonlijk buiten beschouwing.  

Rechtssociologisch onderzoek dat beziet welke effecten de regels hebben 
of welk verband er tussen de regels en de praktijk bestaan is uiteraard zeer 
zinnig. Organisatiesociologen als Homans, Blau, Lammers e.a. zijn echter zo 
niet bezig. In Nederland zouden wij Van Doorn en Lammers niet onder de 
rechtssociologen scharen; het is opvallend dat in de Nederlandse Inleiding in 
de rechtssociologie – van de uit Amerika afkomstige J. Griffiths – Homans (en 
Blau) daartoe wel worden gerekend.27 Helaas zoek ik op dit terrein tevergeefs 
naar een rechtssocioloog. 

Dit brengt ons bij de vraag of in Nederland (rechts)sociologen zich wel vol-
doende rekenschap geven van het feit dat recht en werkelijkheid in de Anglo-
Amerikaanse cultuur heel anders met elkaar zijn verbonden dan in de Neder-
landse civielrechtelijke cultuur en dat het civielrechtelijk systeem en het An-
glo-Amerikaanse recht heel anders werken. Het verschil in concept leidt m.i. 
ook tot een verschil in visie op het recht – en de samenleving -, zoals ik hierna 
hoop aan te tonen. Voor de communicatie met positiefrechtelijke juristen in 
Nederland is het gebruik van Anglo-Amerikaanse concepten op zijn minst 
verwarrend. In de volgende paragraaf schets is hoe verschillend het (Neder-
landse) civiel recht en het Anglo-Amerikaanse alternatief werken.  

                                                           
26 Vgl. ook Maas (1988). 
27 Zie Griffiths (1996), p. 651 e.v. 
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4 Recht en werkelijkheid in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht vergele-
ken met het civiel recht 

In een civielrechtelijk rechtsstelsel, zoals wij dat kennen, bestaat er een princi-
pieel verschil tussen publiek- en privaatrecht. Ik ga hierbij bewust voorbij aan 
de discussies over de reikwijdte van de rechtsgebieden; zij laten in ieder geval 
zien dat er conceptueel zo’n verschil is. Publiekrecht is overheidsregulering die 
hetzij het overheidsapparaat regelt, hetzij de rechten en verplichtingen van de 
burgers/organisaties tegenover de overheid. Het privaatrecht regelt in principe 
de verhoudingen tussen burgers (en rechtspersonen) onderling en de verhou-
dingen in de vrijwillige organisaties/rechtspersonen. 

Een belangrijk kenmerk van het privaatrechtelijk rechtspersonenrecht in 
ons civielrechtelijk systeem is, dat door het ontstaan van rechtspersonen er 
eigen ‘rechtsgebieden’ ontstaan. De statuten, binnen de dwingendrechtelijke 
grenzen van boek 2 BW, vormen objectief recht voor de betrokkenen. Er ont-
staan dus door oprichting van rechtspersonen even zovele min of meer auto-
nome rechtsgebieden, waar de burgerlijke rechter overigens wel bevoegd is.28 
Bij geschillen in het kader van rechtspersonen erkent de rechter het eigen recht 
van de rechtspersoon (statuten, reglementen en besluiten) en de beleidsruimte 
van de bevoegde organen van de rechtspersoon. De rechter toetst de handelin-
gen van de organen in die beleidsruimte ‘marginaal’.29 De rechtspersoonlijk-
heid geeft dus aan een organisatie een interne eenheid.30 Op deze wijze wordt 
er een ‘juridische laag’ gelegd tussen de ‘overheid’ en de burgers. Rechtsper-
soonlijkheid verleent aan een organisatie (groep) dus een min of meer autono-
me wereld van rechten en plichten, waarbij het dwingend recht (de openbare 
orde) van de staat waar de rechtspersoon gevestigd is, de grenzen stelt.31 
Kenmerkend voor het rechtspersonenrecht in een civielrechtelijk systeem is 
ook dat er dwingend en regelend recht is voor de interne organisatie van de 
verschillende rechtspersoonsvormen. Dat is bewust niet geheel aan de vrijheid 
van de organisatoren overgelaten.  

Door het begrip rechtspersoon is de wereld van het recht sterk vergroot. 
Het gaat daardoor in het recht niet meer alleen om de overheid en burgers en 
hun onderlinge relaties, het gaat ook om rechtspersonen en de relaties van hen 
met de bij die rechtspersonen betrokkenen. Rechtspersonen vallen als zodanig 

                                                           
28 Aangenomen dat interne geschillenregelingen of beroepsprocedures in acht zijn genomen. 
29 De rechter kan deze grenzen doorbreken wanneer hij het desbetreffende handelen tegenover de 

betrokkene onrechtmatig vindt wegens strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Hier 
past grote prudentie. 

30 Rechtspersoonlijkheid geeft ook een ‘externe’ eenheid in de zin dat de rechtspersoon in het 
maatschappelijk verkeer de rechten en verplichtingen van de organisatie met de buitenwereld 
bundelt. 

31 Mijn denken over deze materie is mede gevormd door Van Eikema Hommes, die in het spoor 
van H. Dooyeweerd spreekt over ‘souvereiniteit in eigen kring’ en een ‘enkaptische vervlech-
ting’ van het privaatrechtelijk organisatierecht en het burgerlijk privaatrecht. Zie Van Eikema 
Hommes (1972), p. 340 e.v. en 423 e.v. (over enkaptische vervlechting) en idem (1976), p. 136 
e.v. (over rechtspersoonlijkheid en subjectief recht). 
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niet samen met een maatschappelijk substraat. Ze bestaan alleen ‘op papier’.32 
Het toerekenen van maatschappelijke handelingen van mensen aan rechtsper-
sonen is een juridisch-normatieve zaak. Desalniettemin spelen rechtspersonen 
in de samenleving een zeer belangrijke rol.  
 
De rechts‘systemen’ in de Anglo-Amerikaanse wereld worden als ‘common 
law’ gekenschetst. In common law-“stelsels” worden recht en werkelijkheid 
op een andere manier op elkaar aangesloten dan in civielrechtelijke stelsels. 
Het recht is hier niet systematisch opgebouwd en niet in een burgerlijk wet-
boek neergelegd. De Franse revolutie is er niet overheen gegaan. Het privaat-
recht in common law-“stelsels” bouwt voort op een Middeleeuws, deels aan 
het canonieke recht ontleend begrippenapparaat, dat in de loop der tijden is 
aangepast aan de eisen des tijds. De wetgever heeft zich niet tot taak gesteld 
hierin een verband aan te brengen. Het principiële verschil tussen publiek- en 
privaatrecht, dat onder invloed van de Franse revolutie op het Europese conti-
nent is ingevoerd bestaat er niet. Op het terrein dat wij privaatrecht noemen, is 
het recht te vinden in het common law (het in de rechtspraak op basis van be-
proefde principes ontwikkelde recht) de equity (zoiets als de redelijkheid en 
billijkheid)33 en slechts in beperkte mate in wetten (statutes).34 De staat gaat 
tot wetgeving over, wanneer vanuit de jurisprudentie voor bepaalde nieuwe 
omstandigheden geen regels zijn te destilleren, terwijl daar maatschappelijk 
wel behoefte aan is, of om het bestaande (jurisprudentie)recht te wijzigen. Het 
wettenrecht in common law-systemen is derhalve instrumenteel van karakter.35  

De regels, zoals die in het common law, de equity en de statutes zijn gefor-
muleerd, zijn veel minder abstract en meer op omstandigheden toegesneden 
dan in ons civiele recht. Werkelijkheid en recht staan dus dichter bij elkaar dan 
in ons civielrechtelijke stelsel. Daarmee gaat dan wel gepaard dat in het Anglo-
Amerikaanse privaatrecht alleen zeker (recht) is wat met zoveel woorden is 
vastgelegd. In een contract wordt met zoveel mogelijk omstandigheden reke-
ning gehouden. In het civiele recht, zeker in Nederland, is er een zeker ver-
trouwen dat zo nodig de redelijkheid en billijkheid corrigerend zal optreden.  

In het Anglo-Amerikaanse recht heeft het toekennen van rechtspersoonlijk-
heid aan een organisatie alleen externe werking: de rechtspersoon is drager van 
rechten en verplichtingen. Intern worden de verhoudingen tussen de betrokke-
nen nog steeds als contractueel gezien. In (een deel van het) continentale civiel 
recht worden deze verhoudingen als van eigen (institutionele) aard beschouwd. 
Bij oprichting van een rechtspersoon in het Anglo-Amerikaanse recht ontstaat 
dus wel een nieuwe crediteur/debiteur, maar niet een ‘eigen’ niet-contractuele 
rechtssfeer. De verschillen in rechtspersoonsvormen bestaan in het Anglo-
Amerikaanse recht ook niet zozeer in verschillen in de verdeling van rechten, 
bevoegdheden en verplichtingen van betrokkenen, maar in formele verschillen. 
                                                           
32 Zie over de mogelijke nadelige sociale consequenties hiervan Van der Ploeg (1993). 
33 In theorie zijn ‘law’ en ‘equity’ gescheiden terreinen, die de rechter in de praktijk kan mixen. 
34 Zie als introductie op het Engelse recht Geldart-Yardley (1966), p. 1-38. 
35 Zie uitgebreid hierover betreffende het Amerikaanse recht Horwitz (1977). 
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De rechten, bevoegdheden en verplichtingen van betrokkenen worden gezien 
als een zaak van de oprichters.36 Statuten etc. worden gezien als neerslag van 
contracten tussen de oprichters (en hun opvolgers). De vrijheid die de rechter 
bij de beoordeling van geschillen tussen bij rechtspersonen betrokkenen aan 
partijen laat, is niet de ‘institutionele’ vrijheid, maar de contractsvrijheid. 
‘Marginale toetsing’ van besluiten van rechtspersonen, zoals wij die kennen in 
verband met de eigen verantwoordelijkheid van de bevoegde organen van de 
rechtspersoon, past daarbij niet. In het Anglo-Amerikaanse recht is er dus geen 
sprake van een extra ‘juridische laag’ tussen de ‘overheid’ en de burgers.  

Is de ene of de andere aanpak beter? Ik heb de neiging om te zeggen dat het 
civielrechtelijk systeem voor de verwezenlijking van goede verhoudingen in de 
samenleving bevorderlijker37 kan zijn dan het Anglo-Amerikaanse ‘stelsel’. 
Bij transacties tussen partijen uit verschillende stelsels zal men een keus moe-
ten doen. De Anglo-Amerikanen voelen zich onthand zonder zekerheid over 
allerlei concrete zaken; de continentale jurist voelt zich ongemakkelijk bij het 
geloof in de zekerheid van gedetailleerde formuleringen. In internationale 
zaken komt het er op aan dat betrokkenen over en weer begrijpen wat ze van 
elkaar mogen verwachten. Daarvoor is een zo groot mogelijke concreetheid 
nodig zolang de concepten waar de verschillende rechtssystemen mee werken, 
uit elkaar liggen. Uit praktische overwegingen zal men in die gevallen dus een 
meer Anglo-Amerikaanse methode volgen. Uit theoretisch oogpunt geef ik de 
voorkeur aan de methode met abstracte begrippen.38 

5 Consequenties voor de rechtssociologie 

Dit verschil in benadering tussen het civiel recht en het Anglo-Amerikaanse 
recht heeft mijns inziens ook gevolgen voor de rechtssociologie. Voor Anglo-
Amerikaanse (rechts)sociologen is de verhouding tussen de werkelijkheid en 
het recht en tussen de politiek en het recht in beginsel anders dan in ons stelsel, 
omdat deze in hun maatschappij anders liggen.  

Rechtssociologen zullen dat moeten incalculeren wanneer ze de aanpak van 
privaatrechtelijke problemen uit verschillende rechtsstelsels onderzoeken. 
Daarbij kan ook niet zonder schade er aan worden voorbij gegaan dat wij een 
verschil tussen publiek- en privaatrecht kennen en het Anglo-Amerikaanse 
recht niet. Dat geldt ook voor het als publiek- dan wel als privaatrechtelijke 
karakteriseren van organisaties. Sociologen zullen, wanneer zij met rechtsper-

                                                           
36 Wettelijke bevoegdheden van ondernemingsraden in ondernemingen en bijv. de structuurrege-

ling in boek 2 BW zijn voor Anglo-Amerikaanse juristen conceptueel onbegrijpelijk en zij 
achten deze ook onjuist vanwege inbreuk op het ‘eigendomsrecht’ van de aandeelhouders. Het 
Amerikaanse thema van ‘corporate governance’ wordt ook in Nederland opgepakt, maar lijkt 
vanuit ons ondernemingsrecht bezien wel erg eenzijdig op de belangen van aandeelhouders 
gericht. 

37 Bij een te grote centralisatie echter ook schadelijker. 
38 Ik kan mij dan ook niet vinden in het pleidooi voor een gefragmenteerd contractenrecht van 

Smits (1998). 
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sonen te doen hebben, niet anders kunnen doen dan deze juridische gegevenhe-
den accepteren.  
 
In de Anglo-Amerikaanse sociologie spreekt men bij organisaties die vanuit 
particulier initiatief zijn ontstaan, maar die door de overheid worden gesubsidi-
eerd in verband met de uitvoering van algemeen belang-taken, van quango’s 
(quasi-non governmental organizations). Wanneer Nederlandse sociale weten-
schappers in navolging van hun Amerikaanse collega’s gesubsidieerde particu-
liere organisaties in Nederland ook quango’s noemen en vervolgens beleids-
matige conclusies worden getrokken waarbij zij – met voorbij gaan van het 
onderscheid publiek-privaatrecht – gelijk worden gesteld met overheidsorga-
nen, wordt miskend dat in Nederland een andere juridische normering ten 
aanzien van organisaties geldt dan in de Verenigde Staten.39 Op het terrein van 
het recht betreffende non-profit organisaties, waarmee ik mij vrij intensief 
bezighoud, is het opvallend dat Anglo-Amerikaanse juristen en sociologen met 
hun meer materiële economische en fiscale benadering van organisaties on-
danks herhaaldelijke indringende informatieverschaffing over het civielrechte-
lijke verenigingen- en stichtingenrecht zich toch eigenlijk geen voorstelling 
kunnen maken van de betekenis van onze rechtspersoonsvormen.  

In het kader van de Europese Gemeenschap speelt dit ook een rol. Het lukt 
nog steeds niet tot een bevredigende regeling te komen over de bevoegdheids-
verdeling in grote vennootschappen, mede door de grote verschillen tussen het 
Engelse en het continentale rechtspersonenrecht.  

Het feit dat men in het (Nederlandse) recht wel een eigen rechtssfeer voor 
rechtspersonen erkent en in de Anglo-Amerikaanse benadering niet – hetgeen 
overigens niet alles zegt over de vrijheid van maatschappelijke organisaties – 
moet mijns inziens ook verschil maken in de visie op het begrip rechtsplura-
lisme. In Anglo-Amerikaanse stelsels is de staat (wetgevende en rechterlijke 
macht) de enige bron van het recht. De uit die culturen afkomstige sociale we-
tenschappers zullen dus in principe ook hiervan uitgaan. In Nederland wordt 
een dergelijke visie ook wel door (publiekrechtelijke, linkse en liberale) juris-
ten aangehangen, maar bestaat bij velen toch het besef van het bestaan van de 
eigen rechtssferen van organisaties/rechtspersonen.40 Met name in verenigin-
gen en sterker nog in kerkgenootschappen bestaan eigen (rechts)sferen, die in 
ons recht ook als zodanig worden erkend. In ons rechtssysteem bestaat op deze 
wijze een belangrijke mogelijkheid om de verschillen in normen en waarden in 
de samenleving tot uiting te brengen.41 Het betreft dus niet slechts een verschil 
in rechtssfeer. Binnen het privaatrechtelijk systeem bestaat daardoor een 
rechtssfeer van eigen keuze.  

Wat mij opviel in een bijeenkomst van het Paul Scholten Instituut over 
rechtspluralisme, die ik in 1998 bezocht, is dat aan deze vorm van ‘pluralis-
                                                           
39 Vgl. Van der Ploeg (1991), p. 9 e.v. 
40 Dit besef is ook bij Salet (1994), p. 111: ‘De staat is niet de enige bron van recht, maar wel een 

noodzakelijke politieke macht nodig voor de bevordering van maatschappelijke integratie.’ 
41 Vgl. ook Blankenburg (1982), p. 18-19. 
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me’42 vrijwel geen aandacht wordt besteed.43 Zou deze wellicht voor een deel 
de problemen die rechtsstelsels waarin slechts als recht telt wat van de over-
heid komt, kunnen ondervangen? Het lijkt er nu op dat het debat vanwege het 
internationaal karakter als vanzelf de invalshoek van het Anglo-Amerikaanse 
recht krijgt. Dat lijkt mij een gemiste kans.  

6 De onverzoenlijkheid geëvalueerd 

In het voorafgaande heb ik er de nadruk op gelegd aan te geven dat de juri-
disch-normatieve benadering van de werkelijkheid en de sociaal-wetenschap-
pelijke benadering ervan moeilijk bij elkaar zijn te brengen. In ieder geval kan 
de jurist niet met sociologische categorieën werken. Sociologen staat het op 
hun beurt vrij hun eigen aanknopingspunten voor categorisering van de werke-
lijkheid vast te stellen op basis van de eigen doelstellingen. Op zichzelf hoeven 
juridische normen daarbij geen rol te spelen. Als zij zich rechtssocioloog noe-
men, kunnen sociologen echter m.i. niet voorbij gaan aan de juridische reali-
teit. In ons rechtssysteem bepalen rechtsbegrippen niet alleen de juridische 
werkelijkheid, maar ook de sociale werkelijkheid. Als een socioloog de sociale 
werkelijkheid wil beschrijven, zal hij om de processen, in ieder geval bij orga-
nisaties, te beschrijven en te verklaren ook de juridische aspecten in zijn on-
derzoek moeten betrekken. Anders ontstaat er mogelijk een verschil tussen de 
sociale werkelijkheid en de ‘sociologische’ werkelijkheid.44 De onverzoenlijk-
heid bestaat er wat mij betreft niet in dat er een juridische en een sociologische 
werkelijkheid is, die principieel elkaar niet raken.  

Als sociologen de normatieve kracht van het recht uit het oog verliezen, 
hebben zij een gebrekkig zicht op de sociale werkelijkheid. Als de wetgever/ 
juristen de normatieve kracht van het recht uit het oog verliezen, heeft dit ook 
gevolgen voor de sociale werkelijkheid. Academische of beleidsmatige juridi-
sche verhandelingen, waarin naar voren komt dat het privaatrecht eigenlijk een 
zaak is voor de burgers zelf en voor de rechters, waarbij de wetgever gemist 
kan worden,45 zullen allicht de intentie hebben om de maatschappelijk recht-
vaardigheid te dienen. Door de Anglo-Amerikaanse benadering die er achter 
steekt, treft in ieder geval een deel van de kritiek op ons rechtssysteem echter 
geen doel. Dit systeem is inherent abstract, maar daarom nog niet minder ge-
schikt om de rechtvaardigheid te dienen. 
 
Als rechtssociologie een vak wil zijn, dat ook ten dienste kan staan van de 
jurist (het recht), dan zullen (rechts)sociologen niet hun eigen wereld van het 
recht moeten creëren, maar de rechtsbegrippen, zoals deze ter plaatse door 

                                                           
42 Zie ook hierover Van Eikema Hommes (1972), p. 417-426. 
43 Anders e.a. (1998); op p. 9 wordt er terloops melding van gemaakt. 
44 Het zal duidelijk zijn dat aan mijn denken de opvatting ten grondslag ligt dat er één werkelijk-

heid is, waar juristen en sociologen ieder op hun manier naar kijken. 
45 Zie bijv. Barendrecht (1992), p. 241 e.v. 
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juristen worden gehanteerd, als uitgangspunt moeten nemen.46 De juridische 
werkelijkheid bepaalt immers mede de wijze waarop de samenleving draait. Er 
is steeds een wisselwerking tussen de theorie en de praktijk van het recht. De 
praktijk is echter niet zaligmakend voor de juridische geldigheid. Wanneer 
sociologen uit de observatie van de praktijk de gelding van recht zouden aflei-
den, zou dit voor de jurist een ontoelaatbare reductie van ‘de werkelijkheid’47 
zijn. Met name bij het functioneren van organisaties is het vertekenend om 
alleen naar de praktijk en niet naar de onderliggende juridische structuur te 
kijken.48 

Iets anders is dat de praktijk wel iets zegt over de effectiviteit van regels. 
(Rechts)sociologische kennis daarover is voor de rechtsvormer en rechtstoe-
passer zinvol. Door hun buitenstaanderspositie kunnen (rechts)sociologen een 
kritische rol ten opzichte van de eventuele pretenties van het positieve recht 
vervullen. In de verschillende taakopvattingen van de rechtssociologie, zoals 
die door Griffiths (1998, p. 4 e.v.) zijn gecategoriseerd, wordt deze taak van de 
rechtssociologie als criticus van het positieve recht als tweede genoemd.49 
Griffiths acht dat een wijze van rechtswetenschapsbeoefening, dus een juri-
disch vak. Uit mijn betoog moge duidelijk zijn dat ik dat nooit zou zeggen. Het 
hoort wel aan een juridische faculteit thuis. Zowel in het onderwijs aan de 
toekomstige praktijkjuristen als in het onderzoek zou thematische afstemming 
tussen de positiefrechtelijke vakken en de rechtssociologie onderling vrucht-
baar kunnen werken.50 Als een rechtssocioloog in het juridische forum wil 
verkeren, zal hij er mijns inziens niet aan kunnen ontkomen om zich op speci-
fieke terreinen zo in te werken dat hij weet wat er juridisch speelt. Anders blijft 
de bijdrage van de rechtssocioloog op te grote afstand van de juridische werke-
lijkheid waar de meeste juristen nu eenmaal in verkeren.  

De hoop op/angst voor een grote invloed van de (rechts)sociologie op het 
recht in combinatie met de gedachte van een maakbare samenleving51 in de ja-
ren ’60-80 lijkt tamelijk verbleekt. Er is nog steeds wel het gevaar dat op basis 
van resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek normen worden gesteld 
en onvoldoende adequate juridische inbedding van regels plaats vindt. Daarop 
zullen privatisten blijvend alert moeten zijn. Dat vraagt dan overigens ook van 
de positiefrechtelijk jurist dat hij niet alleen bezig is met interpretatie van re-
gels, maar ook met bezinning op de plaats van de regels binnen het rechtssys-
teem als geheel. 

                                                           
46 Indien de socioloog dit niet doet, zal hij voor de (privaatrechtelijke) jurist moeten duidelijk 

maken wat de relevantie is van zijn onderzoek voor het bestaande systeem.  
47 Mijn (rechts)sociologische commentatoren suggereren dat hier ‘juridische werkelijkheid’ zou 

moeten staan, maar dat is mij te beperkt. Zie ook de opmerking in noot 44. 
48 Amerikaanse sociologen kunnen dit wel doen, omdat er nauwelijks een juridische structuur 

onder zit; in Nederland ligt dat echter heel anders. 
49 Naast de benadering van rechtssociologie als deel van de sociologie en rechtssociologie als in-

strument van rechtspolitiek. 
50 Rechtssociologie kan ook een nuttige functie vervullen in het kader van de rechtsvergelijking. 
51 Zie het felle – in mijn ogen destijds als overtrokken beschouwde – betoog daartegen van Hoe-

kema (1970). 
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Privatisten zijn daarbij voor een deel de natuurlijke bondgenoten van kritische 
rechtssociologen. Zij staan immers in principe kritischer tegenover de overheid 
en de door haar uitgevaardigde regelingen dan publiekrechtelijke juristen. Ik 
kan het niet nalaten de gedachte die in dit verband bij mij opkomt te noteren, 
op gevaar af verkeerd begrepen te worden: een beetje privatist is een beetje 
anarchist.  
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Agnes Schreiner 

Mulambwa’s wet 

Van Mulambwa, de negende Lozi-koning die leefde van ca. 1780 tot ca. 1830 
en regeerde in Barotse- of Loziland (nu onderdeel van Zambia, Afrika), is een 
uitzonderlijke verordening bewaard gebleven, een met betrekking tot diefstal. 
Adolphe Jalla tekende het edict in de jaren tachtig van de 19de eeuw voor het 
missiedom op. Het belandde in de Parijse archieven, waaruit antropoloog Max 
Gluckman het wist op te diepen.  
 

“Een dief is een moedig man en moet daarom niet ter dood worden veroordeeld 
maar moet naar het hof worden gebracht, opdat de koning hem een dorp, een kudde 
of de positie van belastinginner zal geven. Men zal dan vanzelf zien of hij weer tot 
stelen overgaat of zich doet kennen als een goed man.” Aldus sprak de koning. 
(Gluckman 1955: 106, 248) 

 
Toen Gluckman in de jaren veertig van deze eeuw zijn Lozi-informanten Mu-
lambwa’s wet voorlegde met de vraag hoe deze vroege wetgeving zich ver-
houdt tot het huidige idee van recht, noteerde hij hun lach. “I was told in the 
1940’s that Mulambwa said a thief stole because he was poor, and he should 
be made rich to see if thieving was in his nature. Modern Lozi laughed at this 
naïveté (...)” (Gluckman 1955: 248). Volgens Gluckman zou hun lach alles te 
maken hebben met de naïviteit die in Mulambwa’s verordening steekt. Maar 
misschien interpreteert Gluckman deze anekdote te snel in zijn eigen richting...  

In ieder geval kwam hun lach voort uit de veronderstelling dat zou dit gel-
dend recht zijn, iedereen wel zou gaan stelen om op die manier rijk te worden. 
Misschien dat zoiets kon in de tijd van Mulambwa, hadden zijn informanten 
eraan toegevoegd, toen de blanken er met hun welvaart nog niet waren en de 
Lozi-koning de welvaart bezat om deze onder zijn onderdanen te verdelen 
(Gluckman 1955: 248). 

Gluckman neemt de suggestie van zijn informanten om het edict in de tijd 
terug te plaatsen maar al te graag over. Hij heeft het in zijn boek The Judicial 
Process among the Barotse opgenomen om er een klein exposé aan toe te 
voegen over het verdwijnen (uit de herinnering en dus uit de rechtspraktijk) 
van wetsbepalingen (Gluckman 1955: 249). Omdat de kennis van een wetsbe-
paling berust op de herinnering, acht Gluckman de kans groot dat ze gebrekkig 
is. Statuten veranderen, worden vergeten en blijven gedeeltelijk in stand, alleen 
en voor zover ze aansluiten bij het rechtsbesef van volgende generaties. Wat 
Gluckman met deze uitweiding bereikt, is dat Mulambwa’s wet én de reactie 
van de Lozi hun paraatheid verliezen. Ze zijn historisch geworden, als het ware 
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verzoend met zijn ontwikkelingsverhaal. Vanuit die positie kunnen ze als op-
maat dienen tot het verslag van actuele en door hem zelf geobserveerde en 
opgetekende rechtszaken.  

Maar hier loert het gevaar dat aan elke anekdote kleeft. Men denkt een 
anekdote vaak aardig in te kunnen passen in een gegeven verhaallijn of verkla-
ringsredenering. Toch is het juist de onverzoenlijkheid met een globale uiteen-
zetting die een anekdote tot anekdote maakt. (An-ek-dota betekent letterlijk: 
niet uitgegeven, ook in de zin van niet prijsgegeven of verraden.) Andersom 
geldt trouwens dat de moderne wetenschap even onverzoenlijk is wanneer het 
om een anekdote gaat. Een anekdote is niet serieus genoeg om tot de weten-
schap te worden gerekend. Toch kan niet ontkend worden dat in een anekdote 
veel weten te vinden is, vaak met het nodige understatement. Neem de reactie 
van de Lozi: met hoeveel understatement wezen ze niet terug naar de tijd toen 
de blanken er nog niet waren? Hoe gratuit is hun historie-bewustzijn niet? (Het 
is nog onduidelijk wie of wat naïef genoemd wordt, maar we kunnen gevoeg-
lijk aannemen dat Gluckmans informanten dat zeker niet waren.) 

De Lozi lijken zich te verzoenen met de wereld zoals die voor Gluckman 
opgeld doet. Ze doen zelfs een poging om de vraag van Gluckman te begrijpen 
als zo’n typische vraag van de jurist om uit te maken of de verordening van 
Mulambwa (nog) in het geldende normenstelsel past en zo ja, welke norm met 
het koninklijk besluit wordt gehonoreerd. Maar op het moment dat de Lozi 
zich bij Mulambwa’s verordening een voorstelling maken van een wet met de 
werking van een wet, breekt de lach door. “Modern Lozi laughed at this na-
ïveté and said the law could not be applied now or everyone would steal to get 
rich.” (id.) Iedereen die gaat stelen, zou met een beroep op deze wet een ko-
ninklijk geschenk krijgen? Dat zou te mooi zijn. 

De anekdote toont aan dat Mulambwa’s wet zich niet, dat wil zeggen niet 
zonder lachen, op één noemer laat brengen met andere wetten. De Lozi zullen 
de naïviteit dus eerder bij een dergelijke poging tot generalisatie leggen dan bij 
Mulambwa’s wet. Het is dwaasheid om aan deze wet een algemene geldigheid 
te verbinden; voor nu is dat onzin maar naar alle waarschijnlijkheid ook voor 
toen.  
 
Als het voorschrift van de Lozi-koning geen wet onder de wetten is, doen we 
er goed aan om het anders te noemen. Laten we het in onderscheid met de wet 
‘regel’ noemen.1 Niet in de zin van sociale regel, want een sociale regel doet 
evenveel aanspraak op algemene geldigheid als de wet dat (met alle recht) 
doet. Waar de wet de formele sfeer beheerst, daar beheerst de sociale regel de 
alledaagse of informele sfeer. Mulambwa’s voorschrift is verre van alledaags 
of informeel. Het is ongetwijfeld, met bijbehorend ceremonieel, officieel afge-
kondigd: een regel die voorschrijft en toch niet algemeen moet worden toege-
past, een regel die beschikt en tot het arsenaal van de rechterlijke macht be-
hoort. Het zijn immers rechters of rechtersgelijkenden die Mulambwa’s regel 

                                                           
1 Cf. ook Baudrillard De passie van de regel (1986: 152).  
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uit de kast kunnen trekken. Beschikten ze eerst alleen over een veroordeling tot 
de doodstraf, dan beschikken ze nu over de mogelijkheid om de dief te laten 
voorgeleiden voor de vorst, zeker wanneer zij in navolging van Mulambwa 
zouden willen mikken op de moed van de betreffende dader. Mulambwa’s 
regel is uit (deze) strategie geboren en niet uit een systeem, laat staan uit wet, 
overeenkomst of gewoonte. Nee – al hebben we het over een Afrikaans volk 
en bevinden we ons op het terrein van de antropologie – de regel ontstaat ook 
niet uit gewoonte, noch uit traditie, noch uit het volk: dat zou een belediging 
zijn aan het adres van koning Mulambwa. De rechtsvinding van Mulambwa is 
met recht een trouvaille.  

Met zijn vondst heeft Mulambwa het hele rechterlijk bedrijf weer op scherp 
gezet. Zelfs bestaande regels die gemakkelijk vervallen tot axioma’s van een 
wettelijke orde en die in die hoedanigheid het veld moeten ruimen als de wette-
lijke orde ‘om’ gaat, krijgen door Mulambwa’s regel hun eigen regelkarakter 
terug. Mulambwa’s voorschrift dat een dief wegens zijn moed niet de dood-
straf verdient, maar voor de vorst moet worden voorgeleid om als dorpshoofd, 
veehouder of belastinginner te kunnen worden aangesteld, schaft de doodstraf 
voor diefstal immers niet af. Hij zet de regel dat een dief de doodstraf verdient, 
buitenspel. Dat is alles. Hierdoor wordt duidelijk dat de doodstraf voor diefstal 
niet algemeen geldt. Haar afschaffing evenmin. Zij is alleen in gegeven geval-
len niet aan de orde. Maar niets verhindert dat de regel om een dief de dood-
straf op te leggen op een ander moment of in een nieuw geval weer in het vi-
zier komt. Stel dat een dief door een vorst tot belastinginner is gemaakt en dat 
deze belastinginner de zaak besteelt, wie van ons durft dan niet met een aan 
honderd procent grenzende zekerheid te voorspellen dat de man zal hangen?2 

Mulambwa’s wet is dus welbeschouwd een regel die zich op geen enkele 
manier verzoent met de wereld van de wet. Een regel onder de regels. Regels 
zo opgevat komen het dichtst uit bij spelregels, al was het maar omdat een 
spelregel even arbitrair is als Mulambwa’s wet.3 Maar als het er echt op aan-
komt, dan zijn regels ook onverzoenlijk ten opzichte van het spel. In de orde 
van de regel is er namelijk maar één verzoening die haar naam gestand doet: de 
verzoening met het lot. Verzoenlijkheid met de Onverzoenlijkheid zelve. Mu-
lambwa wedt tenslotte op niets anders dan op het regiem van het lot: het lot 
moet uitwijzen of de dief weer tot stelen overgaat of zich doet kennen als een 
goed man...  

                                                           
2 De uitspraak dat een man ‘ zal hangen’ zullen we vooral overdrachtelijk moeten nemen, want 

de terdoodveroordeelde werd door de autoriteiten aangeraden om te vertrekken of zijn verwan-
ten op te roepen en de strijd aan te binden met de tenuitvoerlegger en dus een duel aan te gaan. 
(Gluckman 1955: 100) Op de regel ‘zal hangen’ wordt dus gereageerd met de regel ‘zal aan-
raden om te vertrekken’, hoewel de regel ‘zal aanraden om een duel aan te gaan’ weleens een 
beter advies zou kunnen zijn.  

3 De regels dragen ook andere kenmerken van een spelregel zoals Huizinga die in zijn Homo 
Ludens heeft onderscheiden (Huizinga 1974 (1938): 11-12). 
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De Lozi-rechters op scherp 

Als de wetgever niet uit is op een solide stelsel van de wet, dan is de kans 
groot dat ook de rechter niet van zo’n stelsel uitgaat. In dat geval worden de 
beslissingen van de Lozi-rechters eveneens uit strategie geboren in plaats van 
uit noodzaak tot toepassing van de wet.  

Laten we Gluckmans The Judicial Process among the Barotse erop 
naslaan. Het bevat tenslotte een hele reeks rechterlijke uitspraken, waarvan 
enkele vrij uitvoerig worden weergegeven. Wanneer de veronderstelling juist 
is dat de Lozi-rechters aan een gegeven zaak het liefst een onverwachte wen-
ding geven in plaats van deze te willen bijzetten in de reeks die een vaste lijn 
van wetstoepassing en jurisprudentie moet demonstreren, dan kunnen we reke-
nen op unieke en verrassende beslissingen. Het is niet lastig om een zaak te 
selecteren. Elke – mits uitvoerig beschreven – zaak zou kunnen voldoen, maar 
laten we die rechterlijke beslissing bekijken die Gluckman in een van zijn 
latere studies een briljante zal noemen (Gluckman 1965: 16).4 Hij doelde op de 
zaak die hij in zijn onderzoeksverslag The Case of the Headman’s Fishdams 
ook wel The Case of the Dog-in-the-Manger Headman had genoemd (Gluck-
man 1955: 177-187). De zaak is als volgt:  
 

Toen het dorpshoofd kwam te overlijden, werd hij opgevolgd door zijn zoon. Het 
nieuwe dorpshoofd zette zijn twee oudere zussen onder druk om hun zonen deel te 
laten uitmaken van zijn dorp, zeg maar van zijn hofhouding. Zouden zij niet bereid 
zijn om hun zonen (zijn neven) te sturen, dan zouden zij noch hun zonen de visdam-
men die bij het dorp horen, meer mogen bevissen.  
De ene zus, die woonde in het dorp van haar man, zei dat ze al eens een zoon had 
gestuurd. Dat was gebeurd in de tijd dat haar vader nog leefde. Deze zoon was ech-
ter uit eigen beweging vertrokken naar ‘White country’, het gebied van de blanken. 
Haar andere zonen wilden zij en haar man bij zich houden.  
Zijn andere zus voelde zich tot niets verplicht, omdat ze destijds door haar vader uit 
het dorp was verbannen. Ze was van hekserij beticht. Ze verbleef met haar (enige) 
zoon in het dorp van haar moedersfamilie, dus bij haar grootouders van moeders-
kant.  
Nu vaststond dat beide zussen niet in het dorp woonden, meende hun broer de vis-
dammen voor zich zelf te kunnen bestemmen. De regel (een ander zal zeggen ‘de 
norm’) ‘no-one can work land of a village and live elsewhere’ werd door hem tegen 
zijn zussen en zijn neven ingebracht. Het schijnt een duidelijk zaak. In eerste in-
stantie werd conform deze regel besloten. (Gluckman 1955: 179) 

 
Maar de neven gingen bij de kuta, de Lozi-rechtbank, in beroep tegen de uit-
spraak, tegen hun oom die in het gelijk was gesteld. De jongens eisten toegang 

                                                           
4 Voor een uitgebreide weergave en analyse koos Gluckman voor de aardigste maar ook de 

meest exponentiële onder de rechtzittingen. Dat neemt niet weg dat er ook minder flitsende za-
ken zijn en zelfs zaken gewezen door “foolish, cowardly, and even biased and unjust judges” 
(Gluckman 1955: 202-203). 
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tot de visdammen die hun moeders zouden toebehoren. De moeders traden op 
als getuigen.  

De kuta is een meervoudig college van Lozi-rechters en -autoriteiten die 
elk hun zegje doen en de partijen zo nu en dan ondervragen. Er wordt niet 
geraadkamerd, laat staan dat er een ‘geheim van de raadkamer’ zou bestaan. 
Partijen en toehoorders kunnen het verloop van het wikken en wegen op de 
voet volgen.5 Van elke regel die wordt ingebracht, wordt in het verloop van het 
proces duidelijk of en zo ja, in hoeverre hij een rol mag spelen in het oplossen 
van het geschil. 

Waarom zet het nieuwe dorpshoofd zijn zusters zo onder druk? Waarom 
heeft hij zijn oom (de broer van zijn vader) en diens zonen niet uitgenodigd om 
in zijn dorp te komen wonen? Waarom zou die oom in het conflict dat hij met 
het vorige dorpshoofd had, volharden en het dorp dat hem destijds als oplos-
sing was toegewezen, blijven bewonen? Is zijn naam belangrijker dan de fami-
lienaam? Wil hij daarom zijn eigen dorp houden en zich niet voegen bij zijn 
neef?  

Waarom wil het nieuwe dorpshoofd kost wat kost nog een zoon van zijn 
zuster? De regel is toch dat ‘de kinderen bouwen bij vader en eten bij moe-
der’? Haar man heeft toch het volste recht om zijn eigen zonen bij zich te hou-
den terwijl hun moeder hen eten geeft? Was het ook niet via zijn eigen vader, 
het overleden dorpshoofd, dat hij en zijn zussen iets hebben om (van) te eten? 
Waarom wil het dorpshoofd deze regel niet respecteren?  

Waarom was het nieuwe dorpshoofd zijn zus die van hekserij werd beticht, 
niet meer tegemoet gekomen? Had zij niet als een moeder voor hem gezorgd, 
toen hij jong was? Moet hij nu niet als een vader zorgen voor haar? Moet hij 
de ban niet doorbreken en haar uitnodigen bij hem te komen?  

De kuta oordeelde dat het jonge dorpshoofd zijn verwanten vriendelijker 
zou moeten benaderen, met wat meer respect. Zou hij genereus zijn, wie zou 
dan niet bij hem willen wonen? Zou hij volharden in zijn hondse aanpak, wie 
zou dan niet bij hem uit de buurt willen blijven? De kuta gaf aan dat ze altijd 
nog een regel achter de hand had. Zij zou in zijn plaats een ander dorpshoofd 
kunnen benoemen... (Gluckman 1955: 186).  
 
Achter iedere vraag gaat wel een rechter schuil, die door het opperen of het 
suggereren van een kwestie onderzoekt welke rol een regel in de gegeven zaak 
speelt. De regels die de rechters, de een na de ander, weten op te werpen, zor-
gen ervoor dat de regel die in eerste instantie kwam bovendrijven en die stelt 
dat men slechts recht op grond (i.c. visdammen) heeft als men deel uitmaakt 
van de gemeenschap die daar verblijft, ook een regel wordt die kan worden op-
geworpen. Anders gezegd, de geopperde regels zorgen ervoor dat de regel die 
in eerste aanleg de zaak besliste, geen wet wordt die bij nader inzien niet van 
toepassing geacht moet worden. Het ‘no-one can work land of a village and 

                                                           
5 Hoewel het altijd nog een excerpt betreft, geeft Gluckman (1955: 177-187) de mening van ze-

ker dertien rechters weer. Bovendien houdt hij zich zoveel mogelijk aan hun bewoordingen. 
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live elsewhere’ hoeft zich niet als norm (binnen een stelsel van normen) te 
installeren. In het verdere verloop van de ontmoetingen tussen het dorpshoofd 
en zijn verwanten zal het (als elke regel) weer kans hebben om de boventoon te 
spelen.  

De Lozi-rechters beoordelen elke regel puur op zijn inventiekracht (ook in-
terventiekracht). Slaat hij aan, dan is er niemand die nog naar een andere regel 
zou willen zoeken. Voor het moment is dat de regel dat zou een dorpshoofd 
genereus zijn, hij dorpelingen aan zich bindt. Het lot zal verder moeten uitma-
ken of de zaak een keer wil nemen of niet. Rechters zullen tegen die tijd wel 
zien of een andere regel een rol moet spelen: de kuta zou een ander dorpshoofd 
kunnen installeren. Geen wonder dat dit soort rechterlijke uitspraken moeilijk 
is te synthetiseren tot een voor de Lozi geldend rechtssysteem. Gluckman komt 
tot dezelfde constatering namelijk dat het ‘difficult [is] to draw up a code of 
Lozi law’ (Gluckman 1955: 201). Maar zou Gluckman daadwerkelijk de wars-
heid van de wet bij de Lozi hebben bevroed?  

Als Gluckman ons verslag doet van de reeks door hem geobserveerde 
rechtszaken en de gesprekken die hij met de rechters heeft gehad, geeft hij ons 
inderdaad geen overzicht van de normen die bij de Lozi gelden, maar werkt hij 
naar een conclusie over het rechterlijk redeneren toe. In het rechterlijk redene-
ren heeft Gluckman een constante gevonden. Rechters zouden zich laten leiden 
door de vraag wat iemand gegeven zijn sociale positie in de gegeven sociale 
omstandigheden geacht wordt redelijkerwijs te doen. Rechters hanteren het 
concept van de ‘reasonable man’, was zijn constatering.6 Zo beschouwd lijkt 
zijn analyse net als onze analyse aan te sturen op het inventievermogen van de 
Lozi-rechters en op een orde waarin de regel regeert. Maar we moeten ons rea-
liseren dat Gluckmans bewondering voor de Lozi-rechters voortkomt uit het 
idee dat zij bij gebrek aan overzichtelijke en passende normen toch in staat wa-
ren een norm te vinden en daarmee een zekere lijn te behouden in hun jurispru-
dentie. De rechterlijke vondsten beschouwt hij als moeizame veroveringen op 
een vaag en veranderlijk normencomplex.7 De wereld van de wet wordt door 
Gluckman op deze manier toch verondersteld. Sterker nog, hij heeft het idee 
van de orde van de wet nooit verlaten. Als Gluckman aanneemt – wat hij doet 
– dat men overal ter wereld, dat wil zeggen ongeacht de aard en de duide-
lijkheid van de normen, een zelfde vorm van rechterlijk redeneren aantreft, 
namelijk een redeneren vanuit het concept van de ‘reasonable man’, dan heeft 
hij achter de diversiteit van normenstelsels en hun diffuusheid toch een een-
heid, namelijk het hebben van een normenstelsel, verondersteld.  

                                                           
6 Voor een meer uitvoerige behandeling van Gluckmans bevindingen wil ik verwijzen naar mijn 

artikel in RdW 1999/1.  
7 Gluckman wijst regelmatig op het feit dat de Lozi in het verleden het schrift (nog) niet hadden 

(aangewend) waardoor er nooit een helder overzicht van normen had bestaan (Gluckman 1955: 
o.a. 192, 231-2, 241, 244, 247). Daarenboven voert hij de komst van de blanken als oorzaak 
aan. Hun normenstelsel leidt onmiskenbaar tot normveranderingen bij de Lozi (Gluckman 
1955: 242-3, 245, 254).  
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Gluckman kan de beslissing in The Case of the Dog-in-the-Manger Headman 
welke hij briljant noemt, dus niet los zien van de noodzaak tot toepassing van 
de wet. “Thus though the kuta should follow the law, a judge may combine 
different principles of law as to create, in effect, new law (...)” (Gluckman 
1955: 189). Gluckman gaat ervan uit dat na de beslissing van de kuta de wet 
bij wijze van spreken nu zo gelezen moet worden dat een dorpshoofd welis-
waar eigenaar is van de (vis)gronden rond het dorp, maar dat hij ze niet onbe-
heerd mag laten. Hij moet de gronden in het belang van zijn verwanten goed 
beheren. Met andere woorden, goed beheer gaat boven het uitoefenen van het 
eigendomsrecht om ongerechtigden van het eigendom te weren. Faalt het be-
heer, dan mag de rechter een eigenaar ontheffen van zijn positie (Gluckman 
1955: 189-190, 254). De zaak van het jonge dorpshoofd en zijn zussen is in-
middels uit het zicht verdwenen. Zij is letterlijk opgelost in deze algemene 
termen, in termen van de wet.8  

De wens tot generaliseerbaarheid trekt zijn spoor verder, want Gluckman 
wil nog nagaan of de Lozi-rechter in het algemeen wel over zo’n maatregel als 
de ontheffing uit een ambt mag beschikken. Hij vraagt daarom zijn informan-
ten of er in het verleden cases zijn geweest die kunnen bevestigen dat de rech-
ter inderdaad gebruik maakt van deze dwangmaatregel (Gluckman 1955: 190-
191). Ik vrees dat zijn informanten even gelachen moeten hebben, zoals ze dat 
moesten bij Gluckmans vraag naar de algemene geldigheid van Mulambwa’s 
wet. Al geeft Gluckman hun eerste reactie dit keer niet weer, het is in ieder 
geval niet moeilijk om hun lach in het antwoord dat hij noteerde, te horen 
doorklinken.  

Ja, zo zeiden zijn informanten, al wisten ze zich geen zaak te herinneren, ze 
konden zich wel voorstellen dat dorpelingen hun dorpshoofd voor het gerecht 
zouden slepen om hem te laten ontslaan. Maar het idee kwam nog niet op, of 
ze zagen het al gebeuren: de kuta zou voor een karretje te spannen zijn? De 
kuta zal in dat geval de bal natuurlijk naar de dorpelingen terugspelen. Zijn 
informanten hadden daarom meteen eraan toegevoegd “that if when the kin 
selected him as headman, the kuta warned them that he would be unsatisfac-
tory, it is likely to tell them that they must suffer for their stupidity” (id.: 191). 
Hadden zij zelf niet om het dorpshoofd gevraagd? Waren ze niet gewaar-
schuwd? Nou dan, dan is het aan hun eigen domheid te wijten. Pech gehad. 
Deze anekdote van de lach is Gluckman ondanks, dat wil zeggen dankzij, zijn 
zorgvuldig onderzoek ontgaan. Zonder stil te staan bij deze onverzoenlijkheid 
van de Lozi met de wet, met de generaliseerbaarheid, met de algemene geldig-
heid, vervolgt hij zijn onderzoeksverslag en komt hij met een volgende vraag 
die hij – had hij er toen aan gedacht – zijn informanten graag had willen stel-
len: de vraag of zijn veronderstelling zou kunnen kloppen dat de neven en hun 
moeders in de zaak tegen The Dog-in-the-Manger Headman ‘might have sued 
for his discharge’ (id.). Zouden de verwanten ook in deze zaak het dorpshoofd 
                                                           
8 De wet ziet graag dat een zaak in haar termen wordt opgelost. Maar het lot laat zich niet dwin-

gen door de wet. Misschien doet het af en toe alsof. Het lot weet dat de zaak zich oplost in de 
wending die de zaak zal nemen.  
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voor de rechter hebben gesleept met de eis van zijn afzetting, dan zou Gluck-
man zijn zaakjes rond hebben gehad. Jammer dat de vraag te laat bij hem was 
opgekomen, niet omdat ik met Gluckman zou hopen dat hij tot de algemene 
geldigheid van zulk optreden zou hebben mogen concluderen, maar om een 
andere reden: had hij de Lozi zijn suggestie voorgelegd, dan zou hun lach hem 
niet zijn ontgaan. 

Nog een anekdote 

Het lijkt of we nu alleen onder de Lozi-rechters een onverzoenlijkheid met de 
wet kunnen aantreffen. Voor we het weten, zien we hen als de laatste represen-
tanten van een wereld waarin de regel regeert, en stellen we daartegenover dat 
onze moderne wereld zich op de functionele orde van de wet verlaat. Maar, la-
ten we onze rechters beslist niet onderschatten. Hoewel ze zich gebonden we-
ten door de wet, zullen ze uiteindelijk toch de zaak op zichzelf willen be-
schouwen. Zullen zij dan niet net als hun Afrikaanse collega’s in de zaak die 
hun voorligt alle gegevens nog eens kunnen nalopen op hun regel door de ver-
wikkelingen te ontrafelen, door na te gaan hoe alles heeft kunnen gebeuren, 
hoe alles in elkaar steekt, hoe het ene voorval zich op het andere wist te stape-
len om uiteindelijk een regel te vinden die aan de betreffende zaak een goede 
(of kwade – het lot zal het uitwijzen) wending geeft? Ik wed dat het raadkame-
ren hierover gaat. Maar wie zal het zeggen? Volgens de wet moet het raadka-
meren geheim blijven. Alles wat de rechters in hun beraad – waartoe ze zich 
terugtrekken – bespreken, blijft onuitgegeven en mag niet openbaar worden 
gemaakt. In het hart van de wet en de rechtspleging is de wet dus volgens ei-
gen voorschrift afwezig. Is er een betere plek voor de regel dan die waar de 
wet zich afzijdig houdt? De regel is per definitie gekant tegen de wet. De rech-
ters zullen na het beraad de rechtszaal weer betreden in de noodzaak om recht 
te spreken. De episode waarin de regel het rijk voor zich alleen had, is dan 
allang teruggedrongen naar de achtergrond. De wet heeft de zaak weer overge-
nomen. 
 
Toch is het geheim van de raadkamer het bewijs dat het idee van de Lozi in de 
tijd van Mulambwa en zelfs in de tijd van Gluckman zo gek niet was, het idee 
om hun rechtsregels en rechtsbeslissingen niet aan het schrift toe te vertrou-
wen. De Lozi hoeven daardoor hun recht niet aan de orde van de wet over te 
leveren. Met de wet komt immers alles vast te staan. Als alles vaststaat, wat 
houdt dan de wereld in beweging? Ik verklap vast geen geheim als ik stel dat 
een beetje rechter in Nederland in de raadkamer de onverzoenlijkheid van de 
wet ten opzichte van het lot zal overwegen.  
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Willem Witteveen 

Het recht van de retoriek 
Vijfentwintig aantekeningen 

1. ‘Rechtsregels en juridische procedures dienen de sociale vrede. Ze maken de 
oplossing van conflicten in de maatschappij mogelijk.’ In deze twee uitspraken 
horen we de retoriek van het recht. Het is een retoriek van de belofte. Recht is 
zowel nuttig als noodzakelijk. Recht is er voor iedereen en voor elk belang. 
Recht is er voor de spreker maar ook voor de aangesprokene, voor de gehele 
gemeenschap. Het is niet moeilijk om argumenten te vinden die deze retoriek 
overtuigend maken. Feitelijk is het toch inderdaad vaak zo dat rechtsregels en 
rechtspleging conflicten hanteerbaar maken? Wie zou er zonder willen? Hoe 
zou het zonder kunnen? Maar retoriek blijft retoriek. Als het recht gesproken 
heeft, zijn botsende belangen en strijdbare machten lang niet altijd met elkaar 
verzoend. Onder de sociale harmonie schuilen verdelende conflicten, brand-
haarden die elk moment weer kunnen oplaaien. Elke juridische ordening van 
de maatschappelijke werkelijkheid is een voorlopige ordening, overgangsrecht, 
een orde van het uitstel. De orde die door het recht uitgedragen en gehand-
haafd wordt, is tijdelijk en kwetsbaar. 
 
2. Rechtspraak is ongetwijfeld een nuttige en noodzakelijke uitvinding. De 
econoom Adam Smith, die ook jurist, historicus, ethicus, retoricus en weten-
schapsfilosoof was (want tijdens de Schotse Verlichting konden die rollen en 
deskundigheden nog met elkaar gecombineerd worden), situeert de uitvinding 
van de rechtspraak bij de overgang van een samenleving die eenvoudige land-
bouw kent naar een samenleving die handel drijft. Van wetgeving is dan nog in 
het geheel geen sprake. In het manuscript van de Lectures on Jurisprudence is 
een natuurrechtelijk geïnspireerde rationele reconstructie te vinden van het 
proces van institutionalisering van het recht. (Bij het lezen van deze passages 
in oude spelling die letterlijk het handschrift van Adam Smith volgen, past een 
Schots accent.) 
 

There is at first in the ruder periods of society no legislative power, nor for some 
considerable time. Tho one was ready to stand by the sentence of an arbiter chosen 
perhaps out of the whole body of the people, as the heads of families, yet they 
would be altogether unwilling they should lay down laws for their conduct. He has 
no notion of anyone having this power over him. No more than a member of a club 
will submit himself to the rules they may lay down, no more would a savage when 
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he agrees to be a member of a society think that he was bound to obey all their reg-
ulations.1 

 
De beschaving die vereist is voor een goed gereguleerd handelsverkeer, begint 
bij rechtspraak. De macht van de rechter is echter angstaanjagend groot. 
 

When any nation has retaind its liberty, and property has been established amongst 
them, judges must soon be appointed to determine the many disputes which must 
occur concerning it. A judge will to such an early nation appear very terrible. (...) 
The courts of justice when established appear to rude people to have an authority al-
together insufferable; and at the same time when property is considerably advanced 
judges cannot be wanted. The judge is necessary and yet of all things the most ter-
rible.2 

 
Als historische antropologie laat de redenering van Smith wellicht te wensen 
over, maar zijn psychologische analyse is overtuigend. De rechter is in een nog 
niet aan rechtsregels onderworpen samenleving nodig om conflicten te be-
slechten, maar de macht van de rechter is ook buitengewoon bedreigend. 
Niemand weet immers van tevoren hoe die macht zal worden aangewend, wie 
de rechter ter verantwoording kan roepen of aan banden kan leggen. De macht 
van de rechter is verschrikkelijk (een verwijzing naar de ‘pouvoir terrible de 
juger’ bij Montesquieu) maar tegelijk nuttig, onmisbaar.  
 
3. Om die spanning dragelijk te maken, wordt in het scenario van Smith de 
wetgeving uitgevonden. 
 

The thing which has given occasion to the establishment of laws has always been 
the generall or partiall institution of judges. (...) At the first establishment of judges 
there are no laws; everyone trusts to the naturall feeling he has in his own breast 
and expects to find in others. Were laws to be established in the beginnings of soci-
ety prior to the judges, they would then be a restraint upon liberty, but when estab-
lished after them they extent and secure it, as they do not ascertain or restrain the 
actions of private persons so much as the power and conduct of the judge over the 
people.3 

 
Wetten kunnen dus pas aanvaard worden als rem op de rechtspraak. Zouden ze 
als eerste worden ingevoerd, dan zouden de algemene wetten eerder als inbreu-
ken op de natuurlijke vrijheid gelden. Ook wetgeving is dus kennelijk niet al-
leen maar een nuttige uitvinding, maar tegelijk een gevaarlijk verschijnsel.  
 
4. Smith maakt duidelijk dat het proces onomkeerbaar is. Eigendom en handel 
maken het rationeel om rechtspraak in te voeren, de gevaren die daaraan ver-

                                                           
1 Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, R.L. Meek, D.D. Raphael en P. Stein (red.), India-

napolis/Oxford 1982/1978, p. 313. 
2 Smith, a.w., p. 313-314. 
3 Smith, a.w., p. 324. 
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bonden zijn maken het rationeel om wetten te maken die de oorspronkelijke 
natuurlijke vrijheid aan banden leggen, maar die wetten krijgen zelf een abso-
lute gelding en nemen al snel de eerste plaats in in de hiërarchie. De recht-
spraak wordt nu de ‘uitvoering’ van de wetten, maar hoewel dit een getemde 
macht betekent (de macht die volgens Montesquieu in zekere zin niet bestaat, 
‘est en quelque façon nulle’), wordt vervolgens ook het gezag van de recht-
spraak absoluut. 
 

The legislative power thus constituted must from the very nature and design of it be 
absolute from the moment of its institution; and the other powers in time become so 
also. There is now no power of resistance, whether the sentence of the judge appear 
to the person to be just or not; and in the same manner there is no remedy against a 
law which appears to be unjust unless it be repealed; private persons must obey and 
judges give sentence agreably to it.4 

 
5. De grote deugd van deze psychologische zienswijze is dat zo duidelijk 
wordt dat rechtspraak en wetgeving aan de ene kant nuttige uitvindingen zijn 
die de maatschappelijke orde ondersteunen, maar aan de andere kant gevaarlij-
ke monsters die de natuurlijke vrijheden bedreigen. Deze twee kanten van de 
instituties van het recht – beschaving en macht – zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het recht heeft een Januskop. 
 
6. Dat wetgeving een zowel nuttige als gevaarlijke kunst is kan ook nog op an-
dere manieren worden aangetoond. De grote codificaties van het burgerlijk 
recht en het strafrecht in de negentiende eeuw waren het zenit van de absolute 
macht van de wetgever. Even konden juristen de illusie koesteren dat zij erin 
geslaagd waren de juridische ordening van de samenleving in een consistent en 
rechtvaardig systeem van regels neer te leggen. Even maar, toen heetten deze 
juristen al denigrerend ‘legisten’ en begon een nog steeds niet geheel uitge-
werkte beweging van ontmaskering op vele fronten tegelijk. De wetgeving 
bleek helemaal niet zo sluitend, niet volledig rechtvaardig. De wet kon nooit 
alle nieuwe ontwikkelingen voorzien hebben. Het systeem was bij invoering al 
niet helemaal bruikbaar. Kortom, de absolute pretenties van de wetgever – in 
dienstbaarheid aan het algemeen belang, de maatschappelijke ontwikkeling en 
de democratische wilsbepaling door middel van volksvertegenwoordigers – 
bleken onhoudbaar.  
 
7. Interessant genoeg, begint op dit punt een beweging in omgekeerde richting 
psychologisch aantrekkelijk te worden. Het is nu niet de wetgever die de rech-
ter een legitimatie bezorgt, zoals bij Adam Smith, maar de rechter die de wet-
gever gaat legitimeren. Om het gevaar van onvolledige, starre, onrechtvaardi-
ge, verouderde wetgeving te keren, gaan rechters zich meer interpretatievrij-
heid gunnen. Zij gaan de wetten niet zozeer uitvoeren maar betekenis verlenen. 
Het hoogtepunt van de nieuwe rechterlijke macht doet zich voor bij de omgang 
                                                           
4 Smith, a.w., p. 315. 
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met open normen. De rechter is dan degene die de belangen afweegt en die de 
letter van de wet in de context van de maatschappelijke omstandigheden pas 
echt een eigen leven inblaast. De rechter bezweert zo het monster van te om-
vattende en onbruikbare wetten. En ook deze ontwikkeling geeft de recht-
spraak een absoluut karakter; de rechter wordt de hoeder van het recht en pas 
in de schaduw van deze nieuwe rechterlijke macht wordt ook de wetgeving 
weer autonoom en absoluut. Tot de slinger weer omslaat en men begint in te 
zien dat de correcties door de rechter nieuwe rechtsvorming opleveren, dat de 
rechter een soort wetgevende macht is geworden en dat deze wetgevende 
macht democratisch ongelegitimeerde macht is. De hermeneutische kunst van 
de rechtspraak is zo van beheerser en hoeder van het recht zelf weer een ge-
vaarlijke kunst geworden. De rechter heeft een Januskop. 
 
8. Het nut en het gevaar van wetgeving komen ook duidelijk naar voren uit het 
instructieve verhaal van Lon Fuller over een denkbeeldige Koning, Rex gehe-
ten, die na zijn troonsbestijging het failliete rechtssysteem wil hervormen maar 
er niet in slaagt ook maar één wet te maken die als wet door de bevolking 
wordt herkend en aanvaard. Pogingen om een effectieve codificatie tot stand te 
brengen roepen alleen maar meer conflicten op. De onderdanen stellen geen 
prijs op wetten die niet algemeen geformuleerd zijn, die niet bekend worden 
gemaakt of die met terugwerkende kracht regels opleggen. Door schade en 
schande wijs geworden, schakelt Rex ervaren juristen in die echter een wet-
boek vol tegenstrijdigheden produceren. Rex geeft opdracht alle tegenstrijdige 
regels te schrappen, maar dan toch te zorgen voor duidelijke regels met strenge 
straffen. De straffen zijn echter zo draconisch dat een opstand dreigt. Er komen 
petities die de koning erop wijzen dat onredelijke wetten, die bevelen geven 
die men niet goed kan uitvoeren, slechts resulteren in verwarring, angst en 
chaos. Rex laat de regels die onredelijke bevelen geven weer schrappen. Uit-
eindelijk komt er een helder, consistent en niet te veeleisend wetboek tot stand, 
maar er is inmiddels zoveel tijd verstreken dat de wet geen aansluiting meer 
heeft bij de veranderde behoeften van de maatschappij. Er komt een stroom 
van amendementen op gang die het gevolg heeft dat niemand meer weet waar 
hij aan toe is. ‘Een wet die elke dag verandert, is erger dan helemaal geen wet’, 
zegt men.  

Rex zoekt de oplossing nu in een andere richting. Hij bedankt de juristen 
voor hun diensten en zegt dat hijzelf als rechter de wet zal toepassen en de in 
de praktijk gerezen problemen zal oplossen. Dit gaat hem nogal goed af. Zijn 
beslissingen zijn verstandig en consistent en de koning maakt duidelijk welke 
beginselen eraan ten grondslag liggen. Maar als de teksten van de uitspraken 
beschikbaar komen, blijkt dat de nieuwe jurisprudentie geen enkele relatie 
heeft tot de uitgevaardigde wetten. Het nieuwe wetboek had net zo goed niet 
kunnen bestaan. Voor er revolutie uitbreekt, sterft de ongelukkige koning Rex 
en eindigt het verhaal. 
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9. De geschiedenis van de koning die geen wetten tot stand kon brengen, heeft 
een pointe. Fuller heeft zijn didactische verhaal zo ingericht dat er ‘vanzelf’ 
acht criteria voor goede wetten uit naar voren komen. De wet moet algemene 
regels stellen (1) die openbaar gemaakt worden (2) en geen terugwerkende 
kracht bezitten (3). De regels moeten begrijpelijk zijn (4), consistent (5) en ze 
moeten redelijkerwijs kunnen worden nageleefd (6). De regels moeten duur-
zaam zijn (7) en mogen dus niet te vaak veranderen. Ze moeten worden toege-
past zoals ze zijn bekendgemaakt (8); er mag geen grote kloof bestaan tussen 
het recht op papier en het recht van de praktijk. Bij elkaar genomen vormen 
deze acht vereisten aan goede wetgeving volgens Fuller een ‘internal morality 
of law’, een ‘morality that makes law possible’. Het gaat daarbij om minimum-
verwachtingen over wat een wet eigenlijk is. Als de wetten stelselmatig één of 
meer criteria met voeten treden, is er niet alleen sprake van slechte wetgeving. 
Het is nog een graadje erger: er zijn dan helemaal geen gezaghebbende teksten 
tot stand gekomen die in de samenleving aanspraak kunnen maken op erken-
ning en aanvaarding als ‘wet’.5 
 
10. De kunst van de wetgeving is volgens Fuller een nuttige kunst, die erop ge-
richt is een juridische ordening aan te brengen die dienstbaar is aan de activi-
teiten die mensen in de samenleving ondernemen. De wet verschaft een nor-
matief kader, ‘baselines for human interaction’. De regels die de wet formu-
leert vormen een stramien maar geen gevangenis: de gebruikers van de regels 
vormen binnen het gestelde kader verder zelf het recht door hun interacties. 
Wetgeving is niet alleen een nuttige maar ook een gevaarlijke kunst – zo blijkt 
nogmaals – omdat het vele malen gemakkelijker is een bevel uit te vaardigen 
dan een regel te formuleren. Wetgeving is een vorm die gereed ligt als eenmaal 
een bepaalde, conventioneel erkende procedure is doorlopen, maar het volgen 
van de correcte procedure garandeert niet een resultaat dat maatschappelijk 
gezien functioneel is. De interne moraal treedt aan het licht als de kunst van de 
wetgeving gevaarlijke trekken aanneemt (zoals heel duidelijk het geval is bij 
wetten met terugwerkende kracht die inbreuk maken op het legaliteitsbeginsel 
of bij wetten die redelijkerwijs niet kunnen worden nageleefd en dus ook geen 
bijdrage leveren aan het oplossen van problemen). We kunnen die interne mo-
raal van de wetgeving zien als een beschavend tegenwicht tegen de gevaren die 
verbonden zijn aan de kunst van het wetgeven. In de rechtscultuur is een soort 
compensatiemechanisme ingebouwd. 
 
11. We kunnen ook zeggen dat de interne moraal van de wetgeving een con-
structieve moraal is, een doorgaans impliciet geheel van denkbeelden over wat 
behoorlijke wetten zijn en welke technische maatstaven nodig zijn om kwali-
teit te beoordelen, vergelijkbaar met de constructienormen die gehanteerd 
worden bij het optrekken van een bouwwerk. 
 

                                                           
5 Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven en London 1969, chapter 2. 
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12. Fullers uitdrukking ‘the internal morality of law’ wordt vaak vertaald met 
‘de interne moraal van het recht’. Dat is wel een letterlijke, maar ook een mis-
leidende vertaling, want Fuller construeert zijn acht criteria uitdrukkelijk voor 
één bepaalde institutie die menselijk gedrag reguleert, namelijk de wetgeving. 
Daarmee is niet gezegd dat bij andere instituties, zoals bij rechtspraak, precies 
dezelfde maatstaven relevant zijn. Een constructieve moraal is zelf geen alge-
mene wet, maar een geheel van denkbeelden die passend moeten zijn voor het 
soort constructie dat aan de orde is. Uit Fullers latere geschriften blijkt dat hij 
van mening is dat er een aantal van zulke instituties bestaan die elk een bij het 
type institutie behorende interne moraal bezitten. Vandaar dat we ons kunnen 
afvragen of de ‘internal morality of law’ ook een ‘interne moraal van de recht-
spraak’ omvat. Fullers eigen voorstellen enigszins uitwerkend, kom ik dan tot 
de volgende vier criteria voor ‘fatsoenlijke’ rechtspraak die in de samenleving 
als rechtspraak herkend en aanvaard kan worden.6 De rechter moet goed kun-
nen luisteren; algemener geformuleerd: adequaat aandacht geven aan de uit-
eenzettingen van de partijen. De rechter moet zich onbevooroordeeld, onpartij-
dig en onafhankelijk gedragen. De rechter moet het geldende recht door inter-
pretatie geschikt maken voor de bijzondere omstandigheden van het geval. De 
rechter moet zowel de partijen als andere geïnteresseerden (uit de samenle-
ving) een dragende motivering van het oordeel bieden.  
 
13. De interne moraal van de rechtspraak heeft vergelijkbare gevolgen als de 
interne moraal van de wetgeving. Wetgeving die op grote schaal de criteria 
schendt, wordt niet als wetgeving herkend of erkend. Schiet de rechtspraak op 
één of meer van de genoemde criteria ernstig tekort, dan kan men niet meer 
volhouden dat het oordeel ook echt een rechterlijk oordeel is. 
 
14. De vier criteria die samen de interne moraal van de rechtspraak vormen, la-
ten elk op hun manier zien dat het geen automatisme is dat rechtspraak conflic-
ten ‘oplost’ of verzoent. Zoals wetgeving ernstige constructieve gebreken kan 
vertonen, kan rechtspraak dat ook. De rechter die niet in staat is tot adequate 
aandacht voor de uiteenzettingen van de partijen, doet geen recht aan hun ei-
gen perspectief op het conflict; ‘de’ feiten kunnen pas naar voren komen uit de 
conflicterende verhalen van de betrokkenen. De rechter die zich niet neutraal 
weet op te stellen of de schijn wekt dit niet te doen, faalt op een andere manier 
ook in zijn taak om conflicten te verzoenen: de uitspraken van een partijdige 
derde hebben geen vergelijkbaar moreel gewicht. Als de regels niet zowel gel-
dend recht zijn als recht dat is geschikt gemaakt voor de omstandigheden van 
het geval – eisen die soms conflicteren – is de rechter geen verzoener. En 
rechtspraak die niet overtuigend gemotiveerd wordt, is evenmin een nuttige 
bijdrage aan de beslechting van het sociale conflict dat aanleiding is geweest 
voor de gang naar de rechter. Let wel, dit zijn minimumvoorwaarden van 
deugdelijkheid. Of de partijen hiermee uit de voeten kunnen om hun conflicten 

                                                           
6 Willem Witteveen, De geordende wereld van het recht, Amsterdam 1996, p. 391-395. 
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zelfs maar hanteerbaar te maken, is een empirische kwestie. Er zijn geen garan-
ties voor sociale vrede. Zeker is alleen dat zonder deze constructieve deugde-
lijkheid van het rechterlijk oordeel, de kans dat verzoening van conflicten tot 
stand komt, geringer is. Zoals wetgeving met ernstige constructiefouten ook 
aanmerkelijk minder kans heeft om een bruikbaar instrument te zijn in handen 
van de gebruikers van die wet. 
 
15. Het is wellicht verleidelijk om te denken dat, als de wetten nu maar aan de 
acht criteria voldoen en de rechterlijke beslissingen in overeenstemming zijn 
met de vier criteria, de kansen op sociale vrede met sprongen vooruitgaan. Nu 
is de sociale harmonie toch echt verzekerd! Die optimistische gedachte is ech-
ter voorbarig. De interne moraal van het recht is maar een deel van het verhaal. 
Fuller erkent ook het bestaan van een ‘morality external to law’, als een soort 
restcategorie waarin onder meer de gehele traditie van het christelijke en het 
rationele natuurrecht schuilen, maar ook bijvoorbeeld het marxisme, het utilis-
me en tal van andere theoretische posities die – los van de overwegingen die de 
constructiemoraal van juridische instituties vormen – op een of andere manier 
de rechtvaardigheid of de kwaliteit van de juridische conflicthantering bekriti-
seren. Fuller gelooft dat het realiseren van de interne moraal veel van deze kri-
tiek kan ondervangen en een soort noodzakelijke stap is op weg naar recht-
vaardigheid of sociale vrede, maar dit is een geloof. Feitelijk is een voortreffe-
lijke interne moraal van wetgeving en rechtspraak verenigbaar met uitkomsten 
die indruisen tegen het rechtsgevoel van de betrokkenen. 
 
16. De harmonische samenwerking van wetgeving en rechtspraak is bovendien 
geen automatisme. De belangen die in regelgeving worden beschermd moeten 
op overtuigende wijze naar voren worden gebracht. En ook is altijd vereist dat 
de posities die met elkaar strijden in het proces op overtuigende wijze worden 
verwoord. De kunst van de wetgeving veronderstelt een vrije maatschappij 
waarin de burgers en hun vertegenwoordigers de kunst van de politieke reto-
riek meester zijn. De kunst van de rechtspraak kan pas tot zijn recht komen als 
de partijen bij het geschil en hun advocaten de kunst van de juridische retoriek 
beheersen. Achter de kunst van de wetgever en de kunst van de rechter duikt 
zo de kunst van het pleidooi op. 
 
17. Als er nu echter één kunst is die vanouds bekend staat als een zowel nuttige 
als gevaarlijke kunst, dan is het wel de kunst van het pleidooi. De klassieke 
kunst van het pleidooi, de retorica, ontstaat in de stadstaat Athene vanaf de 
vijfde eeuw voor Christus. Oorzaak daarvan is een vergaande democratisering 
van politiek en rechtspraak. Over belangrijke politieke aangelegenheden wordt 
door de burgers beraadslaagd in grote volksvergaderingen. Daar vallen beslis-
singen over oorlog en vrede. Wie mee wil doen en mee wil tellen in deze poli-
tieke besluitvorming, moet goed uit zijn woorden komen. Ook de rechtspraak 
vindt plaats in het openbaar. Burgers kunnen elkaar aanklagen en moeten zich 
verdedigen voor een ‘rechtbank’, die uit zeer veel mensen bestaat. Iedere bur-
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ger heeft er daarom groot persoonlijk belang bij in het openbaar goed te kun-
nen spreken. Wie welsprekend is, kan gemakkelijk macht en aanzien verwer-
ven. Wie dat niet is, heeft niet alleen weinig perspectief op een politieke carriè-
re, maar loopt ook risico’s, bijvoorbeeld wanneer hij betrokken raakt in een 
rechtszaak. Wie niet goed kan pleiten, loopt gevaar lijf en goed te verliezen of 
door machinaties van zijn vijanden uit Athene te worden verbannen. De retori-
ca is meer een kunst van het beheerste conflict dan van de verzoening. 
 
18. De retorische kunst is zowel nuttig als gevaarlijk. De gevaren aan de kunst 
zijn echter niet alleen praktische gevaren. Bij het winnen of verliezen staat ook 
de waarheid op het spel. Dat wordt duidelijk als de eerste geschriften over de 
kunst van het pleidooi worden opgesteld, in de vorm van adviezenboeken 
(technai) van ‘deskundigen’ (de sofisten) aan degenen die behoefte hebben aan 
retorische kennis. Deze technai zijn een soort receptenboeken voor het openba-
re debat, die enerzijds de gangbare spelregels uitleggen (bijvoorbeeld over de 
volgorde waarin de onderwerpen binnen de toespraak aan de orde komen) en 
anderzijds pretenderen aanwijzingen te geven waarmee de overwinning in het 
debat welhaast gegarandeerd is.  

Hoewel veel van het oude materiaal verloren gegaan is, is er genoeg be-
waard gebleven om een goede indruk te krijgen van de retorische adviezen. 
Interessant is bijvoorbeeld een geschrift van Antifon (geboren rond 480 voor 
Chr.), volgens de geschiedschrijver Thucydides iemand die “een meester was 
in het doordenken van dingen en in het onder woorden brengen van zijn in-
zichten”. Opmerkelijk is dat Antifon niet alleen de aanklager in een strafzaak 
advies geeft, maar ook aangeeft hoe de verdediger hierop het beste kan reage-
ren. De sofistische retorica is een kunst die mensen leert om voor beide partij-
en in een controverse argumenten te vinden. Er is geen enkele positie die zo 
zwak of zo sterk is dat het niet mogelijk of niet nodig is om daar argumenten 
voor te vinden, zo is het uitgangspunt. Alles is bepleitbaar voor wie de kunst 
van de retoriek in de vingers heeft. 
 
19. Neem bijvoorbeeld dit verzonnen geval van moord met voorbedachten 
rade.7 Midden in de nacht is een moord gepleegd. De enige getuige is een slaaf 
die bij het gevecht gewond geraakt is en voor zijn overlijden nog net kan uit-
brengen wie de dader is. Een bloedverwant van de vermoorde man gaat over 
tot vervolging van iemand die bekend staat als zijn aartsvijand. Bij gebrek aan 
hard bewijs gaat het in dit denkbeeldige proces geheel om de waarschijnlijk-
heid. Is het aannemelijk dat de verdachte de moord gepleegd heeft of niet? 
Psychologische vragen staan centraal. Het gaat om moord met voorbedachten 
rade, zegt de aanklager, want er zijn geen kleren geroofd, er is geen alcohol in 
het spel, het is geen uit de hand gelopen straatruzie (‘zinloos geweld’) want 
daarbij zijn meestal getuigen, maar we hebben wel te maken met een verdachte 

                                                           
7 De tekst van Antifon is in vertaling te vinden in C.M.J. Sicking, Leden van de jury..., Am-

sterdam 1995, p. 37-47. 
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die bekend staat als een vijand van het slachtoffer. Hij heeft vele malen aan-
klachten tegen de vermoorde man ingediend, maar nooit een zaak gewonnen. 
De vermoorde man heeft ook tegen de vermoedelijke moordenaar geproce-
deerd en die zaken heeft de verdachte telkens verloren; hij heeft er een aan-
zienlijk deel van zijn vermogen mee verspeeld. De zucht naar wraak doet hem 
alle risico’s vergeten, de vrees voor een nog lopende rechtszaak maakt hem 
agressief. De slaaf heeft hem bovendien herkend.  

Wat is er nog in te brengen tegen deze schets van de factoren die duidelijk 
maken wie de dader moet zijn? Antifon schrijft ook het tegenbetoog. Alweer 
staat de waarschijnlijkheid centraal, maar nu dan in omgekeerde zin: de on-
waarschijnlijkheid. De tegenpleiter wijst erop dat het zeer onwaarschijnlijk is 
dat hij de daad gepleegd heeft, omdat iedereen immers weet van hun vijand-
schap en van de daaruit voortvloeiende rechtszaken; men zou hem onmiddel-
lijk verdenken en daarmee zou hij zich aan een groot risico blootstellen, het 
risico van een veroordeling wegens moord. Het is ironisch nu toch vervolgd te 
worden, ook als men zich niet tot agressief gedrag heeft laten verleiden. En er 
zijn andere mogelijkheden die waarschijnlijker zijn. Misschien ging het wel 
degelijk om roofmoord, maar werden de daders door de slaaf betrapt en maak-
ten zij zich snel uit de voeten. De vermoorde man had trouwens wel meer vij-
anden die het gedaan kunnen hebben. Slaven kunnen we niet op hun woord 
geloven, niet voor niets folteren we hen om aan ware getuigenissen te komen. 
Is het eigenlijk niet wonderlijk om aan te nemen dat iemand die alleen een 
veroordeling wegens diefstal te vrezen heeft, tot moord overgaat en dan zijn 
leven niet zeker is of zal worden verbannen? 
 
20. Zo slaagt Antifon erin voor beide posities in de controverse een plausibel 
betoog op te zetten. De posities houden elkaar in evenwicht. Zonder nader be-
wijs is het moeilijk tot een beslissing te komen. In onze rechtscultuur zouden 
we dit ook niet doen; de verdachte zou wegens gebrek aan bewijs worden vrij-
gelaten. Dat lag in de Atheense rechtscultuur anders. Door een goddeloze daad 
als moord wordt de hele gemeenschap in een staat van onzuiverheid gebracht; 
zolang de moord niet is bestraft, zal het de gemeenschap slecht vergaan. Men 
moet dus wel beslissen en heeft dan alleen de waarschijnlijkheid, de redelijk-
heid als toetssteen. Zal de rechter (of de groep van rechters) er echter in kun-
nen slagen tot een gefundeerd oordeel te komen? Dit nu is onwaarschijnlijk. 
De rechters beschikken over te weinig betrouwbare informatie. Moeten zij zich 
dan van een oordeel onthouden? Maar dan gaat een moordenaar vrijuit en kan 
de gemeenschap de door de moord aangebrachte verstoring niet met een ver-
zoenend gebaar wegnemen. In beide gevallen is het resultaat een vorm van 
onverzoenlijkheid. Het laten ontsnappen van een moordenaar betekent een 
onopgelost sociaal conflict. De kans aanvaarden dat een onschuldige voor 
moord veroordeeld wordt, roept nieuwe sociale spanningen in het leven. In het 
geding staat veel op het spel en men vertrouwt erop dat juist de botsing van de 
meningen de kans vergroot dat men de werkelijke toedracht op het spoor zal 
komen. 
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21. De methode van Antifon is een goed voorbeeld van de dubbelzinnige 
kracht van retorische strategieën. De argumentatie pro en contra kan worden 
gehouden ongeacht de ware toedracht van de gebeurtenissen. Dit leidt tot een 
a-symmetrische retorische situatie. De pleiters staan sterker dan de rechter. 
Terwijl de rechters moeten vrezen voor onschuldige veroordeling, is het voor 
een handige advocaat mogelijk een moordenaar met behulp van dit soort ad-
viezen vrij te pleiten. De sofist Protagoras geeft al een typering van de kunst 
van het advocatenpleidooi die nog steeds raak is: de kunst om sterke argumen-
ten af te zwakken en zwakke argumenten overtuigend te maken. 
 
22. Op het moment dat de kracht van de retorische benadering ontdekt wordt – 
effectief redeneren over waarschijnlijke standen van zaken – stuit men ook op 
de beperkingen van de retorica voor de rechter die aan deze retorische aanpak 
wordt onderworpen. Plato geeft in zijn dialogen Gorgias en Phaedrus indrin-
gende kritiek op deze retorische methode. Voor hem is de retorica een manipu-
latieve nepdeskundigheid in plaats van een nuttige kunst. De kritiek van Plato 
inspireert de aanhangers van de retorica – vooral Isocrates en Aristoteles – tot 
een subtielere analyse van de retorische kunst en tot de gedachte dat er juist re-
torische scholing nodig is om zich effectief teweer te stellen tegen manipulatief 
gebruik van het woord. Als de methode van Antifon eenmaal in bredere kring 
bekend is geworden, kunnen retorisch geschoolde rechters zich hiertegen wa-
penen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld kritische vragen gaan stellen over waar-
schijnlijkheidsargumenten, ze kunnen bewijsopdrachten uitdelen, ze kunnen 
zelfs vrij spreken wegens gebrek aan bewijs (als ze de sociale consequenties 
daarvan tenminste aanvaarden). De retorische situatie kan weer in evenwicht 
komen als de rechter de slimmigheidjes van de sofistische redenaars kent en 
passende tegenmaatregelen neemt.8 Daarbij is het van groot belang dat een 
rechter door de opzet van het proces telkens met twee partijen te maken krijgt 
die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden. Door de argumentaties over en weer 
te onderzoeken en met elkaar te confronteren, kan de rechter hopen een beter 
beeld te verkrijgen dat wellicht van beide versies afwijkt. De gevaarlijke kunst 
van het pleidooi wordt zo nuttig gemaakt voor de rechtspraak. En passant 
wordt de rechter een belangrijke figuur, iemand die praktische wijsheid moet 
bezitten om zijn taak goed te vervullen. 
 
23. Niet alleen de rechtspraak maar ook het rechterbeeld is een uiterst nuttige 
uitvinding. De ontdekking van de gevaren die onlosmakelijk verbonden zijn 
aan het rechtspreken, het maken van wetten en het pleiten, plaatst telkens de 
persoon van de rechter, de wetgever en de advocaat in het middelpunt van de 
belangstelling. Op diens praktische wijsheid en oordeelsvermogen komt het 
aan. Want uit de lange geschiedenis van de vele verwikkelingen die het gevolg 
zijn geweest van pogingen om de kwaliteit van de wetten te garanderen, de 
macht van de rechter te reduceren en de retoriek van advocaten te temmen, 

                                                           
8 W.J. Witteveen, De retoriek in het recht, Zwolle 1988, p. 72-78. 
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komt één ding wel duidelijk naar voren: de gevaren kunnen niet met eenvoudi-
ge voorschriften worden bedwongen. Er kunnen hooguit wat algemene richtlij-
nen worden geformuleerd voor fatsoenlijke regels, oordelen en pleidooien. De 
toepassing van deze inzichten is zelf ook weer mensenwerk waarvoor een goed 
oordeelsvermogen is vereist. 
 
24. Dit brengt ons terug bij het begin van dit essay. De retoriek van het recht 
benadrukt niet dat recht mensenwerk is, maar dat rechtsregels en juridische 
procedures sociale conflicten ‘oplossen’. De aandacht ligt juist niet op de per-
soon en ook niet op diens ambachtelijke uitoefening van een kunst van het 
pleiten, oordelen of wetgeven. Er wordt gekeken naar regels en procedures, 
naar systemen en organisaties. Het houvast dat hier te vinden is, is echter 
schijn. De orde die door het recht gehandhaafd wordt, is tijdelijk en kwetsbaar. 
Elke juridische ordening van de maatschappelijke werkelijkheid is een voorlo-
pige ordening, overgangsrecht, een orde van het uitstel. 
 
25. Het is moeilijk om als jurist deze stand van zaken te erkennen. Want dit be-
tekent ook de erkenning van grenzen aan het conflictoplossende vermogen van 
het recht. Als het recht gesproken heeft, zijn botsende belangen en strijdbare 
machten lang niet altijd met elkaar verzoend. Onder de sociale harmonie schui-
len verdelende conflicten, brandhaarden die elk moment weer kunnen oplaaien. 
De retorische activiteiten van juristen – als wetgevers, advocaten en rechters – 
dragen er echter toe bij om de onverzoenlijkheid die in potentie altijd dreigend 
aanwezig is, op afstand te houden. Dat is het recht van de retoriek. 
 



 



Liesbeth Huppes-Cluysenaer 

Het relativisme van het sociale constructivisme versus de 
biologische metafysica van het nieuwe realisme 

Bespreking van Anne Ruth Mackor, Meaningful and rule-guided behaviour: a 
naturalistic approach, a teleofunctional argument against the alleged gap be-
tween the natural and the social sciences, dissertatie Groningen 1997. Promo-
toren: Prof. J Griffiths en prof. dr. T.A.F. Kuipers. 
 
Het recenseren van dit proefschrift heeft mij veel moeite gekost. Mackor lijkt 
zo’n beetje alles te ontkennen waarvan ik de afgelopen jaren als vanzelfspre-
kend ben uitgegaan. Daarbij beroept ze zich voor een deel op auteurs (met 
name Wittgenstein en Nagel) die ook ik tot mijn achtergrond reken, maar die 
ze heel anders interpreteert dan ik altijd voor vanzelfsprekend heb gehouden. 
Natuurlijk was mijn eerste reactie dat Mackor er niets van begrepen had en dat 
ik dat even met een paar kernachtige frases aan de kaak zou stellen. Bij de 
poging mijn gelijk te bewijzen werd me iets praktisch duidelijk wat ik theore-
tisch al lang wist, namelijk dat de manier waarop je een auteur interpreteert 
afhankelijk is van de groep waarin je verkeert en waaraan je je refereert. Aan 
de leden van mijn eigen referentiegroep (sociale constructivisten) zal ik vrij 
snel duidelijk kunnen maken dat “Mackor Wittgenstein geheel verkeerd be-
grijpt”. Daar zou ik genoeg aan hebben als mijn referentiegroep het voor het 
zeggen had en de betreffende interpretatiecode stevig in die groep verankerd 
was. Er is de afgelopen jaren echter vrij snel een nieuwe stroming naar voren 
gekomen op het terrein van de wetenschapsfilosofie: het nieuwe realisme. 

Ik wil hieronder eerst aanduiden welke verandering zich op het terrein van 
de wetenschapsfilosofie heeft voltrokken. Daaraan wil ik een opmerking ver-
binden over de relatie van deze recensie met het thema van de onverzoenlijk-
heid. Vervolgens zal ingegaan worden op de belangrijkste stellingen die in de 
dissertatie van Mackor verdedigd worden. Tussen haakjes zal daarbij worden 
aangegeven op welke wijze zich in die stellingname de genoemde weten-
schapstheoretische veranderingen aftekenen. Tenslotte zal ik ingaan op de ar-
gumentatie van Mackor en proberen te laten zien hoe haar en mijn referentie-
kader botsen.  
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Verandering op het gebied van de wetenschapsfilosofie 

In de jaren zestig en zeventig verdiepte iedere zichzelf respecterende sociale 
wetenschapper zich in de wetenschapsfilosofie. Jonge sociaal-wetenschappelij-
ke onderzoekers onderhielden uitgebreide contacten met methodologen om de 
wetenschappelijkheid van de door hen gebruikte methode te onderbouwen. In 
de jaren tachtig consolideerde deze onderzoekspraktijk zich tot een soort vaste 
onderzoekspraktijk. Jonge onderzoekers hoefden zich niet meer zelf te verdie-
pen in vraagstukken van wetenschapsfilosofie en methodologie, maar konden 
onder leiding van oudere onderzoekers gevestigde praktijken toepassen. Tij-
dens de bespreking van onderzoeksverslagen werden nog wel kritische opmer-
kingen van methodische aard gemaakt, maar deze kregen steeds meer een obli-
gaat karakter: degenen die de kritiek kenden wisten dat deze praktisch geen 
consequenties had, de anderen voelden zich er op geen enkele manier door 
aangesproken. De wetenschapsfilosofie gaat zich in deze periode steeds meer 
richten op het beschrijven van de sociologische en historische kenmerken van 
wetenschappelijk onderzoek. 

In de jaren negentig ontstaat opeens een opbloei van de belangstelling voor 
wetenschapsfilosofie. Niet in de katernen van de vakbladen, maar in de weten-
schappelijke en culturele bijlagen van kranten en tijdschriften. De inhoud en 
betekenis van de wetenschapsfilosofie die de nieuwe belangstelling wekt – het 
nieuwe realisme – zijn drastisch veranderd ten opzichte van de jaren zestig en 
zeventig. Het nieuwe realisme sluit aan bij de situatie waarin maatschappelijke 
relevantie de belangrijkste legitimatiebron van wetenschappelijk onderzoek is 
geworden. Een zelfbewuste praktijk, die zich maatschappelijk gewenst weet, 
laat zich niets gelegen liggen aan methodologen die met opgeheven vingertje 
zeggen dat de gebruikte onderzoeksmethoden tekort schieten. Die praktijk wil 
niet gecontroleerd en gekritiseerd worden, maar ze wil aan haar maatschappe-
lijke relevantie een wetenschappelijk cachet toevoegen, opdat ze zich niet al-
leen op bruikbaarheid kan beroepen, maar ook op eerbiedwaardigheid. De 
nieuwe wetenschapsfilosofische belangstelling heeft dan ook niets meer te ma-
ken met methodologie, maar richt zich op de ontologische fundering van een 
aantal zaken waar de praktijk behoefte aan heeft. Meest opvallend aan de ver-
andering van opvatting die dit tot gevolg had, zijn de volgende zaken: 1. de 
herintroductie van natuurlijke klassen; 2. de herintroductie van een natuurlijke 
statische orde; 3. het verdwijnen van de interesse voor empirische controleer-
baarheid; 4. de afbraak van de analytische filosofie; 5. de humanisering van de 
dierlijke natuur. 

Op twee manieren is in de kranten tot uitdrukking gekomen dat er een strijd 
gaande is, dat wil zeggen dat er een nieuw paradigma is dat dominantie opeist 
en dat de oude zienswijze die wortelt in het neopositivisme en de analytische 
filosofie poogt te verdringen 

Allereerst hebben de kranten recent veel aandacht besteed aan de felle aan-
val die door met name Sokal en Brickmont is gedaan op het relativisme van 
Popper en het Franse postmodernisme van onder anderen Latour. Sokal en 
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Brickmont gaan tekeer tegen het sociale constructivisme, dat wil zeggen tegen 
de stelling dat er geen objectieve waarheid bestaat en dat elk wereldbeeld zijn 
eigen rechten heeft. Verbazing wekte niet zozeer de uitval naar Latour, maar 
wel de combinatie met Popper. Ten tweede is er in de NRC door Menno Lie-
vers aandacht besteed aan de bittere uitval die recent door Hacker vanuit de 
analytische filosofie is gedaan naar met name Quine. Hacker stelt dat de uit-
werking die het logisch positivisme onder leiding van Quine in Amerika gekre-
gen heeft, ogenschijnlijk geheel in lijn is met het analytische gedachtegoed, 
maar dit feitelijk te gronde richt.1 Deze Quiniaanse traditie wordt hier het 
nieuwe realisme genoemd.2 De analytische filosofie wordt volgens Hacker 
ondergraven doordat Quine filosofie ziet als een wetenschap die naar hetzelfde 
soort kennis zoekt als de empirische wetenschap. De analytische filosofie is 
volgens Hacker juist gebaseerd op het zoeken naar een ander soort waarheid 
dan empirische kennis, namelijk naar inzicht in het gedeelde begrip dat in taal-
uitingen besloten ligt.  

Het gevolg van de keuze voor een empirische benadering van filosofische/ 
hermeneutische kwesties schetst Hacker als volgt: “Few realized that it might 
itself contain the seeds of metaphysical nonsense, that it could breed dogma-
tism and conceptual confusion no less pernicious than it now vanquished ad-
versaries (the pronouncements of religion upon scientific matters, rational 
metaphysics, prejudice, moribund tradition, alleged common knowledge). Few 
worried that it might give rise to scientistic thought – that is, modes of thought 
that emulate the forms of scientific theories, the jargon and formalization of 
respectable science, without the constraints of systematic data collecting, quan-
titative methods and experimental testing.”3 

De inzet van de dissertatie van Mackor is precies datgene waartegen Hac-
ker verzet aantekent, namelijk een verdediging van de opvatting dat een ver-
klaring van het handelen van mensen in termen van ‘redenen’ gewoon empiri-
sche kennis oplevert. Mackor heeft de hier aangehaalde publicatie van Hacker 
niet meer kunnen verwerken. Toch is het heel relevant om hem bij het bespre-

                                                           
1 P.M.S. Hacker Wittgenstein’s place in twentieth century analytic philosophy Blackwell, Ox-

ford 1996, p. 189: “I shall dwell at lenght on Quine’s philosophy for four reasons. First, the 
legacy of logical positivism in the United States was radically transmuted by him. Secondly, 
many of the idees reçues of contemporary American philosophy are derived from Quine, and 
are inimical to Wittgensteins philosophy. If the turn away from Wittgenstein that has occurred 
in the last twenty years is to be understood, it is necessary that Quine’s impact is appreciated. 
Thirdly, his philosophy, if correct brings analytic philosophy as depicted in this book to an 
end, for the conception that informs analytic philosophy (and had informed it since the 1920s) 
is inconsistent with that of Quine, who reverts to the earlier Russellian phase of analytic philo-
sophy which Wittgenstein criticized in the Tractatus (see pp. 29, 319, n. 23). This alone would 
justify a detailed comparison of Quine’s philosophy with the later Wittgenstein’s. But there is 
a further, fourth reason for closer examination of Quine’s thought. A first glance at the philo-
sophies of Quine and Wittgenstein suggests an extensive convergence of views.” 

2 Boyd spreekt van ‘scientific realisme’, zie R. Boyd, Confirmation, Semantics and the Interpre-
tation of Scientific Theories, in The Philosophy of Science, ed. R. Boyd, P. Gasper and J.D. 
Trout, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1991, p. 11. 

3 P.M.S. Hacker, Wittgenstein’s place in twentieth century analytic philosophy Blackwell, Ox-
ford 1996, p. 266. 
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ken van deze dissertatie te betrekken, omdat Mackor veelvuldig verwijst naar 
Wittgenstein en omdat ze daarbij stelt zich niet werkelijk verdiept te hebben in 
Wittgensteins werk, maar Hacker te volgen in haar interpretatie van Wittgen-
stein (p. 33, ze onderbouwt deze stelling overigens niet met verwijzingen naar 
Hacker). 

Onverzoenlijkheid 

In een artikel in RdW 1997/2 stelde ik dat het paradigma van het pragmatisme 
met problemen geconfronteerd werd waarvoor het geen oplossing had en dat 
dit betekende dat zich een omslag aankondigde. Ik gaf daarbij aan dat er reden 
tot zorg was voor de aard en richting van die omslag. Ik dacht wat betreft dit 
laatste aan het verlies van gemeenschappelijke context in wetenschap en mo-
raal dat inmiddels was opgetreden en aan het gevaar dat dit met zich meebracht 
voor ad hoc groepsvorming. Het verzet van het pragmatisme tegen a-prioris-
tische maatstaven en ontologie moest daarom geherwaardeerd worden, zo 
stelde ik. Ik meende dat dit kon met behoud van een sceptische wetenschaps-
opvatting, dat wil zeggen in een reconstructieve en pluralistische vorm.  

Ik zag dus dat de strijd tegen de metafysica, waardoor ik zelf ben gevormd, 
op een dood spoor was beland en dat vanuit de maatschappij de noodzaak 
kwam van een nieuw normatief fundament voor wetenschap en politiek. Door 
de hierboven beschreven veranderingen in de wetenschapsfilosofie voel ik me 
echter rechts ingehaald. Het pragmatisme lijkt, zoals ook Hacker aangeeft, vol-
ledig in zijn tegendeel om te slaan. Er wordt een restauratie verdedigd van pre-
moderne opvattingen.  

Als wetenschapsfilosoof weet ik dat een nieuw paradigma incommensura-
bel is met het oude en zich niet in termen van het oude kan verdedigen. Wat 
me ontreddert, is dat het nieuwe paradigma zich juist presenteert als iets dat 
naadloos aansluit bij de oude opvatting. Alleen door de principiële onverzoen-
lijkheid te verdekken immers, kunnen de successen van de oude opvatting 
opgenomen worden in de nieuwe opvatting. Daartoe worden de oude opvattin-
gen geherinterpreteerd op een wijze die past bij de nieuwe opvatting. Dat leidt 
tot een gevoel van onteigening: opeens kan ik voor een facet van mijn opvat-
ting niet meer probleemloos naar Wittgenstein verwijzen, maar moet ik eerst 
uit gaan leggen dat er twee Wittgensteins zijn, één van Quine en één van Hac-
ker. Nadat ik de stellingname van Mackor heb weergegeven, zal ik in het laats-
te deel proberen iets van deze verwarring te laten zien.  

Stellingname van Mackor 

Mackor ontleent haar probleemstelling aan twee bekende discussies die enige 
jaren geleden in de rechtssociologie gevoerd zijn: de discussie tussen Griffiths 
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en Van den Bergh4 over de rol van juridische begrippen in de rechtssociologie 
en de aanval van Schuyt op het werk van Buikhuizen.5 In de behandeling van 
deze discussies knoopt zij aan bij het bekende onderscheid van Hart tussen een 
intern, een gematigd extern en een extreem extern standpunt. 

Haar probleemstelling is drieledig, waarbij de eerste twee punten betrek-
king hebben op de discussie tussen Griffiths en Van den Bergh, terwijl het 
laatste punt slaat op het standpunt van Schuyt: 1. Kan de rechtssociologie een 
eigen vocabulaire ontwikkelen, waarin bijvoorbeeld het begrip sociale controle 
een centrale rol speelt? 2. Leidt een rechtssociologie die een gematigd extern 
perspectief hanteert en daartoe juridische begrippen gebruikt tot empirische 
neutrale kennis? 3. Kan een sociologische bestudering van recht zinvol gebruik 
maken van biomedische kennis? Bij de behandeling van Mackors antwoord op 
deze probleemstelling wordt tussen haakjes verwezen naar de hierboven ge-
noemde vijf veranderingen in de wetenschapsfilosofie. Een nadere toelichting 
daarop komt in het vervolg aan de orde. 

Mackor (hoofdstuk 5) verwerpt de opvatting van Van den Bergh dat recht 
geen empirisch fenomeen is, maar een interpretatief en evaluatief concept, dat 
niet geteld en gemeten kan worden. Volgens haar is een extreem extern stand-
punt, zoals door Griffiths wordt verdedigd, mogelijk. Er zijn aspecten van 
recht die goed geteld en gemeten kunnen worden en op die terreinen kan een 
eigen vocabulaire voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van recht 
worden ontwikkeld, waarbij sociale controle een belangrijk element zal zijn. 
Mackor gaat echter veel verder dan Griffiths door te verdedigen dat een rechts-
sociologie die een gematigd extern perspectief gebruikt, waarin normatieve be-
grippen een rol spelen, toch tot empirische neutrale kennis kan leiden (afbraak 
van de analytische filosofie). In de door haar (pp. 93 e.v.) verdedigde teleo-
functionele benadering (herintroductie van een natuurlijke statische orde) is het 
mogelijk ook het gedrag van dieren te beschrijven op een gematigd externe 
manier; ook dieren kennen sociale regels. Er is volgens Mackor geen principi-
eel verschil tussen een biologische en een sociologische beschrijving van ge-
drag, maar slechts een gradueel (humanisering van de dierenwereld). Ingrij-
pender dan het onderscheid tussen een biologische en een sociologische bena-
dering is volgens Mackor het onderscheid tussen een natuurwetenschappelijke 
en een biologische benadering. Toch is het volgens haar (pp. 185-186) moge-
lijk om ook dit onderscheid te overbruggen en zijn functionele verklaringen in 
de biologie op te vatten als conditionele verklaringen: “I would claim that 
when rules are taken as instruments to describe and explain, rules play exactly 
the same role in deductive-nomological explanations as laws” (het verdwijnen 
van de interesse in empirische controleerbaarheid van uitspraken). De sociale 

                                                           
4 Zie de bespreking door G.C.J.J. van den Bergh in Journal of Legal Pluralism 23 (1985), pp. 

209-219 van het door Donald Black geëdite ‘Toward a general theory of social control’ (1984) 
waarin opgenomen van J. Griffiths ‘The division of labor in social control’. 

5 Zie C.J.M. Schuyt, ‘Veroordeeld tot criminaliteit? Een wetenschapsfilosofische reflectie op het 
voorgenomen onderzoek van Prof. Dr. W. Buikhuisen’, in Nederlands Juristenblad, 53 (1978), 
pp. 389-399. 
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wetenschapper kan, indien hij een teleofunctionalistisch uitgangspunt neemt 
(p. 180) “observe6 mental states and functions, meanings and rules, in the same 
manner in which a physicist, if he takes a Newtonian point of view, can ob-
serve gravitation, and in the same manner in which a chemist, if he takes a 
‘Daltonian’ point of view, can observe atoms and molecules. (... ) First, law is 
a phenomenon, just as atoms, cancers, groups and beliefs. Law is not a con-
cept, only ‘law’ is. But so are ‘atom’, ‘cancer’, ‘belief’ , and ‘group’ (herintro-
ductie van natuurlijke klassen). 

Volgens Mackor veronderstelt het aansluiten bij het intern-juridische 
spraakgebruik, waarvan bij een gematigd-extreme benadering sprake is, niet 
dat er geen onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen een intern-juri-
disch en een rechtssociologisch standpunt. Een beschrijving van recht is hetzij 
een beschrijving van het recht in de boeken, hetzij een beschrijving van het 
recht in actie. Aangaande vragen over het recht in de boeken heeft de jurist 
geprivilegieerde kennis. Op het gebied van een beschrijving van het recht in 
actie hebben juristen die geprivilegieerde kennis niet, hoewel ze praktisch ge-
sproken in een betere positie zijn om gedrag te beschrijven en te verklaren, 
doordat ze ‘local knowledge’ hebben en tevens omdat ze in staat zijn zich voor 
te stellen wat juristen denken en doen. Anderzijds echter kan ‘local knowled-
ge’ makkelijk leiden tot verblinding en tot vooroordelen, zoals onder andere de 
gedachte dat de regels in de boeken bepalen hoe het werkelijk gaat.  

Mackor maakt een onderscheid tussen de biologische normativiteit van be-
grippen en de morele connotatie ervan: dat wil zeggen tussen het begrip van de 
bedoeling van gedrag en het beoordelen van die bedoeling. In het algemeen 
zijn volgens haar sociale begrippen normatief, zodat het probleem van norma-
tiviteit ook in de sociologie en psychologie speelt. Deze normativiteit kan 
echter volgens haar empirisch gefundeerd worden, wanneer men hem teleo-
functioneel begrijpt. In een beschrijving kan de morele connotatie vermeden 
worden. Er is daarom sprake van een ‘naturalistic fallacy’ wanneer men meent 
uit een teleofunctionele normatieve beschrijving politieke conclusies af te kun-
nen leiden. 

Wanneer verschillende wetenschappelijke benaderingen binnen een deduc-
tief-nomologisch verklaringsmodel te passen zijn, wil dit nog niet zeggen dat 
ze ook inhoudelijk kunnen samenwerken. Schuyt verdedigt in zijn aanval op 
Buikhuizen dat er sprake is van een incommensurabiliteit tussen causale ver-
klaringen en redegevende verklaringen. Mackor meent, zoals hierboven reeds 
werd gesteld, dat de redegevende verklaringen in te passen zijn binnen een de-
ductief-nomologisch verklaringsmodel. Dat betekent dat het probleem van de 
samenwerking tussen chemie, biologie en criminologie voor haar vergelijkbaar 
is met de analyse die Ernest Nagel in The Structure of Science maakte van het 
probleem van de integratie van de ideale gastheorie, waarop de wet van Boyle 
                                                           
6 Het gebruik van de term ‘waarnemen’ hier is vreemd en niet in overeenstemming met het 

heersend gebruik. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat het gaat om ‘unobservables’ waarvan het 
werkelijke bestaan kan worden afgeleid uit een reeks met elkaar samenhangende waarnemin-
gen. 
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berust, binnen de kinetische gastheorie. Mackor acht de vorm van integratie die 
Nagel voor ogen staat meestal niet haalbaar. Volgens haar werken wetenschap-
pers in de praktijk echter wel degelijk samen. Zij onderscheidt daarbij tussen 
twee vormen van samenwerking. De eerste is een ad hoc vorm van praktische 
samenwerking, waarbij bijvoorbeeld de criminoloog van een technicus wil we-
ten hoe breekbaar thermopane glas is in verband met een mogelijke verklaring 
voor de daling van het aantal inbraken (p. 20). De andere is een unificerende 
samenwerking, waarbij door verschillende (sub)disciplines verschillende ele-
menten van een bepaald probleemgebied systematisch in kaart worden ge-
bracht. Zij onderscheidt drie vormen van unificerende samenwerking, die ove-
rigens niet principieel van elkaar verschillen en makkelijk gecombineerd kun-
nen worden: de homunculaire analyse, waarbij de verschillende onderdelen die 
door verschillende disciplines worden onderzocht onderling in een functioneel 
verband staan, de interfield theory, waarbij de verschillende onderdelen die 
door de verschillende disciplines worden onderzocht onderling in een 
tijd/ruimtelijke relatie staan, zodat de ene discipline bijvoorbeeld de precieze 
samenstelling onderzoekt van een element waarvan een andere de gevolgen 
onderzoekt en tenslotte de samenwerkende researchprogramma’s, waarbij het 
ene programma vragen formuleert waarop in een ander onderzoeksprogramma 
systematisch antwoorden worden gezocht. Op deze drie manieren is volgens 
Mackor ook samenwerking mogelijk tussen sociologen en biologen in de cri-
minologie. 
 
Bij de bespreking van de argumentatie waarmee Mackor haar stellingname on-
derbouwt richt ik me op de punten waarin de hierboven besproken nieuwe we-
tenschapsfilosofische opvattingen naar voren komen. Om Mackors standpunt 
beter te kunnen plaatsen wil ik met betrekking tot twee punten wat breder in-
gaan op de bestaande referentiekaders. Ten eerste wil ik (in Botsende referen-
tiekaders 1), als inleiding op de eerste drie punten die alle betrekking hebben 
op Mackors visie op empirische wetenschap, een overzicht geven van de histo-
rische ontwikkeling van de opvattingen over het bestaan van een natuurlijke 
taal. Een natuurlijke taal is een taal die voor iedereen op dezelfde manier on-
dubbelzinnig naar de concrete dingen in de werkelijkheid verwijst, die alle 
mensen van nature hebben en die ze kunnen gebruiken zonder inzicht te heb-
ben in de ware aard van dingen waarnaar verwezen wordt. Ten tweede wil ik 
(in Botsende referentiekaders 2), als inleiding op de laatste twee punten die 
allebei betrekking hebben op Mackors visie op de sociale wetenschap, een 
overzicht geven van verschillende opvatting van het begrip ‘sociale regel’. 

Botsende referentiekaders 1 

Het idee van een natuurlijke taal ontstaat in het nominalisme dat door Ockham 
werd geïntroduceerd in de 14e eeuw. Ockham onderscheidt daartoe tussen ab-
stracta (begrippen die naar inzichten over de ware aard van de werkelijkheid 
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verwijzen zoals ‘mensheid’) en concreta (begrippen die naar dingen verwijzen 
zoals ‘mens’). Dit onderscheid van Ockham is van groot belang geweest om 
een einde te maken aan de door Thomas van Aquino en andere realisten verde-
digde opvatting dat men door begripsanalyse kennis van de werkelijkheid kan 
verkrijgen. De woorden die mensen gebruiken om over de dingen in de werke-
lijkheid te praten verwijzen volgens Ockham naar een concreet begrip in het 
hoofd van mensen. Deze concrete mentale begrippen hebben geen andere in-
houd dan dat ze in staat stellen om bepaalde dingen in de werkelijkheid aan te 
wijzen. Die concrete begrippen bevatten dus geen kennis over de dingen. Men-
sen hebben ook abstracte begrippen volgens Ockham, die inzicht bevatten over 
de ware aard van dingen, maar deze verwijzen niet naar de dingen in de werke-
lijkheid, omdat ze algemeen van aard zijn terwijl de concrete dingen individu-
eel zijn. 

Een hedendaagse lezer van Ockham denkt direct aan het punt dat ook con-
crete begrippen algemeen van aard zijn en vraagt zich in dat verband af hoe het 
mogelijk is dat een gemeenschap van mensen ertoe komt om vele dingen die 
op allerlei punten van elkaar verschillen toch onder dezelfde noemer te bren-
gen. Het antwoord daarop is voor de hedendaagse lezer een verwijzing naar het 
sociale proces dat een taalgemeenschap doet ontstaan. Ockham echter heeft 
zich die vraag niet gesteld omdat hij er van uitging dat de dingen in de werke-
lijkheid van nature in de geest van alle mensen dezelfde concrete begrippen 
oproepen.7 Ockham gaat er van uit dat alle concrete begrippen natuurlijke 
begrippen zijn, dus niet alleen mens of koe, maar ook engel.  

Door Hume en Kant wordt het idee van natuurlijke klassen beperkt tot de 
door God geschapen dingen voor zover ze zintuiglijk waarneembaar zijn. Bij 
Darwin verdwijnt het idee van natuurlijke klassen voor wat betreft de levende 
natuur. Geen enkele eigenschap van de dingen in de levende natuur is volgens 
hem constant. In iedere soort is er daardoor een mate van verscheidenheid, 
waardoor de ‘soortherkenning’ zijn natuurlijke vanzelfsprekendheid verliest.8 
In het neopositivisme en de taalanalytische opvatting verdwijnt het idee van 
een natuurlijke taal ook voor de dode natuur, voor zaken als ‘kleur’, ‘hard’, 
‘nat’, et cetera. 

Het neopositivisme gaat er van uit dat de relatie tussen begrip en werkelijk-
heid in een sociaal proces tot stand komt, zodat woorden op basis van conven-

                                                           
7 Terwijl de relatie tussen een woord en het mentale begrip conventioneel is, is de relatie tussen 

het mentale begrip en de werkelijkheid van nature. Zie Summa Logicae Deel I, par. 1 opgeno-
men in Ockham’s theory of terms, vert. Michael J. Loux, University of Notre Dame Press, 
Notre Dame/London, 1974: “Thus, suppose a spoken word is used to signify something signi-
fied by a particular concept of the mind. If that concept were to change its signification, by that 
fact alone it would happen that the spoken word would change its signification, even in the ab-
sence of any new linguistic convention. (...) For one thing the concept or impression of the 
soul signifies naturally, whereas the spoken or written term signifies only conventionally. We 
can decide to alter the signification of a spoken or written term, but no decision or agreement 
on the part of anyone can have the effect of altering the signification of a conceptual term.”  

8 Ch. Darwin, The Origin of Species, intr. by L. Harrison Matthews, Dent and Sons, London 
1971, p. 398. 
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ties naar de werkelijkheid verwijzen.9 Het neopositivisme benadrukt hierbij dat 
veel taal vaag is in zijn referentie.10 Pas na gedetailleerde operationalisatie kan 
er een precieze verwijzing ontstaan. Bij de operationalisatie kan men een aan-
tal zaken expliciet definiëren, maar in die definities zullen toch uiteindelijk 
waarnemingstermen een rol blijven spelen. Via het uittesten van operationali-
saties, dat wil zeggen door uit te zoeken of verschillende waarnemers van 
dezelfde waarnemingssituatie tot dezelfde beschrijving komen, wordt de ver-
wijzing zo precies mogelijk gemaakt. 

De taalanalytische opvatting neemt evenals het neopositivisme aan dat 
woorden via conventies naar de werkelijkheid verwijzen. In tegenstelling tot 
het neopositivisme echter neemt men aan dat binnen een taalgemeenschap 
woorden een gemeenschappelijk kenbare betekenis hebben. De taalanalytische 
opvatting is daarbij op een heel ander soort kennis gericht dan het neopositi-
visme. Terwijl het neopositivisme zich richt op het verwerven van empirisch 
controleerbare kennis van de werkelijkheid, richt de taalanalytische opvatting 
zich op inzicht in de betekenis van taal. Wanneer de taalanalyticus Hart bij-
voorbeeld een onderscheid maakt tussen een extreem externe, een gematigd 
externe en een interne benadering, dan zal men dit moeten begrijpen als een 
onderscheid dat betrekking heeft op de verschillende bedoelingen die een spre-
ker met het beschrijven van een situatie kan hebben. Het is dan bijvoorbeeld 
onjuist om een als intern bedoelde beschrijving te kritiseren alsof het om een 
extreem externe beschrijving ging. Hart houdt zich niet bezig met de vraag 
waaraan een extreem externe beschrijving moet voldoen om empirisch contro-
leerbaar te zijn. Het antwoord op deze vraag wordt door het neopositivisme 
gegeven: er is pas sprake van een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving 
van de werkelijkheid als er een relatie vastgesteld kan worden tussen twee on-
afhankelijk van elkaar gedefinieerde variabelen. In het neopositivisme is met 
andere woorden slechts een kwantitatieve beschrijving van de werkelijkheid 
wetenschappelijk controleerbaar en een kwalitatieve beschrijving niet.  

Het sociale constructivisme neemt een tussenpositie in tussen het neopositi-
visme en de taalanalytische opvatting doordat het gericht is op kennis over de 
wijze waarop mensen feitelijk met taal omgaan. Door de gerichtheid op kennis 
over het feitelijk gebruik van taal ontstaat in het sociale constructivisme kritiek 
op het idee van een eenvoudig bepaalbare taalgemeenschap: er zijn allerlei 
contexten waarin taal steeds in ontwikkeling is en waarin woorden een ver-
schillende betekenis hebben. Het sociale constructivisme ziet taal niet als me-
dium van het intersubjectief beschrijven van feiten (een weten dat), maar als 
medium om te komen tot een gemeenschappelijk begrip van de werkelijkheid 
tussen interactiepartners (een weten hoe). Taal wordt dus gezien als medium 
voor de interactie met de sociale omgeving. Aangenomen wordt dat die inter-

                                                           
9 Zie o.a. E. Nagel, The structure of science, Routledge and Kegan Paul, London , 1961, p. 349. 
10 Zie over de noodzaak tot ‘refashioning’ van taal, wil deze op eenduidige wijze naar de werke-

lijkheid kunnen verwijzen, E. Nagel, The structure of science, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1961, pp. 7 e.v. 
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actie niet anders gekend kan worden dan in termen van een voortgaande inter-
actie. 

Het nieuwe realisme is evenals het neopositivisme en het sociale constructi-
visme gericht op kennis over de werkelijkheid. Quine is gericht op het ontwik-
kelen van een ontologische fundering van de correspondentie tussen taal en 
werkelijkheid. Ook Quine ziet taal als medium voor de interactie met een om-
geving. Bij hem echter is dat de fysieke omgeving in plaats van de sociale. Hij 
ziet taal als een competentie die mensen biologisch gezien hebben en die zich 
via externe prikkels vanuit de objectieve buitenwereld verder ontwikkelt. De 
redenering wordt dan als volgt. Als mensen op grond van bepaalde beelden in 
hun hoofd op een adequate manier in de werkelijkheid kunnen handelen, dan 
moeten die beelden wel in hun hoofd ontstaan zijn doordat er iets in de objec-
tieve werkelijkheid aanwezig was dat daaraan beantwoordde, en doordat er in 
mensen algemene principes ingeboren zijn waardoor ze de aanwezige objectie-
ve indrukken kunnen verwerken tot informatie die tot adequaat handelen in 
staat stelt. De ‘soortherkenning’, dat wil zeggen de herkenning van gelijkheid, 
wordt bij Quine tot een biologische competentie.11 Via deze biologische com-
petentie hebben mensen een natuurlijke taal ontwikkeld en ontwikkelen ze 
deze steeds verder. Deze natuurlijke taal stelt hen in staat individuele waarne-
mingssituaties voor wat betreft de fysieke kenmerken op ondubbelzinnige 
wijze te beschrijven. De natuurlijke taal die aldus door Quine verdedigd wordt, 
past bij de opvatting van vóór de Wiener Kreis, toen wat betreft de dode natuur 
nog het idee van een natuurlijke taal bestond.12 
                                                           
11 Zie o.a. de beschrijving van P.M.S. Hacker, Wittgenstein’s place in twentieth century analytic 

philosophy, Blackwell, Oxford 1996, p. 198. Het onderscheid tussen Quine en Wittgenstein als 
representanten van respectievelijk nieuw realisme en sociaal constructivisme komt treffend 
naar voren in de volgende twee citaten. W.V.0. Quine, ‘Natural kinds’, in The Philosophy of 
Science, ed. R. Boyd, P. Gasper and J.D. Trout, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
London, 1991, pp. 162-3: “For deeper appreciation of how fundamental similarity is, let us ob-
serve more closely how it figures in the learning of language. One learns by ostension what 
presentations to call yellow: that is, one learns by hearing the word applied to samples. (... ) A 
standard of similarity is in some sense innate.” En L. Wittgenstein, Philosophische Unter-
suchungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1975 (oorspr. 1945), no. 30, p. 33: “Man könnte 
also sagen: die hinweisende Definition erklärt den Gebrauch – die Bedeutung – des Wortes, 
wenn es schon klar ist, welche Rolle das Wort in der Sprache überhaupt spielen soll. Wenn ich 
also weiss, dass einer mir ein Farbwort erklären will, so wird mir die hinweisende Erklärung, 
‘dass heisst Sepia’ zum Verstandniss des Wortes verhelfen.” Ook Poppers positie is geheel te-
genovergesteld aan die van Quine: zoals o.a. blijkt uit de volgende citaten: “My point of view 
is briefly, that our ordinary language is full of theories; that observation is always observation 
in the light of theories; that it is only the inductivist prejudice which leads people to think that 
there could be a phenomenal language, free of theories, and distinguishable from a ‘theoretical 
language” (p. 59, noot ..). Voorts p. 106: “Basic statements are accepted as the result of a de-
cision or agreement; and to that extent they are conventions. The decisions are reached in ac-
cordance with a procedure governed by rules. Of special importance among these is a rule 
which tells us (...) that we should accept basic statements in the course of testing theories, of 
raising searching questions about these theories, to be answered by the acceptance of basic 
statements.” Zoals uit p. 107 blijkt, denkt Popper hierbij ook aan dagelijkse theorieën; K.R. 
Popper, The Logic of Scientific Discovery, Hutchinson, London, 1975 (eerste druk in Duits 
1934 en in Engels 1959).  

12 Zie hierboven noot 1, waar een citaat is opgenomen van Hacker waaruit blijkt dat ook Hacker 
Quine plaatst in de fase van de analytische filosofie die gedomineerd werd door Russel. 
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De herintroductie van natuurlijke klassen 

(“Law is a phenomenon, just as atoms, cancers, groups and beliefs, law is not a con-
cept, only ‘law’ is.” p. 180) 

 
Mackor maakt een onderscheid tussen interpretationalisten en naturalisten en 
verdedigt het naturalisme. Doordat ze voor interpretationalisme verwijst naar 
Wittgenstein, Hacker en Winch en doordat ze aanknoopt bij de debatten tussen 
Van den Bergh/Griffiths en Schuyt/Buikhuizen, denkt de lezer aanvankelijk 
dat het gaat om de tegenstelling tussen sociaal constructivisme en behavioris-
me/ neopositivisme. Weliswaar heeft Mackor allemaal voetnoten opgenomen 
om de lezer te waarschuwen dat ze de termen op een hele specifieke manier 
gebruikt, maar dat helpt niet echt. 

Pas nadat men via Hacker meer begrip heeft gekregen voor de diepgaande 
verschillen tussen de Quiniaanse traditie en de analytische filosofie, wordt dui-
delijk dat de tegenstelling tussen interpretationalisme en naturalisme er één is 
binnen de Quiniaanse traditie. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze 
Quiniaanse traditie, zoals Davidson, is bij Mackor een interpretationalist (zie 
noot 5, p. 18).13 Davidson is bij haar een interpretationalist, omdat hij redege-
vende interpretaties van gedrag als empirisch oncontroleerbaar beschouwt en 
gericht is op het verwerven van andersoortige, namelijk empirisch controleer-
bare, kennis van taal. Het naturalisme dat Mackor verdedigt, houdt in dat rede-
gevende interpretaties van gedrag wel empirisch gefundeerd kunnen worden. 
Dit betekent dat Mackor Quine’s benadering uit wil breiden tot de interactie 
met de sociale werkelijkheid: niet alleen de dingen van de dode natuur, maar 
alle gedachte dingen (de engelen van Ockham worden bij Mackor eenhoorns) 
vallen onder de natuurlijke taal. 
 
Mackor gaat er ter verdediging van het naturalisme van uit dat wensen en op-
vattingen (de intentionaliteit) van mensen en dieren geestestoestanden zijn die 
geproduceerd worden door interne mechanismen, die biologisch van aard zijn. 
Aangenomen wordt daarbij dat deze mechanismen zich verbreid hebben, door-
dat ze in het verleden wensen en opvattingen hebben geproduceerd die bijge-
dragen hebben aan de reproductie van de organismen die deze wensen en op-
vattingen hadden (p. 141 en 145). Er is volgens Mackor geen principieel ver-
schil tussen biologie en psychologie, dat wil zeggen tussen rationaliteit en 
functionaliteit. 

Om de relatie te kunnen leggen tussen biologie en psychologie, om ook 
dieren gedachten te kunnen toeschrijven, moet het denken losgemaakt worden 
van taal. Dit gebeurt door introductie van het begrip representatie. Om infor-
matie uit de buitenwereld te kunnen gebruiken moet een organisme die infor-
matie kunnen lezen als teken van wat hij kan verwachten en als teken om iets 

                                                           
13 Zie P.M.S. Hacker, Wittgenstein’s place in twentieth century analytic philosophy, Blackwell, 

Oxford 1996, p. 268, voor diens visie op Davidson. 
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te gaan doen. Het gaat er dus niet om dat men innerlijk de zintuiglijk waar-
neembare buitenwereld spiegelt (zoals in het oude afbeeldingsdenken over 
‘natuurlijke klassen’), maar dat men innerlijk de waarneming tot informatie 
codeert op een manier die relevant is voor een gebruik. Steeds gaat het er om 
dat op een abstracte manier, die gerelateerd is aan een bepaald soort gebruik, 
standen van zaken in de werkelijkheid worden weergeven: hetzij als mentaal 
beeld, hetzij als concreet beeld (de kaart van een stad). Mackor ziet ook een 
bijendans als zo’n abstracte weergave van een stand van zaken in de werke-
lijkheid. 

Het probleem dat Mackor probeert op te lossen is goed uit te leggen aan het 
voorbeeld van de bijendans. Een bijendans wordt door andere bijen gelezen als 
informatie over de plek waar de dansende bij nectar gevonden heeft en als te-
ken om naar die plek te vliegen. Dit kan alleen maar zo werken als bijen die 
vervolgens naar die plek vliegen daar ook inderdaad in het algemeen nectar 
vinden. Anders zouden bijen die zo handelden uitsterven. Toch is het niet zo 
dat de informatie altijd correct is. De bij kan iets in zijn dansmechanisme mis 
hebben of de wei waar hij nectar gevonden had, kan net gemaaid zijn. De 
vraag is dan wat de bijendans representeert: ‘de specifieke wei waar volgens 
een specifieke bij nectar is’ of meer algemeen ‘een plek waar nectar is’. In het 
eerste geval representeert de bijendans een subjectieve opvatting die niets zegt 
over de werkelijkheid, in het tweede geval bevat de representatie geen infor-
matie over de plek waar de bijen heen moeten. Mackor lost dit probleem op 
door een onderscheid te maken tussen indicatieve en imperatieve representatie. 
Een imperatieve representatie is “the abstract, mathematical mapping function 
with which reality should be made to match” (p. 129). Als men de bijendans 
dus ziet als een imperatieve representatie, dan gaat het er bij de representatie 
om dat de dansende bij bereikt dat andere bijen naar een specifieke wei vlie-
gen. In dat geval representeert de bijendans op abstracte wijze de wei van boer 
X. De wil van de bij, die ertoe bijdraagt dat hij op een specifieke manier danst, 
is dan op te vatten als de innerlijke representatie van de bewegingen van ande-
re bijen in de richting van de wei van boer X.14 

Een indicatieve representatie is de abstracte weergave van wat het geval is. 
Als men de bijendans ziet als iets dat normaal gesproken informatie over de 
werkelijkheid bevat, namelijk dat op bepaalde plekken honing is, dan represen-
teert de bijendans ‘de richting waar meestal honing te vinden is’. De opvatting 
van de bij, die ertoe bijdraagt dat hij op een specifieke manier danst, is dan op 
te vatten als de innerlijke representatie van de reden waarom hij danst. 

Noch de wil van de bij, noch de opvatting van de bij hebben hier de beteke-
nis van werkelijk bestaande geestelijke toestanden. Het is volgens Mackor on-
mogelijk om te weten welke representaties zich feitelijk in de geest van mens 

                                                           
14 Volgens Mackor is het de functie van de wil van mens en dier om ertoe te leiden dat het orga-

nisme zich zo gaat gedragen dat datgene wat gewild wordt, gerealiseerd wordt: “Given that de-
sire-producing mechanisms have the function to produce states that contribute to their own ful-
fillment, my particular desire to get up at 7.00 tomorrow, has the function of contributing to 
my getting up at 7.00 tomorrow morning” (p. 143). 
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en dier voltrekken. Het gaat in beide gevallen om het toeschrijven van repre-
sentaties op basis van inzicht in het biologische succes van het gedrag, dat wil 
zeggen op basis van de biologische kennis, dat een bijendans in normale condi-
ties feitelijk ertoe leidt dat andere bijen in een specifieke richting vliegen en 
dat daar in het algemeen honing te vinden is. 

Mackor stelt dat alles wat er in de geest van mens en dier omgaat een func-
tie heeft voor het organisme. Door functies als uitgangspunt te nemen wijkt ze 
af van de oude behavioristische en materialistische opvattingen over de ver-
houding geest-lichaam (pp. 61-75). In deze opvattingen werd steeds gepro-
beerd om een specifiek, in zintuiglijk waarneembare termen te omschrijven 
aspect van het lichaam of het gedrag, te verbinden met een specifieke opvatting 
of wil. Dit blijkt onmogelijk en volgens Mackor worden behavioristische en 
materialistische opvattingen om die reden tegenwoordig in het algemeen als 
verouderd opgevat.15 

Mackor meent dat misrepresentaties, representaties van niet bestaande ob-
jecten (eenhoorns), of onvervulbare wensen geen probleem opleveren voor 
haar opvatting. Misrepresentaties en onvervulbare wensen komen ook bij die-
ren voor. Specifiek voor mensen is dat ze dingen kunnen bedenken, zoals een-
hoorns, die opgebouwd zijn uit elementen die dingen in de werkelijkheid re-
presenteren, zoals ‘wit’, ‘paardachtig’, ‘hoorn’, maar die als combinatie niets 
uit de werkelijkheid representeren. Mackor gaat er van uit dat wensen of op-
vattingen normaal gesproken een functie hebben, omdat ze anders niet zouden 
bestaan. In haar opvatting nu wordt vanuit deze functie bepaald wat de wil en 
de opvattingen van een organisme in een bepaald geval representeren. 

De opvatting van Mackor is slechts te begrijpen als men zich realiseert dat 
het volgens haar mogelijk is om op een vanzelfsprekende manier een beschrij-
ving van gedrag te geven in termen van de directe (proximate) en de meer indi-
recte (distal/ultimate) functie. Zo kan de gebeurtenis van ‘het veranderen van 
de kleur van de huid van een kameleon van groen in oranje’ vanuit een biolo-
gisch gezichtspunt het meest adequaat beschreven worden als ‘de kameleon 
past de kleur van zijn huid aan aan de oranje kleur van de oppervlakte waarop 
hij zit’ (proximate), om zich aldus minder zichtbaar te maken voor zijn vijan-
den (distal), omdat dit bijdraagt aan zijn reproductieve succes (ultimate) (pp. 
109-111). Op basis van de ‘proximate’ functie wordt bepaald wat de wil repre-
senteert en op grond van de ‘distal’ functie wordt bepaald wat de opvatting 
representeert. 

Mackor legt het verband tussen een biologische functionele benadering en 
een psychologische benadering door de aanname dat in normale, gezonde situ-
aties de ‘proximate’ en ‘distal’ functie van handelingen innerlijk gerepresen-
teerd worden en dat mensen in staat zijn met taal deze innerlijke representaties 

                                                           
15 Dit verhindert Mackors promotor Griffiths niet om recent te stellen dat “elke wetmatigheid op 

het niveau van fysiologie en psychologie in principe wel verklaarbaar is als gevolg van de 
werking van scheikundige wetmatigheden” (‘De interdisciplinaire studie van de rechtspoli-
tiek’, in RdW 1998, nr. 1, pp. 3-28, noot 11). Het is jammer dat hij daarbij slechts in discussie 
gaat met sociaal constructivisten en niet met het nieuwe realisme van de Quiniaanse traditie. 
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te benoemen. Zij stelt (p. 133) dat primitieve dieren niet in staat zijn om indica-
tieve en imperatieve representaties te scheiden. Daardoor wordt op de waarne-
ming van een prikkel altijd op dezelfde manier gereageerd. Complexere dieren 
zijn wel in staat om indicatieve en imperatieve representaties te scheiden en 
zijn daardoor in staat tot leergedrag. Nog complexere dieren, zoals de mens, 
zijn in staat representaties te representeren met woorden en kunnen daardoor 
vertellen wat ze willen en denken en kunnen aan de hand daarvan redeneren. 

Mackor gaat er dus van uit dat taal niets anders is dan representatie van re-
presentatie (p. 136). Met deze stap ontstaat er een belangrijke afwijking van 
niet alleen de analytische traditie, maar ook van de wijsgerig antropologische 
en fenomenologische opvattingen. Het is jammer dat Mackor zich niet heeft 
willen verdiepen in deze filosofische achtergronden van de verhouding repre-
sentatie-taal, bijvoorbeeld aan de hand van het werk van de rechtssocioloog 
Glastra van Loon, die uitgebreid aandacht heeft besteed aan innerlijke repre-
sentatie.16 In de betreffende opvattingen wordt er van uitgegaan dat met de in-
troductie van taal een andere verhouding tegenover de werkelijkheid ontstaat: 
van egocentrische naar excentrische positionaliteit. De verhouding die de bio-
loog met zijn functionele toeschrijving inneemt tegenover het dier (namelijk 
die van toeschouwer), moet een individu tegenover zichzelf innemen als hij 
zijn eigen representaties met algemene begrippen wil aanduiden. Als hij dan 
ook nog wil spreken op een wijze die anderen verstaan, moet hij het gezichts-
punt van die anderen in de beschouwing betrekken. Mackor maakt de stap van 
representatie naar taal echter in enkele alinea’s, zonder daar ook maar één 
probleem bij te onderkennen. 

Terwijl Quine zijn visie op natuurlijke taal onderbouwt vanuit de visie ‘wat 
werkt, is waar’, onderbouwt Mackor haar visie op natuurlijke taal vanuit de vi-
sie ‘wat (biologisch) succes heeft, is waar’. Dat betekent dat ‘atomen’ en ‘kan-
kers’ voor Quine fenomenen zullen zijn, maar dat Mackor een zeer grote stap 
verder zet door ook ‘groepen’, ‘opvattingen’ en ‘recht’ tot fenomenen te ver-
klaren. 

Mackor geeft aan dat haar standpunt in meerdere of mindere mate afwijkt 
van niet alleen interpretationalisten zoals Davidson, maar ook van naturalisten 
zoals Millikan, waarop ze zich in hoge mate baseert, en Dennet. Ook auteurs 
als Fodor, Dretske en Rorty verzetten zich tegen de benadering die zij verde-
digt (pp. 153-162 en 204). De bezwaren van deze auteurs hebben te maken met 
de geringe empirische controleerbaarheid van het toeschrijven van representa-
ties/ functies. Wanneer echter het principiële onderscheid tussen taal en repre-
sentatie niet scherp in de gaten wordt gehouden,17 zal de biologische benade-

                                                           
16 Zie ook het recente proefschrift van F.J.C. van Ree, Over het vrije verkeer tussen individu, 

maatschappij en staat, Amsterdam 1998, p. 47. Zoals Van Ree op p.49 aangeeft, sluit Glastra 
van Loon in de ontwikkeling van deze opvatting aan bij enerzijds de Europese functioneel-an-
tropologische traditie van onder andere Portmann, Piaget, Gehlen, Plessner en Buytendijk, an-
derzijds bij de fenomenologisch-existentialistische traditie van Sartre en Merleau-Ponty.  

17 Zoals ik reeds in mijn dissertatie (Waarneming en theorie, 1995, Amsterdam, pp. 247-248) 
aangaf, kan men representatie en taal wel op één lijn zetten wanneer men daarbij doelt op taal 
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ring van menselijke vraagstukken naar mijn mening leiden in de richting die 
Mackor aangeeft. Daarbij zullen de auteurs slechts verschillen in de mate 
waarin ze menen een voorbehoud te moeten maken wat betreft de empirische 
zekerheid van hun uitlatingen. 

De herintroductie van een natuurlijke statische orde  

(“When a heart pumps blood irregularly, we say that it is not working properly, that 
it is not working as it should. Physical and chemical items on the other hand do not 
‘work’ at all in this sense of the word. A water molecule that falls apart does not 
work ‘badly’ and it is not ‘broken’. It just falls apart. The term ‘working’ has when 
applied to biological items a normative meaning.” pp. 93-94)  

 
Mackor stelt dat het mogelijk is om het toeschrijven van representaties/functies 
empirisch te funderen op het evolutionaire succes van bepaalde gedragingen, 
eigenschappen of verworvenheden. De lezer verwacht daardoor dat Mackor 
aan zal sluiten bij het Darwinianisme. Deze aansluiting blijkt zich echter te 
beperken tot een aansluiten bij het idee van ‘survival of the fittest’. Mackor 
brengt het oude idee van een natuurlijke ‘telos’ terug, dat door Darwins leer 
werd verworpen. 

Mackor onderscheidt twee vormen van functionalisme, het ‘causal-role 
functionalisme’ en het ‘teleofunctionalisine’. In het ‘causal-role functionalis-
me’ wordt de geestestoestand gezien als de toestand waarin een systeem (her-
senen of computer) verkeert en deze toestand (bij mensen dus een bepaalde wil 
of een bepaalde opvatting) wordt getypeerd in termen van de rol die hij feite-
lijk speelt of kan spelen bij het koppelen van een input aan een gedragsoutput. 
Mackors kritiek hierop is dat wil en opvattingen niet altijd dezelfde rol spelen. 
Zij verdedigt (p. 76) het teleofunctionalisme, omdat daarin de term functie de 
normatieve betekenis heeft van ‘doel’. Dit wil zeggen dat geestestoestanden 
worden getypeerd in termen van de rol die ze moeten spelen, willen ze hun 
functie vervullen.  

Ook in de biologisch-medische wetenschappen heeft functie volgens 
Mackor de normatieve betekenis van doel. Normatief wordt hierbij niet in mo-
rele zin bedoeld, maar “in the biological-medical sense in which being healthy 
is normal and being ill is a deviation from a norm” (p. 94).Tussen teleofunctio-
nalisten is er discussie over de vraag hoe bepaald moet worden welke teleo-
functies er zijn. Mackor beperkt zich tot de opvatting van Millikan. Van een 
bepaalde teleofunctie bij een item (object, toestand of activiteit) is volgens 
deze opvatting alleen dan (if and only if) sprake, wanneer de voorouders van 
het organisme dat het item bezit een item van hetzelfde type bezaten; dit item 
feitelijk een bepaalde rol speelt of kan spelen die bijgedragen heeft aan het 

                                                                                                                                
in niet-communicatieve zin, dat wil zeggen op taal in zijn functie voor het egocentrische han-
delen. Het gaat dan om zoiets als privé-taal. 
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succes van deze voorouders en dat als gevolg hiervan het organisme dit item 
bezit (p. 95).  

Mackor stelt hiermee een objectief criterium gevonden te hebben om teleo-
functies toe te schrijven aan biologische items: uit het feit dat bepaalde items 
feitelijk, door de rol die ze historisch gespeeld hebben, tot reproductie en se-
lectie geleid hebben, wordt de conclusie getrokken dat ze die rol moeten spe-
len. Door dit objectieve criterium acht ze het teleofunctionalisme verheven bo-
ven de kritiek die in het verleden werd geuit op het teleologische denken. 
“Thus, we have an objective criterion to ascribe teleofunctions to biological 
items. The ascription of functions is not a matter of choice on the part of the 
biologist, nor do we need to appeal to the (irreducible) intentions of a maker 
(God or Mother Nature), nor is it claimed that biological items come into exist-
ence for the benefit of their fuction” (p. 96).  

De teleofunctionele benadering houdt een breuk in met evolutionaire opvat-
tingen doordat succes in het verleden gebruikt wordt als argument voor het he-
den. Dit is extra relevant, omdat de introductie van het teleofunctionalisme 
vooral ten dienste staat aan het introduceren van een bepaalde zienswijze in de 
menswetenschappen. Het afleiden van deze visie uit de biologie dient ertoe het 
teleofunctionalisme te funderen als ‘empirisch en objectief waar’. De uitbrei-
ding naar de menswetenschappen blijkt ook uit de uitbreiding die aan het be-
grip ‘teleofunctie’ wordt gegeven en die in strijd is met de aanvankelijke stren-
ge (if and only if) definitie. Ook niet-biologische items, die een geschiedenis 
hebben van reproductie en selectie, zoals onder andere linguistic items en ge-
reedschap kunnen volgens Mackor namelijk een teleofunctie hebben. “In parti-
cular, even in the case that an artefact has been consciously designed by a hu-
man being, the teleofunction of the items that are reproduced after that exem-
plar is not determined by the intention of the producer, but by the function for 
which it is used by him and other users” (p. 96). De lezer vraagt zich enigszins 
wanhopig af of het echt de bedoeling is om empirisch te onderbouwen dat de 
voorouders van de persoon die een bepaald gereedschap gebruikt, datzelfde ge-
reedschap hebben gebruikt en dat dit gebruik bijgedragen heeft of kon bijdra-
gen aan het reproductieve succes van die voorouders en dat als gevolg daarvan 
deze persoon dat gereedschap bezit.  

Cruciaal in de redenering van Mackor is dat ze het teleofunctionalisme pre-
senteert als representant van het normale biologische onderzoek. Daardoor kan 
de empirische en respectabele status van het biologische onderzoek gebruikt 
worden voor de verdediging van het teleofunctionalisme. Het teleofunctiona-
lisme wijkt echter sterk af van het normale biologische onderzoek.  

Zo is het inzicht in de aard en betekenis van de bijendans gebaseerd op uit-
gebreide behavioristische studie van de gedragingen van vele bijen, op grond 
waarvan uiteindelijk toetsbare voorspellingen gedaan konden worden. Het gaat 
hierbij om kennis van samenhangen, waarbij een functionele interpretatie niet 
nodig is.18 Ook wordt in het teleofunctionalisme afgeweken van het normale 

                                                           
18 Zie ook de argumentatie van Fodor en Dretske die Mackor bespreekt op pp. 157-158. 
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evolutionaire onderzoek in de biologie, dat op kennis over de ontwikkeling van 
soorten is gericht en algemeen statistisch van aard is. Ook hierin speelt de 
functionele analyse geen rol, maar wel historische analyse van onder andere 
fossielen.19 De functionele analyse speelt wel een rol in ethologisch onder-
zoek, maar hierbij kan het historische element weer slechts een hele kleine rol 
spelen omdat er geen bronnen zijn. 

Mackor stelt dat onder anderen Millikan en Dennet menen dat de biologie 
geen universele wetmatigheden en deductief-nomologische verklaringen kent, 
omdat functies slechts een potentie formuleren en geen actueel optredende 
kenmerken. Dat betekent dat een functie slechts vervuld wordt onder normale 
condities. Normaal heeft daarbij dan de betekenis van “those conditions in 
which ancestors of the organism found themselves when the item (the heart for 
example) actually played a causal role (i.e. pumped blood) that contributed to 
the proliferation of those ancestors” (p. 100). Dat er meestal niet genoeg gege-
vens zijn om de historische omstandigheden vast te stellen, heeft volgens 
Mackor slechts het effect dat het onmogelijk is om een exacte specificatie te 
geven van de omstandigheden, maar laat in stand dat er een objectief criterium 
is om te bepalen of gegeven condities normaal zijn of abnormaal. Mackor stelt 
dat het bij voldoende kennis van historische omstandigheden mogelijk is om 
objectief vast te stellen dat iets bijgedragen heeft aan (de oorzaak is geweest 
van) de uitbreiding van een soort. Zij doelt hiermee niet op statistisch vergelij-
kend onderzoek, maar op individuele causaal/historische analyse. Als voor-
beeld geeft ze (p. 107) dat men te weten zou kunnen komen dat de voorouders 
van deze ene kameleon in een gebied leefden waar hun belangrijkste prooi een 
soort dieren was dat kleurenblind was. In dat geval zou de functionele analyse 
dat kameleons hun kleur aanpassen, opdat hun prooi hen niet ziet, verworpen 
zijn op empirische gronden. Ik denk dat dit soort individuele, historische ken-
nis principieel onmogelijk is bij gebrek aan bronnen. 

Mackor stelt dat de functionele analyse wel degelijk in te passen is in een 
deductief-nomologisch model van verklaren. Het gaat nu niet om individuele 
analyse, maar om de functionele verklaring van de eigenschappen van een 
soort. Volgens haar is de betekenis van ‘normale condities’ bij een functionele 
verklaring anders dan de betekenis van de ‘boundary conditions’ bij een na-
tuurwetenschappelijke verklaring of van de ‘initial conditions’ bij een voor-
spelling. Toch is de rol die ze spelen bij een deductief-nomologische verkla-
ring volgens haar hetzelfde (p. 109). Ze legt niet uit wat ze daarmee bedoelt. 
Het lijkt erop dat ze bedoelt dat de logische structuur van de verklaring het-
zelfde kan zijn. Dat is zo. Het is echter de betekenis van een deductief-
nomologisch model van verklaren om een algemene uitspraak in een logisch 
verband te brengen met waarnemingen. Daarvoor is het van belang aan te 
kunnen geven binnen welke condities iets in ieder geval wel werkt. Mackor 

                                                           
19 Zie voor de verwerping van functionele argumenten bij het bepalen van verwantschap o.a. Ch. 

Darwin, The Origin of Species, intr. By L. Harrison Mathhews, Dent and Sons, London 1971, 
p. 396. 
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geeft het volgende voorbeeld van een deductief-nomologische opzet van een 
functionele verklaring. 

 
- Voor alle kameleons geldt dat ze als de condities normaal zijn, de kleur van hun 
huid aanpassen aan de kleur van de oppervlakte waarop ze zitten 
- Deze kameleon verplaatst zich van het groene gras naar een oranje rots 
- De condities zijn normaal  
- De kameleon past zijn kleur aan: hij verandert van groen in oranje 

 
Twee zaken vallen hierbij op. Ten eerste is de verklaring niet exact geconstru-
eerd. Bij de reconstructie is de vraag of het nu gaat om het werkingsmechanis-
me van kleurverandering, of om de functionele aanname van een bepaalde 
geestestoestand (gerichtheid). Het begrip aanpassen kan op beide manieren 
geïnterpreteerd worden en men zou van een verklaringsmodel verwachten dat 
daar duidelijkheid over geschapen wordt. Mackor stelt (p. 111) dat de verkla-
ring vanuit een ‘distal’ functie (om onzichtbaar te zijn voor zijn vijanden) en 
vanuit een ‘ultimate’ functie (om reproductief succesvol te zijn) op dezelfde 
wijze deductief-nomologisch te reconstrueren zijn. Ook in deze twee gevallen 
is de vraag of het gaat om de verklaring van het feit van ‘niet zichtbaar zijn’ of 
van de ‘gerichtheid’. Wanneer het gaat om de gerichtheid kan het niet gaan om 
het toetsen van algemene uitspraken aan waarnemingen en verliest een deduc-
tief-nomologische opzet van de verklaring zijn zin. Ten tweede is onduidelijk 
hoe de tijdloze, universele formulering van de algemene premisse te rijmen is 
met de stelling dat onder normale condities een historisch feit verstaan wordt. 
Kortom, hoe past binnen deze verklaringsconstructie Mackors stelling ‘dat uit 
het feit dat bepaalde items feitelijk, door de rol die ze historisch gespeeld heb-
ben, tot reproductie en selectie geleid hebben, de conclusie getrokken wordt 
dat ze die rol moeten spelen’? Deze stelling houdt in dat ook al doen die condi-
ties zich op dit moment niet voor, die items toch die rol behoren te spelen. Dit 
is een uitspraak die op geen enkele wijze aan de waarneming refereert. Alleen 
als zich weer precies dezelfde historische omstandigheden voor zouden doen, 
zou de empirische voorspelling gedaan kunnen worden dat het hebben van het 
item tot veel kroost zal leiden dat overleeft. Zolang echter niet aangegeven kan 
worden in welk opzicht van dezelfde omstandigheden sprake moet zijn als die 
historisch aanwezig waren bij de vorming van het item, is een universele toets-
bare uitspraak principieel onmogelijk.  

Terwijl het Sociaal Darwinisme waar Weber tegen tekeer ging, het oog had 
op ontwikkelingen van de soort, heeft het teleofunctionalisme het oog op een 
individuele telos die in een familiegeschiedenis van interactie met de omgeving 
gevormd is. Bij primitieve dieren gaat het daarbij om een genetisch gevormde 
natuur die tot norm wordt. Bij complexere dieren gaat het om een door genen 
en leergedrag gevormde natuur. Deze natuur komt niet tot uitdrukking in be-
paalde uiterlijke eigenschappen. De uiterlijke eigenschappen zijn immers ver-
anderlijk. De natuur komt tot uitdrukking in een geestestoestand, dat wil zeg-
gen in een interne gerichtheid: kortom in datgene wat mensen willen en den-
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ken. Wát mensen willen en denken is niet kenbaar, maar kan hun empirisch 
gefundeerd toegeschreven worden op basis van datgene wat in het verleden 
succes gehad heeft.  

Het verdwijnen van de interesse voor empirische controleerbaarheid 

(“Since the defeat of logical positivism, it is generally accepted that our theories are 
‘(…) under-determined by the totality of possible sensory evidence (…)’ (Quine, 
1960). Underdetermination, however, holds for all statements, not just for psycholo-
gical attributions. It holds for physical, i.e. extensional statements as well.” p. 86)  

 
Wanneer men een verdediging van een biologische benadering op het gebied 
van de sociale wetenschap gaat lezen, verwacht men dat dit gebeurt vanuit de 
wens om harde, empirisch controleerbare gegevens te produceren op het ge-
bied van de menswetenschappen. Groot was dan ook de verwarring die ont-
stond doordat Mackor zich nergens in haar boek buigt over de vraag hoe be-
paalde begrippen geoperationaliseerd moeten worden of welk soort onderzoek 
bijvoorbeeld inzicht kan geven in de reproductieve familiegeschiedenis. Bij 
lezing dringt de conclusie zich op dat ‘feiten’ irrelevant zijn geworden. Ook 
Hacker lijkt dit opgevallen te zijn gezien zijn hierboven opgenomen verzucht-
ing “Few worried that it might give rise to scientistic thought – that is modes of 
thought that emulate the forms of scientific theories, the jargon and formaliza-
tion of respectable science, without the constraints of systematic data collect-
ing, quantitative methods and experimental testing”. 

Niet alleen door Quine, maar vrij breed in Amerika, worden door de nieu-
we realisten uit het bestaan van probleemoplossend handelen consequenties ge-
trokken over het bestaan van een objectieve wereld. Daardoor verschuift de 
aandacht van empirische, dat wil zeggen op waarneming gebaseerde, kennis 
naar ontologische kennis. ‘Feiten’ zijn dan ontologische aannames over het be-
staan van een objectieve wereld. Het nieuwe realisme stelt bijvoorbeeld dat 
moleculen ‘unobservables’ zijn, ‘that are really there’.20 Daarmee hypostase-
ren zij theoretische begrippen niet slechts tot ware ‘denkdingen/ideeën’ zoals 
de Platonisten, maar tot ware in de empirische werkelijkheid bestaande dingen. 

                                                           
20 “Logical empiricism aims at the elimination of metaphysics – the elimination of reference to 

unobservabies – by verificationist rational reconstruction. Both of the important alternatives in 
the philosophy of science, scientific realism and social constructivism, reflect the estimate that 
the elimination of metaphysics from scientific theories and methods is impossible; the rationa-
lity of scientific inquiry cannot be accounted for without acknowledging that succesful scien-
tific theories typically embody knowledge of ‘unobservables’. (...): According to realists, when 
a well-confirmed scientific theory appears to describe unobservable theoretical entities, it is 
almost always appropriate to think of its theoretical terms as really referring to real unobserv-
able features of the world, which exist independently of our theorizing about them, and of 
which the theory is probably approximately true.” R. Boyd, Confirmation, Semantics and the 
Interpretation of Scientific Theories, in The Philosophy of Science, ed. R. Boyd, P. Gasper and 
J.D. Trout, , The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1991, p. 11. 
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De kwestie van de ‘unobservables’ komt in het nieuwe realisme aan de orde 
omdat er van uitgegaan wordt dat er een natuurlijke taal is, waarin men waar-
nemingen probleemloos kan beschrijven. In het neopositivisme werd er juist de 
nadruk op gelegd dat de dagelijkse taal zo vaag en onduidelijk is dat hij 
meestal ongeschikt is als waarnemingstaal. In het neopositivisme was er daar-
om geen principieel onderscheid tussen observeerbare aardbeien en niet obser-
veerbare moleculen, maar was er in beide gevallen sprake van regels die bepa-
len hoe de betreffende begrippen in verband gebracht kunnen worden met 
waarnemingen: bij aardbeien zijn dat de impliciete regels van dagelijks taalge-
bruik, bij moleculen zijn dat de expliciete regels van een uitgewerkte theorie.21  

Door aan ‘unobservables, that are really there’ de status van ‘objectief 
waar’ te verlenen, wordt de deur wagenwijd opengezet voor een nieuwe meta-
fysica. Waarom zou men zich nog indringend bezig houden met waarnemingen 
als onwaarneembare dingen ook een werkelijk bestaan hebben? Is er een 
scherp omlijnd criterium aanwezig om vast te stellen welke theoretische be-
grippen ‘unobservables’ zijn die werkelijk waar zijn en welke pure onzin be-
vatten?  

Men redeneert dat ‘underdetermination’ een veel voorkomend verschijnsel 
is, ook in de natuurwetenschap. Daarmee wordt bedoeld dat men in veel geval-
len niet zeker weet of de interpretatie die men geeft juist is. Volgens het nieu-
we realisme is er echter pas een probleem als er sprake is van ‘indeterminati-
on’, dat wil zeggen als er geen criterium is aan te wijzen aan de hand waarvan 
men kan aangeven welk soort bewijs beslissend is voor een bepaald soort in-
terpretatie. Alleen als er zo’n criterium geformuleerd kan worden is er ‘fact of 
the matter’, is er sprake van objectieve wetenschappelijke kennis. Via dit be-
slissende criterium – dat eens verwees naar de empirische controleerbaarheid – 
vindt nu bijna onmerkbaar een verschuiving plaats met verstrekkende conse-
quenties. Gesteld wordt namelijk dat een interpretatie ‘fact of the matter’ heeft 
als aangegeven kan worden wat men zou moeten weten om te beslissen welke 
interpretatie de juiste is (bij Mackor bijvoorbeeld ‘dat een bepaald item in het 
verleden bijgedragen heeft aan het reproductieve succes van de voorouders van 
dit individu’). De vraag óf kennis over dat beslissende gegeven te verkrijgen 
is, wat voor soort kennis dat is en welke mate van empirische controleerbaar-
heid die kennis heeft, is naar de achtergrond verdwenen. 

In discussie met Dennet stelt Mackor (p.154) dat Dennet meent dat het toe-
schrijven van een bepaalde representatieve inhoud aan innerlijke geestelijke 
toestanden of aan (taal)handelingen ‘indeterminate’ is. Dennet maakt daarbij 
volgens Mackor ten onrechte geen onderscheid tussen ‘indetermination’ en 
‘underdetermination’ (p. 155). “Although content can be imprecise and al-
though it is often hard for us, as observers, to determine the content of some 
mental state or utterance, in principle the reproductive history guarantees that 
function and content are determinate, that there is a fact of the matter what the 
function or content of an item is”. Dennett stelt dat er twee interpretatie-

                                                           
21 Zie o.a. E. Nagel The structure of science, Routledge and Kegan Paul, London , 1961, p. 349. 
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schema’s kunnen zijn die betrouwbaar zijn en compacte voorspellers over een 
lange tijd, terwijl ze toch tot onenigheid leiden over cruciale kwesties. Mackor 
brengt hier tegen in dat niemand ooit naar voren is gekomen met een overtui-
gend en gedetailleerd voorbeeld van lange termijn onenigheid over een belief-
ascription (p. 155). “Dennett would have to come up with an example in which 
interpreters (for example anthropologists) not only are left with two or more 
conflicting interpretations, but where they (and we) also believe that no (fu-
ture) evidence can ever be brought to the fore that would enable them to 
choose between those interpretations”. De vraag of teleofunctionalisme bij-
draagt aan voorspelbaarheid wordt door Mackor niet behandeld. Voor zover ik 
het kan overzien, kan het teleofunctionalisme op geen enkele manier bijdragen 
aan voorspelbaarheid. Met ‘future evidence’ zal daarom gedoeld zijn op suc-
ces. De redenering wordt dan zoiets als: mensen denken en willen als ze ge-
zond zijn zinvolle dingen die hen in staat stellen in de werkelijkheid succesvol 
te overleven; begrippen die niet bijdragen aan dat succesvol overleven zullen 
verdwijnen; begrippen die wel bijdragen aan dat succesvol overleven hebben 
betrekking op de werkelijkheid en zijn dus werkelijk waar. 
 
Bij de behandeling van de vraag of de functionele verklaring in te passen is in 
het deductief-nomologische verklaringsmodel bleek al dat er door Mackor een 
aantal logische schijnbewegingen wordt gemaakt, waarbij uit het zicht blijft 
waar het bij dat verklaringsmodel om draait. Ernest Nagel maakt duidelijk dat 
veel eerzaam en belangrijk wetenschappelijk werk niet precies in het deduc-
tief-nomologische model is in te passen.22 Tegen de achtergrond van het model 
is echter nauwkeurig aan te geven welke problemen er door die afwijkingen 
ontstaan in het leggen van een verbinding tussen theorie en waarneming.  

Mackor gaat specifiek op Nagel in, wanneer ze de vraag behandelt of theo-
retische integratie tussen natuurwetenschap, biologie en sociologie mogelijk is. 
Verwarrend is daarbij dat ze Nagel niet volgt in zijn terminologie, noch in zijn 
expositie van het probleem van integratie. Uiteindelijk is mijn conclusie dat ze 
Nagel verkeerd weergeeft. 

Nagel stelt het probleem aan de orde hoe de kinetische gastheorie de wet 
van Boyle-Charles, die in termen van de klassieke thermodynamica was ge-
steld, kan integreren. Zich beperkend tot het begrip temperatuur, stelt Nagel 
dat de wet van Boyle alleen uit de kinetische gastheorie kan worden afgeleid 
onder de vooronderstelling dat de temperatuur van een gas proportioneel is aan 
de gemiddelde kinetische energie van zijn moleculen.23 De vraag is dan wat dit 
voor soort ‘linkage’ (Mackor spreekt van bridge-law) is. De vooronderstelling 
kan niet getest worden aan de hand van directe metingen van de gemiddelde 
kinetische energie van gasmoleculen. De waarde kan echter wel indirect wor-
den vastgesteld door berekeningen vanuit experimentele gegevens over gassen 
die los staan van de metingen van temperaturen. Op die manier wordt nadere 

                                                           
22 Ibidem, p. 20 e.v. 
23 Ibidem, p. 355. 
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zekerheid verkregen vanuit een andere expositie van de kinetische gastheorie 
waarbij andere correspondentieregels worden gehanteerd. Nagel verzet zich 
expressis verbis24 tegen een identiteit per definitie, omdat in dat geval de term 
temperatuur duidelijk een andere betekenis krijgt dan ermee verbonden was in 
de klassieke theorie over warmte en dus een andere betekenis dan hij heeft in 
de wet van Boyle. Als het erom gaat de thermodynamica te reduceren tot me-
chanica, dan moet temperatuur in de betekenis van de klassieke opvatting pro-
portioneel zijn met de gemiddelde kinetische energie van gasmoleculen. Dat 
wil zeggen dat er een hypothese moet zijn dat de staat van lichamen die be-
schreven wordt als temperatuur in de betekenis van de klassieke opvatting, ook 
gekarakteriseerd wordt door temperatuur in de geherdefinieerde betekenis van 
de term. Deze hypothese is toetsbaar. 

Mackor stelt dat het Nagel vooral gaat om bridge-laws die identiteiten uit-
drukken (p. 23). Als bekend voorbeeld van een bridge-law noemt ze vervol-
gens dat water geïdentificeerd wordt met H2O. Daarmee negeert ze de opvat-
ting van Nagel dat het per definitie uitspreken van identiteiten zonder nadere 
empirische onderbouwing zinloos is en slechts verbaal spel. Mackor past de 
opvatting van Nagel vervolgens toe op het integreren van theorieën, dat wil 
zeggen het reduceren van de ene theorie tot de andere. Nagel geeft aan dat dit 
praktisch bijna steeds onmogelijk zal zijn. Terwijl een definitorische identiteit 
een noodzakelijke voorwaarde inhoudt, zal de toetsbare hypothese die de ‘lin-
kage’ empirische inhoud geeft, slechts een voldoende voorwaarde kunnen 
inhouden. Dat betekent dat de termen van de verschillende theorieën (tempera-
tuur en kinetische energie) elkaar niet kunnen vervangen en dat theorieën nooit 
volledig tot elkaar herleid kunnen worden.25 Mackor noemt dit punt wel (aan 
de hand van het voorbeeld van Newton, p. 25), maar acht het beperkt tot de 
situatie waarin twee concurrerende theorieën met elkaar in verband moeten 
worden gebracht en schrijft het niet aan Nagel toe maar aan haar promotor 
Kuipers. De indruk ontstaat aldus dat Nagel simpelweg uitgaat van de moge-
lijkheid van de integratie van theorieën door middel van identiteit.  

Als het slechts om het stipulatief definiëren van identiteiten gaat, leidt inte-
gratie van theorieën tot het ‘wegdefiniëren’ van één van beide. Mackor betoogt 
onder verwijzing naar Kuipers voorbeeld van Newton dat dit niet zo’n vaart 
loopt. Tenslotte concludeert ze op grond van het feit dat er maar weinig geluk-
te integraties/reducties zijn, dat we onze aandacht beter kunnen richten op de 
manier waarop wetenschappers feitelijk samenwerken. Doordat Nagel zo 
slecht is weergegeven, lijkt het probleem van theoretische integratie niets te 
maken te hebben met de empirische fundering van kennis. Nieuwe realisten 
gaan er van uit dat er een natuurlijke taal is waarin waarnemingen probleem-
loos kunnen worden weergegeven. Misschien dat ze daarom gewoon niet zien 
welk probleem Nagel behandelt. Als datgene wat binnen de ene theorie wordt 
waargenomen niet binnen een andere theorie, die over hetzelfde gaat, op de-

                                                           
24 Ibidem, p. 357: hij spreekt van ‘unwitting double talk’.  
25 Ibidem, p. 355, noot 5. 



Het relativisme van het sociale constructivisme 145 

zelfde manier kan worden waargenomen, moet men niet gemakkelijk besluiten 
tot de theoriegebondenheid van de waarneming, maar moet men alles in het 
werk stellen om tot een zo goed mogelijke integratie te komen. Dat er weinig 
gelukte reducties zijn is niet het enige punt. Veel belangrijker is de vraag hoe-
zeer de theoretische desintegratie toeneemt als men niet gedurig gericht is op 
theoretische integratie. 

In de praktische samenwerking die Mackor bepleit werken mensen samen 
vanuit verschillende disciplines. Daarop is hun vakkennis gebaseerd. Nagel 
heeft het in mijn ogen over het intact houden van de theoretische eenheid bin-
nen een vakgebied. Wanneer de samenwerking op een bepaald gebied leidt tot 
gemeenschappelijke interdisciplinaire vraagstellingen, is zich een nieuwe disci-
pline aan het vormen waarvoor zich evenzeer de noodzaak voor zal doen om 
de theoretische eenheid in het vakgebied te bewaren.. 

Botsende referentiekaders 2 

De waarneming van gedrag 

In de taalanalytische opvatting werd als volgt geredeneerd. Een zuiver externe 
beschrijving van de fysieke bewegingen van mensen zegt niets over de sociale 
betekenis van die handelingen, dat wil zeggen over hun karakter als sociaal 
feit. De sociale betekenis komt naar voren in de sociale regels, dat wil zeggen 
in de wijze waarop in een samenleving bepaalde fysieke handelingen als zinvol 
beoordeeld worden. Deze sociale regels vormen de termen waarin iemand na-
denkt over de motieven/redenen voor zijn gedrag en maken dat anderen zijn 
gedrag als sociale handeling kunnen begrijpen. Een sociaal-wetenschappelijke 
beschrijving van gedrag moet daarom een beschrijving zijn in termen van deze 
sociale regels. De beschrijving ‘hij neemt zijn hoed af’ is dus de beschrijving 
van een fysieke handeling die intentioneel verklaard wordt door de reden ‘hij 
wil beleefd zijn’ en die door de actor zelf en door de omstanders als ‘beleefd’ 
begrepen kan worden, doordat zij de sociale regel kennen dat ‘het afnemen van 
de hoed in bepaalde condities geldt als groet en dat men door in bepaalde om-
standigheden te groeten, beleefd is’. 

Zoals hierboven al werd gesteld, moet steeds voor ogen gehouden worden 
dat de taalanalytische opvatting niet gericht is op het verwerven van empiri-
sche kennis. De vraag hoe men zich een ‘zuiver externe beschrijving van ge-
drag moet voorstellen’ komt daardoor niet aan de orde. Het gaat er slechts om 
dat ‘fysieke bewegingen’ en ‘sociale betekenis’ twee analytisch te onderschei-
den aspecten zijn aan gedrag. 

Het neopositivisme en het kritisch rationalisme willen geen aandacht beste-
den aan sociale regels, omdat hierover volgens hen geen empirisch controleer-
bare kennis kan bestaan.  

Het sociale constructivisme volgt het neopositivisme en kritisch rationalis-
me doordat het ook gericht is op het verwerven van empirische kennis. Het so-
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ciale constructivisme acht het eveneens onmogelijk om fysieke handelingen 
neutraal te beschrijven en ze vervolgens te verklaren aan de hand van taalana-
lytische kennis over sociale regels. In de beschrijving ‘hij neemt zijn hoed af’ 
in plaats van ‘hij deed zijn hoed af’ zit volgens hen al besloten dat men een 
groet beschrijft, zodat het kader van sociale regels al mét de beschrijving ge-
geven is. Er is geen onderscheid tussen beschrijven en begrijpen. Begrijpen 
geschiedt vanuit een in een bepaalde context verworven gedeeld begrip.26 In 
het sociale constructivisme is er daarom geen plaats voor ‘intentioneel verkla-
ren’, dat wil zeggen voor een dieper inzicht (om beleefd te zijn) in de achter-
grond van de interpretatie die de gegeven interpretatie rechtvaardigt. 

Het nieuwe realisme gaat uit van het idee van een waarnemingstaal waarin 
fysieke handelingen neutraal beschreven kunnen worden. In het nieuwe realis-
me blijft daardoor plaats voor ‘intentioneel verklaren’. Taal speelt volgens hen 
een rol bij het verwerken van een bepaalde ‘input’ aan prikkels tot een ge-
dragsoutput. Individuen kunnen daarbij verschillen in de ontwikkeling van hun 
leergedrag. De taal waarin zij de ‘input’ vasthouden is op te vatten als een ge-
heel van wensen en opvattingen. Inzicht in het mechanisme van informatiever-
werking levert een verklaring voor het optreden van een bepaalde gedragsout-
put. Op deze manier is het intentioneel verklaren van gedrag vanuit wensen en 
opvattingen wetenschappelijk verantwoord. Terwijl het sociale constructivisme 
sociologisch/antropologisch is, neemt het nieuwe realisme dus de cognitieve 
psychologie als uitgangspunt. 

Aard van sociale regels 

In de taalanalytische opvatting wordt de vraag hoe men betekenisregels leert 
kennen door Baker en Hacker27 beantwoord aan de hand van paragraaf 198 
van Philosophische Untersuchungen. Wittgenstein stelt daarin dat men beteke-
nisregels leert kennen doordat men er in getraind wordt. Dit verwijst naar een 
deelname aan een praktijk waarin een leraar als autoriteit fungeert. De leraar 
beslist wanneer een regel is overtreden, wanneer iemand zich vergist, wanneer 
iemand de regel bewust overtreedt, wanneer iemand de regel nog niet begrijpt. 
Het is jammer dat Baker en Hacker, evenmin als Wittgenstein, ingaan op de 
sociologische implicaties van deze opvatting: de sociale regels/betekenisregels 
van een taalgemeenschap komen weliswaar voor een belangrijk deel tot stand 
in het gewone handelen, maar als expliciete en overdraagbare regels worden ze 
gevormd in een praktijk waarin een leraar als autoriteit fungeert. Doordat dit 
verschil in praktijkvorm en het ermee samenhangende verschil in de aard van 
de regels (impliciet versus expliciet) niet is uitgewerkt, is er binnen de taalana-

                                                           
26 Zie o.a. P. Winch, The Idea of a Social Science, Routledge and Kegan Paul, London/New 

York, 1958, p. 23 
27 G.P. Baker and P.M.S. Hacker, Scepticism, Rules and Language, Basil Blackwell, Oxford, 

1985, p. 13. 
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lytische opvatting en het sociale constructivisme verwarring ontstaan rond het 
begrip sociale regel.28 

Het woord praktijk verwijst bij Baker en Hacker namelijk naar handelen 
dat het beste getypeerd kan worden als symbolisch handelen. De interactie in 
een praktijk waarin een leraar als autoriteit fungeert, heeft namelijk geen ander 
doel dan het aan elkaar verduidelijken van regels. Een dergelijke praktijk ves-
tigt een formeel betekenissysteem, waarbij woorden een algemene strekking 
krijgen doordat ze op een vaste manier verbonden worden met andere woorden 
en met paradigmatische voorbeelden van handelen. Op basis van die praktijk 
kan men stellen dat ‘beloven’ betekent ‘een verplichting op zich nemen’ en dat 
dit de normatieve verwachting schept dat iemand laat merken dat hij zich ver-
plicht acht. Wat dit voor feitelijke consequenties voor zijn gedrag zal hebben, 
als hij bereid is te voldoen aan de normatieve verwachting, is een hele andere 
zaak, die in het sociale constructivisme wordt behandeld. Er zijn namelijk vele 
gedragsalternatieven die uitdrukking kunnen geven aan ‘het zich verplicht 
achten’ en deze gedragsalternatieven zullen per context sterk wijzigen, omdat 
ze te maken hebben met een balans die men in de interactie tot dan toe heeft 
ontwikkeld.  

Kenmerkend voor een symbolische praktijk, waarin expliciete taalregels 
ontwikkeld worden, is dat men gericht is op het formuleren en overeenstem-
ming bereiken over regels, dat wil zeggen over algemene betekenissen. Het 
rechtvaardigen van gedrag door het te schetsen als uitvoering van een regel 
verwijst niet naar een werkelijke beweegreden,29 maar stelt het gedrag voor als 
voorbeeld van een correcte uitvoering van een regel. Alleen dankzij een derge-
lijk soort praktijk kunnen betekenisregels een autonoom bestaan hebben en ge-
formuleerd worden. Juristen spreken in dit verband van de ‘law in the books’, 
taalkundigen zouden kunnen spreken van de ‘taal van de woordenboeken’.  

Zoals Hacker met spijt constateert30 richt het nieuwe realisme zijn pijlen nu 
juist op deze vorm van praktijk: de taalanalyse. Hacker vermeldt niet dat het 
sociale constructivisme op dit punt aansluit bij het nieuwe realisme en zich 
evenzeer richt tegen de praktijk van taalanalyse. Het verschil dat tussen sociaal 
constructivisme en nieuw realisme optreedt heeft te maken met het feit dat het 
sociaal constructivisme de sociale regel ziet als interpretatieregel, terwijl de 
nieuwe realist hem ziet als de verklaring voor het optreden van een bepaalde 
gedragsoutput. 

Het sociale constructivisme houdt zich bezig met de wijze waarop mensen 
in hun interactie over en weer empirische verwachtingen scheppen over de wij-

                                                           
28 Zie voor een analyse op dit punt mijn dissertatie Theorie en Waarneming, Amsterdam 1995, 

pp. 236 e.v. 
29 P.M.S. Hacker, Wittgenstein’s place in twentieth century analytic philosophy, Blackwell, 

Oxford 1996, p. 135: “Human action is misrepresented as movement caused by acts of will. 
There are such things as acts of will, but they are not causal antecedents of action. There is 
such a thing as will-power, but will-power is not the psychic analogue of muscle power. And it 
is a fiction that all voluntary action manifests will-power or involves an act of will. (…) Vol-
untary action is action for which it makes sense to ask the agent’s reasons for acting.” 

30 Ibidem, p. 190, 234-237. 
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ze waarop ze op elkaars gedrag zullen reageren. Op het eerste gezicht geeft het 
sociale constructivisme daarmee het strikte onderscheid tussen analytische en 
empirische uitspraken op en maken ze analytische uitspraken tot toetsbare uit-
spraken. De stelling dat ‘wat hij nu doet beloven is’ zou dan getoetst kunnen 
worden door te gaan kijken of hij in zijn gedrag uiting geeft aan zijn ‘zich ver-
plicht voelen’ en of als hij dat niet doet, andere mensen reageren op een wijze 
die laat zien dat hij anders doet dan ze verwacht hadden. In de pre-Wiener-
Kreisperiode hebben de symbolisch interactionisten/pragmatisten inderdaad 
gemeend langs deze weg een empirische betekenistheorie te kunnen ontwikke-
len.31  

Het sociale constructivisme echter stelt dat niet op neutrale manier is vast te 
stellen of ‘iemand zich aan zijn belofte houdt’. De gedragsverwachting is niet 
te zien als de voorspelling dat een bepaalde fysieke handeling zal gaan plaats-
vinden, maar als de empirische verwachting dat uitdrukking gegeven zal wor-
den aan een sociale betekenis. Of dat gebeurt kan alleen vanuit een gedeeld 
sociaal kader worden waargenomen. Men kan aannemen dat het gebeurd is, 
wanneer de interactie geruisloos verder verloopt. Wanneer in een interactie de 
verwachtingen niet op elkaar aansluiten, is er volgens het sociale constructi-
visme geen externe maatstaf aan de hand waarvan beslist kan worden of ie-
mand niet begreep dat hij sociaal gezien een belofte deed, of dat hij wel weet 
dat zijn gedrag ‘beloven’ betekende, maar zich toch niet gebonden acht, of dat 
de toehoorder niet begrijpt dat zijn gedrag wel degelijk een ‘zich verplicht 
voelen’ uitdrukt.32 Een sociale regel kan daarom in het sociale constructivisme 
niet, zoals bij de taalanalytici, een autonome betekenis hebben en in algemene 
termen geformuleerd worden. Een sociale regel is contextueel bepaald en ligt 
besloten in een bepaalde feitelijk plaatsvindende interactie.  

Het sociale constructivisme gaat er van uit dat door participerende observa-
tie inzicht kan ontstaan in het onderlinge verwachtingspatroon in een bepaald 
deel van de samenleving. Dit inzicht kan echter niet uitgedrukt worden op het 
niveau van gedragsverwachtingen door het formuleren van sociale regels. Door 
het verslag van hun onderzoek zo op te zetten dat ze de lezer als het ware deel-
genoot maken van hun praktijkervaring, maken participerende onderzoekers 
het voor de lezer mogelijk inzicht te verwerven in de interactie in zo’n gebied. 
Taal heeft dan geen gefixeerde betekenis. Betekenissen evolueren in een gedu-
rig proces van interactie: de belofte van de ene persoon schept andere verwach-
tingen dan die van een andere persoon. 33 

                                                           
31 Zie o.a. G.H. Mead, Mind. Self and Society, ed. C.W. Morris, University of Chicago Press, 

Chicago and London, 1934, p. 79: “But the interpretation of gestures is not basically, a process 
going on in a mind as such, or one necessarily involving a mind; it is an external, overt, physi-
cal of physiological process going on in the actual field of social experience”. 

32 P. Winch, The Idea of a Social Science, Routledge and Kegan Paul, London/New York, 1958, 
p. 32. 

33 Recent werd het onderscheid tussen de taalanalytische opvatting en het sociale constructivisme 
ook door M. Loth aan de orde gesteld in RenR 1998/2, p. 177, doordat hij de vraag stelt wat we 
ons onder een linguïstische gemeenschap moeten voorstellen, een gemeenschap waarin de 
woorden op een voor de deelnemers externe manier betekenis krijgen, of een gemeenschap 
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Door de contextgebondenheid is ieder bij de interpretatie van het gedrag van 
een ander een beetje een buitenstaander, is de eigen sociaal-culturele ach-
tergrond altijd enigszins anders gevormd dan die van een ander en is er dus 
geen principieel, maar een geleidelijk verschil tussen eigen en vreemde cul-
tuur. In dat geval is interpretatie altijd ‘radicaal’, dat wil zeggen dat men vanuit 
een eigen rationaliteitsbeeld gedrag interpreteert en geen enkele maatstaf heeft 
om de juistheid van deze interpretatie te funderen. Het is om deze reden dat 
sociale constructivisten zich liever niet meer bezighouden met algemene inter-
pretaties. In een participerende observatie, in het daadwerkelijke contact met 
anderen, is er echter tussen mensen een directe verstandhouding mogelijk, die 
buiten de taal omgaat. Vanuit die verstandhouding kan een wederzijds begrip 
opgebouwd worden. Dit begrip is niet uit te drukken in algemene beschrijven-
de interpretaties (een weten dat), maar slechts in het praktisch vervolg kunnen 
geven aan een communicatie (weten hoe) en daar verslag van kunnen doen. 

Het nieuwe realisme neemt de radicale interpretatie tot uitgangspunt en is 
wel gericht op algemene beschrijvende interpretaties. Binnen het nieuwe rea-
lisme ontstaat de tegenstelling tussen mensen als Davidson, de interpretationa-
listen, die menen dat de interpretaties niet empirisch gefundeerd kunnen wor-
den en de naturalisten als Mackor, die menen dat die interpretaties wel empi-
risch gefundeerd kunnen worden.  
Via de radicale interpretatie kan in het nieuwe realisme de relatie gelegd wor-
den met de sociobiologie. In een radicale interpretatie is er immers geen princi-
pieel verschil tussen de bestudering van mieren en van de eigen familie: in bei-
de gevallen interpreteer je gedrag door daaraan een rationaliteit toe te schrij-
ven. De onderzoeker schrijft geen rationaliteit toe omdat hij het dier wil begrij-
pen in zijn gevoelens, maar om te begrijpen hoe ‘leren’ in elkaar zit, dat wil 
zeggen te begrijpen hoe het proces van informatieverwerking is. Succesvol 
kunnen handelen is daarbij de maatstaf. 

Het is duidelijk dat het nieuwe realisme een totaal andere weg inslaat dan 
de taalanalytische opvatting en het sociale constructivisme, doordat de aan-
dacht niet langer gericht is op taal als basis voor een gemeenschappelijk begrip 
van de wereld, maar op taal als informatieverwerking. Het onderscheid tussen 
de cognitieve zienswijze van het nieuwe realisme en de sociaal-antropologi-
sche zienswijze van het sociale constructivisme kan aan het volgende voor-
beeld nog eens geadstrueerd worden. Op dit moment is er binnen het nieuwe 
realisme nogal veel belangstelling voor de ontdekking van E. Rosch dat men-
sen woorden associëren met prototypen. Hieruit worden door nieuwe realisten 
als Fodor34conclusies getrokken over de manier waarop onze hersenen in el-
kaar zitten. Hij meent op basis van deze inzichten het einde van de analytische 
wijsbegeerte te kunnen inluiden, die immers uitgaat van gefixeerde betekenis-

                                                                                                                                
waarin de deelnemers van geval tot geval betekenis verlenen. Dit onderscheid is van cruciaal 
belang bij het beoordelen van de invloed die is uitgegaan van de wending in het recht naar in-
formele regels. 

34 Zie Jerry A. Fodor, Concepts, where cognitive science went wrong, Clarendon Press, Oxford 
1998. 
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sen. Vanuit het sociale constructivisme echter zou men niet concluderen tot een 
bepaalde werking van de hersenen, maar wijzen op het bestaan van een symbo-
lische praktijk waarin regels worden overgedragen door gebruik te maken van 
prototypes. De vaardigheid van de proefpersonen van Rosch zou uit het be-
staan van deze sociale omstandigheden verklaard kunnen worden. De verkla-
ring is dan sociologisch en niet neurofysiologisch, zoals bij de nieuwe realis-
ten. Veranderingen in die symbolische praktijk, bijvoorbeeld minder werken 
met voorbeelden en meer met definities, zou kunnen leiden tot veranderingen 
in het associatievermogen van proefpersonen en tot meer gefixeerde betekenis-
sen. 

Gevolgen voor de wetenschapstheorie 

In de wetenschap speelt de door de taalanalytische opvatting beoogde symboli-
sche praktijk een belangrijke rol. Het afgelopen jaar heeft de Volkskrant een 
serie artikelen gepubliceerd over de belangrijke natuurwetenschappelijke be-
grippen zoals temperatuur, tijd, massa. Steeds weer bleek de geschiedenis van 
zo’n begrip te bestaan uit een combinatie van uiterst abstracte theorie en het 
maken van allerlei afspraken om tot praktisch bruikbare operationaliseringen 
en standaardisering van betekenissen te kunnen komen. Ook bij een integratie 
van verschillende theorieën, zoals Nagel beoogde, ligt de nadruk op het analy-
seren van de betekenis van begrippen en op het leggen van een relatie tussen 
de gebruikte begrippen in de wijze waarop deze naar de werkelijkheid verwij-
zen. Door de afwending van taalanalyse die zowel in het sociale constructivis-
me als in het nieuwe realisme heeft plaatsgevonden, blijft zo’n theoretische 
integratie buiten bereik.  

In het nieuwe realisme komt de nadruk te liggen op praktische samenwer-
king. De gemeenschappelijke theorie zal in dat geval bestaan uit ontologische 
aannames, die de gevonden praktijkoplossingen ondersteunen. Daarin sluipt 
een groot gevaar voor het ontstaan van dogmatisme. Het neopositivisme en het 
kritisch rationalisme gingen uit van de toetsbaarheid van theorieën en namen 
op basis daarvan aan dat overkoepelende ideeën over de ware aard van de 
werkelijkheid een voorlopige aanspraak op waarheid konden maken. Het so-
ciale constructivisme ging uit van de ontoetsbaarheid van wereldbeelden of 
paradigma’s en stelde zich op basis daarvan principieel relativistisch op ten 
opzichte van de waarheid van die beelden. Voor zover er een objectieve waar-
heid zou zijn, zou deze dichter benaderd worden vanuit een interactie tussen 
een veelheid van wereldbeelden, dan vanuit één wereldbeeld dat dominantie 
verwerft. In het nieuwe realisme houdt integratie in dat er één samenhangende 
ontologie wordt ontwikkeld die de bestaande praktijk fundeert en deze be-
schouwt als uitgaande van ‘objectief ware veronderstellingen’. 

In de neopositivistische en taalanalytische opvatting werd uitgegaan van 
een tegenstelling tussen praktijk en theorie. Dat betekende dat uit de botsing 
van die twee vernieuwing kon ontstaan. In het nieuwe realisme heeft theorie 
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geen autonome status meer en heeft slechts de rol een bestaande praktijk te 
objectiveren tot een ‘ ware praktijk’. Daarmee loopt het pragmatisme inder-
daad het risico om – precies zoals Hacker het stelt – in zijn tegendeel te verke-
ren: dogmatisme en scientistisch verbalisme.  

In het neopositivisme werden theorieën al gezien als constructies. In het 
neopositivsime werden deze constructies echter toetsbaar geacht aan de hand 
van waarneming. Zowel binnen het nieuwe realisme als binnen het sociale con-
structivisme wordt echter uitgegaan van theorieën/constructies die niet toets-
baar zijn aan de hand van de waarneming. In het sociale constructivisme gaat 
de theorie vooraf aan de waarneming en blijft kennis verbonden met de wijze 
waarop de deelnemers aan een bepaalde praktijk de werkelijkheid op dezelfde 
wijze percipiëren. De deling van de sociale praktijk in vele contexten leidt daar 
tot het beeld van een versnippering van kennis en tot het verdwijnen van de 
mogelijkheid om verschillende technische praktijkoplossingen te integreren. 
Tegelijkertijd wordt die versnippering als pluralisme nagestreefd, omdat uit de 
botsing vernieuwing voortkomt. In het nieuwe realisme wordt objectieve waar-
neming mogelijk geacht en gaat de theorie niet vooraf aan de waarneming. In 
individuele praktijksituaties wordt kennis opgebouwd. Deze kennis kan niet 
volledig op waarnemingen worden gefundeerd. De theorieën van de weten-
schap die niet volledig op de waarneming zijn te funderen, worden gezien als 
de neerslag van de regelmatigheden in de individuele praktijken, die ontstaan 
doordat mensen biologisch gelijk zijn en in dezelfde objectieve werkelijkheid 
fungeren en aldus aan dezelfde externe prikkels zijn onderworpen. 

De afbraak van de analytische filosofie 

(“It follows that we cannot learn about content by introspection or by doing ‘arm-
chair philosophy’. To determine the content of any ‘meaningful item’, we need to 
study its reproductive history.” p. 132) 

 
Mackor hecht er groot belang aan om steeds zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
Wittgenstein. De wijze waarop dat gebeurt heeft bij mij veel verwarring en er-
gernis gewekt. Zij (p. 34 en 74) benadrukt dat Wittgenstein en Winch het ge-
ven van een intentionele verklaring zinvol achten. Het nieuwe van hun op-
vatting ten opzichte van de traditionele wijze van intentioneel verklaren is vol-
gens haar dat zij met intentie niet doelen op een subjectief ‘iets’ dat door intro-
spectie of inleving kenbaar is, maar op sociale regels. Het is volgens mij moge-
lijk om te stellen dat Wittgenstein ervan uitging dat het voor leden van een 
taalgemeenschap mogelijk is elkaars taaluitingen te begrijpen en aan de hand 
daarvan bepaalde normatieve gedragsverwachtingen te koesteren. Wittgenstein 
nam echter zeker niet aan dat gedrag verklaard kan worden uit wensen of op-
vattingen die dat gedrag op de één of andere manier veroorzaken.35 Dit is wat 

                                                           
35 Zie noot 2. 



152 Liesbeth Huppes-Cluysenaer 

Mackor (p. 139) bedoelt met intentioneel verklaren. Aangezien de aanname 
van een ‘wil’ als ‘oorzakelijke factor’ precies het tegendeel is van wat Witt-
genstein beoogde, is het verwarrend en onjuist om naar Wittgenstein te verwij-
zen.36  

Mackor stelt voorts (pp. 72-75) dat Ryle een filosofisch behaviorist is, om-
dat hij meent dat een intentionele verklaring slechts iets zegt over de manier 
waarop mensen zich gedragen of zullen gedragen. Wittgenstein is volgens haar 
echter geen filosofisch behaviorist, ook al meent Wittgenstein dat gedrag het 
belangrijkste criterium biedt op basis waarvan besloten kan worden wat ie-
mand wil en gelooft en welke regel hij volgt. Anders dan bij Ryle zijn volgens 
Mackor bij Wittgenstein innerlijke geestelijke toestanden niet identiek aan ge-
drag of aan disposities tot bepaald gedrag. Volgens Mackor meent Ryle (p. 74) 
dat Jans wens om morgenochtend de trein van negen uur te halen identiek is 
aan zijn dispositie om voor negenen naar het station te gaan, een kaartje te ko-
pen, et cetera.  

Weliswaar stelt Mackor dat Wittgenstein geen behaviorist is, maar haar ar-
gument (dat Wittgenstein gedrag wel ziet als criterium voor wat iemand wil of 
gelooft, maar het er niet mee identificeert) geeft een onjuist beeld van Wittgen-
steins opvatting. Wat betreft het veronderstelde behaviorisme van Ryle is even-
zeer sprake van een misverstand.37 Uit het volgende citaat wordt duidelijk dat 
het onjuist is te stellen dat Wittgenstein meent dat men op basis van gedrag 
vaststelt wat iemand wil, alsof men daarmee iets vaststelt dat een zelfstandig 
bestaan heeft: 

 
“Bist du nicht doch ein verkappter Behaviorist? Sagst du nicht doch, im Grunde, 
dass alles Fiktion ist, ausser dem menschlichen Benehmen? – Wenn ich von einer 
Fiktion rede, dann von einer grammatischen Fiktion (…) Wie kommt es nur zum 
philosophischen Problem der seelischen Vorgänge und Zuständen und des Behavi-
ourism? – Der erste Schritt ist der ganz unauffällige. Wir reden von Vorgänge und 
Zuständen, und lassen ihre Natur unentschieden! Wir werden vielleicht einmal mehr 
über sie wissen – meinen wir. Aber eben dadurch haben wir uns auf eine bestimmte 
Betrachtungsweise festgelegt”.38   

 
Men dient een scherp onderscheid te maken tussen een hele reeks van hande-
lingen die begrepen kan worden als ‘pijn hebben’ en de voorspelling dat ie-
mand die zegt dat hij pijn heeft of waarvan anderen zeggen dat hij pijn heeft, 
één of meer bepaalde handeling(en) zal verrichten met een bepaalde mate van 
waarschijnlijkheid. De laatste vorm van kennis is kennis die voortkomt uit er-

                                                           
36 Zie noot 29. 
37 P.M.S. Hacker, Wittgenstein’s place in twentieth century analytic philosophy, Blackwell, 

Oxford 1996, p. 271, windt zich erover op dat Wittgenstein en Ryle afgeschilderd worden als 
logische behavioristen: “Wittgenstein, like Ryle, was thought to be a logical behaviourist – and 
dismissed accordingly. Mutatis mutandis the mind must either be identical with the brain or, 
alternatively, stand to the brain as the software to the hardware of a computer”. 

38 Philosophische Untersuchungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1975 (oorspr. 1945), no. 307 
en 308. 
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varingen (reeds vele malen heb ik meegemaakt dat als Jan zegt dat hij hoofd-
pijn heeft, hij naar zijn bed gaat). De eerste vorm van kennis is kennis van taal, 
kennis van de betekenis van ‘pijn’ in een taalgemeenschap. Ten onrechte inter-
preteert Mackor Wittgenstein en Ryle alsof zij empirische uitspraken wilden 
doen, in plaats van uitspraken over de betekenis van taaluitingen. 

Mackor stelt (p. 40-42) dat ze aansluit bij auteurs als Wittgenstein en 
Winch door sociale regels op te vatten als ‘rules in action’, dat wil zeggen als 
regels die feitelijk gevolgd en onderschreven worden, ook al worden ze wel 
eens overtreden. Sociale regels hebben volgens haar de volgende kenmerken: 
ze kunnen bewust, door overmacht, of bij vergissing overtreden worden zonder 
hun geldigheid te verliezen; ze worden gebruikt om gedrag te beoordelen en 
overtredingen te sanctioneren; ze zijn sociaal gedeeld, hoewel het mogelijk is 
voor een individu om tegen de achtergrond van zijn cultuur eigen regels te 
maken; ze zijn vaak impliciet; kennis ervan is waarschijnlijk grotendeels ken-
nis van ‘hoe iets te doen’ en is niet noodzakelijk kennis van ‘wat het geval is’; 
tenslotte zal gedrag dat geleid wordt door sociale regels soms ook waarneem-
bare regelmatigheden opleveren, maar het kan er niet mee geïdentificeerd wor-
den. 

Uit het feit dat Mackor sociale regels voorstelt als ‘rules in action’ kan de 
conclusie getrokken worden dat ze het sociale constructivisme op dit punt 
volgt. Regels veranderen daarbij in de praktijk en hebben geen autonoom be-
staan. De andere kenmerken die ze noemt lijken daarmee in strijd en lijken 
meer in overeenstemming met de door Baker en Hacker verdedigde taalanalyti-
sche opvatting. Sociale regels kunnen in het sociale constructivisme namelijk 
niet overtreden worden, zonder hun geldigheid te verliezen: de regels gelden 
daarin immers slechts voor zover ze feitelijk uitgeoefend worden. Ook kunnen 
sociale regels in het sociale constructivisme niet gebruikt worden om gedrag te 
beoordelen, omdat ze geen bestaan hebben onafhankelijk van dat gedrag. Soci-
ale regels zijn niet zomaar sociaal gedeeld, maar slechts gemeenschappelijk 
voor de deelnemers aan een specifieke contextgebonden praktijk. In het sociale 
constructivisme is een individu dat private regels volgt, een individu dat niet 
begrepen wordt: voor anderen is de regel in zijn gedrag niet kenbaar. In het 
sociale constructivisme is kennis van sociale regels niet ‘waarschijnlijk groten-
deels’ kennis van ‘hoe iets te doen’, maar is dat per definitie. 

Volgens Mackor (p. 35) geven Wittgenstein en Winch niet aan hoe de soci-
ale wetenschapper de betekenis van gedrag kan leren kennen, dat wil zeggen 
de sociale regels van een groep kan leren kennen. Zij doet daarom een beroep 
op Gadamer, die uitlegt dat sprake is van een hermeneutische cirkel bij het 
analyseren van de betekenis van teksten en die stelt dat interpretatie een ‘Vor-
verständnis’ veronderstelt en dat daardoor volledig begrip van de oorspronke-
lijke betekenis van een tekst onmogelijk is. 

Het sociale constructivisme is voor een belangrijk deel ontwikkeld door 
Winch. Hij maakt duidelijk dat alleen in het contact met anderen regels gekend 
en uitgeoefend kunnen worden en is daarmee één van de grondleggers van de 
participerende observatie. Het is verbazingwekkend dat door Mackor niet één 
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keer naar deze onderzoeksvorm verwezen wordt. De verwijzing naar Gadamer 
doet vreemd aan, omdat Gadamer het heeft over tekstbegrip, terwijl het Mack-
or gaat om kennis van ‘rules in action’. 

De humanisering van de dierlijke natuur 

(“When it comes to inter-group relations, however, there are no obligations, for 
chimpanzees do not have ‘international’ rules.” p. 173)  

 
De opvatting van Mackor houdt het volgende in. Doordat de intentionele ver-
klaring functioneel wordt geïnterpreteerd, valt de verklaring van gedrag vanuit 
representaties samen met een beschrijving van het gedrag als het volgen van 
een regel. Zo kan bijvoorbeeld de bijendans intentioneel verklaard worden als 
‘het representeren van de plaats waar nectar is’ en tevens beschreven worden 
als regel-geleid gedrag, namelijk als het volgen van de bijenregel ‘als je nectar 
vindt, ga dan naar de korf en ga dansen’. Bij complexer diergedrag is sprake 
van een scheiding van indicatieve en imperatieve representaties en is leerge-
drag te vinden. In dat geval is de regel die gevolgd wordt door bijvoorbeeld 
ratten die leren giftig voedsel te mijden: ‘als je iets eet waarvan je ziek wordt, 
eet dan nooit meer iets dat daarop lijkt’. In deze gevallen is volgens Mackor 
geen sprake van sociale regels, omdat de daarbij behorende kenmerken van 
‘gebruikt om te beoordelen’, ’overtreding mogelijk’ en ‘bij overtreding volgt 
sanctie’ ontbreken. Bij dieren die in groepen leven is sprake van sociale regels 
(p. 170) “if the members of these groups maintain long-term symbiotic rela-
tions which can be described in terms of division of roles, i.e. social differen-
tiation (e.g. with respect to food-gathering, child-care or protection) and thus in 
terms of co-operation”.39 Dat betekent dat de groepsgenoten empirische ver-
wachtingen zullen hebben en het niet voldoen aan die verwachtingen zullen 
sanctioneren. Degene die een verwachting wel of niet beantwoordt zal een 
representatie hebben van de mogelijke sanctie op afwijkend gedrag. Dit wil 
nog niet zeggen dat de leden van de groep representaties hebben van hun eigen 
representaties of van de regels die ze volgen. Uit het onderzoek van De Waal 
blijkt volgens Mackor dat bij chimpansees sprake is van een rolverdeling. Dit 
onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld de regel geldt ‘als je een dier tegenkomt, 
dat hoger is in rang, maak dan deze bewegingen’. De kenmerken van sociale 
regels zijn bij deze chimpanseeregels aanwezig doordat bijvoorbeeld dominan-
te chimpansees overtredingen sanctioneren en normconform gedrag afdwin-
gen. Chimpanseeregels kunnen bewust overtreden worden op een wijze die 
normaal is en functioneel, omdat de ‘distal’ functie voor chimpanseegedrag is 
dat men naar dominantie moet streven, omdat dit de beste kans oplevert voor 
reproductief succes. Wanneer sprake is van sociaal gedrag, dat wil zeggen van 
gedrag dat van betekenis is voor het in standhouden van een groep, (p. 172) 

                                                           
39 Cursivering van A.R.M. 
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“the biological ‘ought’ or ‘supposed to’ becomes a moral or at least a ‘moral’ 
ought”. Chimpanseegedrag is echter niet moreel in de volle zin van het woord, 
omdat chimpansees niet in staat zijn de regels expliciet te gebruiken bij het 
beoordelen of rechtvaardigen van gedrag. Mackor stelt (p. 173) dat bij chim-
pansees sprake is van ‘being under an obligation’ in de betekenis die Hart 
daaraan geeft.  

Ik heb me afgevraagd wat er de reden van is om aan te gaan tonen dat ook 
chimpansees recht hebben. Mijn beginreactie is dat dit verbale spelletjes zijn. 
Je zal recht kunnen aantonen waar je maar wil door de daarbij passende defini-
tie van recht te kiezen. De volgende vraag is dan waarom er kennelijk behoefte 
is om nu recht zo te definiëren dat je het bij de chimpansees kunt vinden. Het 
antwoord is bij Mackor te vinden: mensen kunnen (p. 174) “perform practi-
cally endlessly varied behaviour. Still, there has to be a limited number of 
underived proximal and distal ‘homo sapiens rules’ that are foundational of (an 
enormous) variety of (biological, psychological and sociological) derived 
rules. Human rules, even the ones that are socially learned and socially shared, 
must in the end be anchored to evolutionary biology” en (p. 175) “although 
human beings know some of the rules they follow, they seldom know the most 
basic, i.e. underived rules that guide them. Here, we need not only think of 
‘basic’ biological rules that directly relate to survival and reproduction. For 
example, only a minority of human beings can formulate the rules of logic and 
grammar that guide most of their reasoning and speaking behaviour.” 

De conclusie kan zijn dat eerst de natuur gehumaniseerd moet worden om 
vervolgens datgene wat we in de maatschappij belangrijk vinden toe te gaan 
schrijven aan de dieren, om tenslotte op basis daarvan de eeuwigheidswaarde 
ervan aan te kunnen tonen. 

Slot 

Men mag Mackor zeer dankbaar zijn dat ze de moeite heeft genomen om het 
empirisch fundament waarop de nieuwe biologische ontologie zich meent te 
kunnen baseren uit de doeken te doen. Zij stelt (p. 203) dat het haar doel is om 
een ‘intermediair’ te zijn: “In particular, my aim was to reveal to social philo-
sophers and social scientists what is going on in the philosophy of mind and 
the philosophy of science.” Dat dit geen gemakkelijke klus is geweest blijkt 
onder andere uit de vele noten die ze nodig heeft om mogelijke spraakverwar-
ringen uit de weg te ruimen. Voor mij is zij zeker die intermediair geweest, 
ook al heb ik zelf er nog weer eens een half jaar zoeken, teruglezen, aanver-
wante literatuur lezen en dergelijke voor nodig gehad om het geheel te kunnen 
plaatsen. Daarbij had ik het voordeel dat het boek van Hacker over deze zelfde 
materie inmiddels was verschenen. 

Dat Mackor een beweging weergeeft die op dit moment sterk in opmars is, 
blijkt uit de vele publicaties die de laatste tijd verschijnen over een biologische 
benadering van sociale vraagstukken. Daarbij kan ook verwezen worden naar 
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het stuk van de hand van Paul de Vries dat recent in Recht der Werkelijkheid 
verscheen. Hij stelt daarin40 dat de wijze waarop De Waal diergedrag bestu-
deert doet denken aan de interpretatieve sociologie. Nu, na het uitzoekwerk 
van Mackor en mijzelf kan duidelijk zijn dat deze verwijzing naar de interpre-
tatieve sociologie onterecht is. Het sociale constructivisme gaat uit van een 
gedeeld begrip dat in taal besloten ligt en van een verstandhouding die speci-
fiek is voor de interactie tussen mensen. Het sociale constructivisme verzet 
zich tegen algemene uitspraken over regels en legt de nadruk op een context-
gebonden begrip. Paul de Vries zal voor zijn methode moeten verwijzen naar 
de Quiniaanse traditie van het nieuwe realisme. Hij heeft daarbij dan de keuze 
tussen het interpretationalisme van onder anderen Davidson en het naturalisme 
van onder anderen Mackor. 

Het werk van Mackor heeft ook op andere wijze zijn sporen nagelaten. Het 
recente artikel van Griffiths over de interdisciplinaire studie van de rechtspoli-
tiek lijkt, ook al verwijst hij daar niet naar, een uitwerking van ‘interfield theo-
ry’ zoals door Mackor verdedigd wordt. In de kritiek die ik heb op deze verde-
diging van praktische samenwerking ligt mijn kritiek op de biologische meta-
fysica van het nieuwe realisme besloten. De praktische samenwerking wordt 
verdedigd omdat ze nuttig is. Voor zover samenwerking nuttig is, heeft ze 
echter geen verdediging nodig. Voor praktisch nut komt altijd geld op tafel. 
Dat de rechtspolitieke studie verdedigd moet worden, komt omdat het nut zo 
onduidelijk is. Het blijkt namelijk nauwelijks mogelijk om op het gebied van 
de rechtspolitiek algemeen gedragen doelen te formuleren in operationele ter-
men. Bij afwezigheid van zo’n operationeel doel is ook het nut niet vast te 
stellen.  

Mensen streven dingen na waarvan ze het vermoeden hebben dat ze nuttig 
zijn zonder dat dit in operationele termen is aan te geven. Daardoor ontbreekt 
aan een groot deel van hun handelen een duidelijke empirische referentie. Wil-
len mensen toch op deze terreinen een taal kunnen ontwikkelen met min of 
meer heldere betekenissen, dan is het hard werken geblazen en is een symboli-
sche praktijk nodig, zoals verondersteld door de taalanalytische opvatting. 

Het is wat mij betreft van groot belang om een helder onderscheid te hand-
haven tussen het domein waarop doelen in operationele termen te formuleren 
zijn, waarbij handelen en taal een duidelijke empirische referentie kunnen heb-
ben, en een domein waarop het niet mogelijk is dergelijke doelen te formuleren 
en waarbij mensen langs andere wegen moeten zoeken naar eenheid van han-
delen en begrip.  

Kritiek heb ik ook op de manier waarop de naturalistische richting binnen 
het nieuwe realisme een empirisch fundament verschaft aan de verdedigde on-
tologie. Ik meen dat hier sprake is van een samenstel van misinterpretaties en 
slordige redeneringen. Men kan zich afvragen waarom onder anderen Quine al 
niet veel eerder is aangevallen op zijn Wittgenstein-interpretatie en waarom er 
binnen de analytische filosofie op dit punt geen orde op zaken is gesteld. De 

                                                           
40 ‘De wet van de jungle. Rechtsbeginselen in diergedrag’, RdW 1999/2, pp. 56-74, noot 4. 
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reden hiervoor is volgens mij gelegen in datgene wat Griffiths pleidooi voor 
praktische samenwerking nog verder wil bevorderen, namelijk dat in de weten-
schap het onderzoeksgeld onttrokken wordt aan het normale disciplinaire on-
derzoek. Het normale disciplinaire onderzoek heeft tot taak om het gemeen-
schappelijke apparaat van grondbegrippen op orde te houden, aan te passen en 
over te dragen op de nieuwe generatie. Bij de kennis van die grondbegrippen 
hoort ook kennis van de discussie waarin ze in het verleden gevormd zijn. Het 
normale disciplinaire onderzoek kan echter pas weer tot ontwikkeling komen, 
als zowel het nieuwe realisme als het sociale constructivisme inzicht ontwikke-
len in de specifieke symbolische praktijkvorm die als vooronderstelling ten 
grondslag ligt aan taalanalyse.  
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