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De kosten van drugsbeleid 

P.J. de Koning en D.J. Hessing 

1. Inleiding 

Het ontstaan van een enigszins omvangrijke markt voor harddrugs, met name 
heroïne en cocaïne, aan het begin van de jaren zeventig, was voor de Neder-
landse overheid aanleiding een drugsbeleid op te stellen. Dit beleid rustte op 
twee pijlers: de bestrijding van de (grootschalige en/of georganiseerde) handel 
in harddrugs met behulp van strafrechtelijke middelen enerzijds, het voorko-
men en beheersen van het gebruik en van de uit dat gebruik voortvloeiende 
verslavingsproblematiek en gezondheidsrisico’s door middel van een netwerk 
van verslavingszorg.1 De facto impliceerde de tweede pijler dat het overmatig 
gebruik van en de verslaving aan harddrugs, net als alcoholverslaving, eerst en 
vooral beschouwd werd als een sociaal-medisch probleem, en niet als een vorm 
van crimineel gedrag. In bepaalde opzichten kan dit beleid succesvol genoemd 
worden. Het aantal gebruikers van harddrugs is betrekkelijk stabiel en, interna-
tionaal bezien, relatief laag, evenals het aantal drugsgerelateerde gevallen van 
infectieziekten (aids, hepatitis) en sterfte. 

Sinds het begin van de jaren negentig is echter sprake van een kentering. 
Deze pragmatische benadering, gericht op harm reduction en normalisering 
van verslaving, had weinig oog voor enkele onbedoelde effecten. De tolerantie 
en de relatieve openheid ten aanzien van het gebruik, in combinatie met een 
aantrekkelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit van de drugs, maakte de 
Nederlandse drugsmarkt aantrekkelijk voor buitenlandse verslaafden. Omdat 
de handel in harddrugs een strafbaar feit (misdrijf Opiumwet) bleef, en de 
markt illegaal, was de prijs niet zo laag dat een legaal inkomen kon voorzien in 
de behoefte van de chronische verslaafde. Een minderheid van de gebruikers 
combineerde zijn (en in enkele gevallen haar) verslaving met een criminele 
levensstijl. 

                                                           
1  Er is nog een derde, niet onbelangrijke pijler onder het beleid, namelijk het maken 

van onderscheid in het bezit van en de handel in zogenaamde soft drugs (cannabis 
producten) en hard drugs. Dit onderscheid, sinds 1976 wettelijk verankerd door 
wijziging van de Opiumwet, was gebaseerd op het verschil in gezondheidsrisico’s 
van het gebruik van deze middelen. Bij diezelfde wijziging werd het gebruik van 
welke drug dan ook niet meer beschouwd als een strafbaar feit en het bezit van ge-
ringe hoeveelheden gedecriminaliseerd. Deze derde pijler blijft hier verder buiten 
beschouwing. 
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Bovendien kreeg in dit beleid gericht op normalisering van drugs en drugsge-
bruik de ontwenning en resocialisatie van drugsverslaafden minder aandacht 
dan – terugkijkend – noodzakelijk en mogelijk zou zijn geweest. Dit wil niet 
zeggen dat er op dit terrein geen voorzieningen zijn. Integendeel, er zijn tien-
tallen klinieken waar verslaafden (aan alcohol, gokken, drugs) minstens even 
zovele behandelprogramma’s kunnen volgen en die alle geheel of gedeeltelijk 
door de overheid worden gefinancierd. Het beleid richt zich echter eerst en 
vooral op preventie van nieuwe verslaving en op de beheersing van de gezond-
heidsrisico’s van de bestaande verslaving, minder op de vermindering van het 
aantal drugsverslaafden.2  

Met uitzondering van de verstrekking van methadon en schone spuiten is 
het bereik van de verslavingszorg vermoedelijk niet groot. Deelname aan ont-
wenningskuren, psychotherapieën en/of resocialisatietrajecten is vrijwillig en 
persoonlijke motivatie speelt een belangrijke rol bij de selectie en de verblijfs-
duur van de deelnemers. Deze vrijblijvendheid maakt het met name voor de ca-
tegorie die de verslaving combineert met het plegen van strafbare feiten en het 
veroorzaken van overlast betrekkelijk eenvoudig zich enerzijds te onttrekken 
aan behandeling, en anderzijds gebruik te maken van methadon- en spuitom-
ruilprogramma’s die het hen tot op zekere hoogte mogelijk maken door te gaan 
met hun manier van leven. 

In enkele oude wijken in de grote steden waren (en zijn) de gevolgen van 
dit beleid zichtbaar, zoals handel en gebruik aan de openbare weg of in 
dealpanden, weggeworpen spuiten en condooms, urine en braaksel op straat, 
prostitutie, bedelarij, lastig vallen of bedreigen van voorbijgangers, kleine 
vermogensdelicten, zwerfgedrag, ruzies tussen dealers, soms leidend tot 
schietpartijen, geluidshinder. Al deze vormen van overlast leidden tot protesten 
van de inwoners van deze wijken, variërend van petities en demonstraties tot 
het recht in eigen hand nemen. Dit laatste zowel in positieve zin – het openen 
van een opvanghuis voor de verslaafden uit de wijk zelf – als in negatieve zin – 
het bedreigen en soms molesteren van dealers en drugstoeristen.3 

Tegelijkertijd met deze binnenlandse druk om de neveneffecten van het tot 
dan toe gevoerde drugsbeleid aan te pakken, nam ook de buitenlandse kritiek 
toe. Regeringsleiders van met name Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten 
plaatsten de Nederlandse pragmatische benadering in de beklaagdenbank. Op 
                                                           
2  De Drugsnota laat hierover geen misverstand bestaan. Al op de eerste bladzijden 

wordt gesteld dat krachtig (d.i. justitieel) overheidsbeleid drugsgebruik niet kan uit-
bannen en dat het Nederlandse drugsbeleid daarom “… steeds een meer bescheiden 
doelstelling heeft gehad ...” Ook is de verslavingszorg “…niet exclusief gericht op 
het bereiken van volledige abstinentie bij alle verslaafden … maar naar verbetering 
van hun medische toestand en maatschappelijk functioneren bijvoorbeeld door … 
methadonverstrekking, spuitenomruil en vormen van dag- en nachtopvang” 
(Tweede Kamer 1994-1995, 24077, nr. 2-3: 1-2). 

3 Cf Grapendaal et al. 1996, Kort de 1995, Swierstra 1994, 1999, Tweede Kamer 
1993-1994, 22684 nr.12 (Overlastnota), Tweede Kamer 1994-1995, 24077 (Drugs-
nota). 
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zichzelf is deze kritiek niet nieuw. Al geruime tijd wordt het Nederlandse 
drugsbeleid veroordeeld als te coulant tegenover in zichzelf moreel verwerpe-
lijke roesmiddelen en het gebruikt daarvan. Deels komt deze kritiek ook voort 
uit de rol die enkele Nederlanders blijken te spelen in de grensoverschrijdende 
grootschalige productie en handel in verdovende middelen (met name cannabis 
en XTC). Ten slotte speelt ook de Europese eenwording mee. Niet alleen in 
economisch en sociaal opzicht dienen de lidstaten van de Europese Unie hun 
beleid op elkaar af te stemmen, ook aangelegenheden betreffende justitie en 
binnenlandse veiligheid worden meer en meer een Europese aangelegenheid.4 

Deels tegelijk met en deels als gevolg van deze binnenlandse en buitenland-
se druk bezon de overheid zich op nieuwe maatregelen om de drugsgerelateer-
de overlast en criminaliteit tegen te gaan. De lokale overheden reageerden met 
meer politie surveillance, een meer actieve opsporing en vervolging van de 
handel in harddrugs, de regulering van coffeeshops het verspreiden (uiteen ja-
gen) van samenscholende dealers en gebruikers, het sluiten van overlastgeven-
de drugspanden en de invoering van de daarvoor benodigde verordeningen. De 
centrale overheid kwam met twee nota’s, waarin verschillende experimenten 
worden voorgesteld ter bestrijding van en behandeling van verslaving. 5  

In de tweede helft van de jaren negentig zijn twee experimentele program-
ma’s opgezet met als gemeenschappelijk doel het verbeteren van het maat-
schappelijk functioneren van problematische drugsverslaafden. Beide experi-
menten bespreken we in het vervolg van dit artikel, waarbij we trachten ant-
woord te geven op de vraag of op voorhand iets gezegd kan worden over de ef-
fectiviteit van deze experimenten. Het accent ligt op het ontwikkelen van een 
model voor de schatting van de kosteneffectiviteit. De programma’s lopen nog 
te kort en zijn nog te experimenteel om al iets te kunnen zeggen over de effec-
ten op het gedrag van de individuele verslaafden, of op de omvang en aard van 
de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit. 

                                                           
4 De First United Nations World Conference on Drugs (June 1998) is een recent 

voorbeeld van de morele veroordeling van roesmiddelen en de gebruikers: volgens 
de presidenten van de Verenigde Staten en Frankrijk dient de ‘war on drugs’ met 
kracht voortgezet te worden. Een ander voorbeeld is de ophef die het bezoek aan 
Nederland van de regeringsadviseur voor drugszaken in de VS, B. McCaffrey, te-
weeg bracht. Voor de Nederlandse bijdrage aan de drugshandel, zie Van Duyne 
1995. Voor wat betreft Europa: na Schengen en Dublin (bescherming binnengrenzen 
tegen drugssmokkelaars, terroristen en illegale migranten) heeft de Europese top in 
Helsinki van december 1999 verdere stappen gezet op de weg naar een Europees 
beleid inzake justitie en binnenlandse zaken, waaronder de eerste in de richting van 
een Europees drugsbeleid. 

5  De nota’s zijn de eerdergenoemde Overlastnota en Drugsnota. Met name enkele 
Rotterdamse politieacties kregen landelijke bekendheid: in 1996/1997 de ‘operatie 
Victor’ en eind 1999 de ‘operatie Millinxbuurt’. Zie over de bevoegdheid van bur-
gemeesters, c.q. gemeenten panden i.v.m. drugsoverlast te sluiten: Brouwer en 
Schilder 1997 en Breunese et al. 1997.  
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2. Nieuwe wegen in het Nederlandse drugsbeleid 

Het ene experiment, het van overheidswege verstrekken van heroïne aan heroï-
neverslaafden, past geheel in de traditie van de harm reduction benadering.6 
De aanpak van de verslavingsproblematiek volgens het medische model wordt 
hier verder doorgevoerd. Het doel van het experiment is het door middel van 
een wetenschappelijk onderzoek nagaan of het op medisch voorschrift – op re-
cept – verstrekken van heroïne, en het in gecontroleerde omstandigheden tot 
zich nemen van dit medicijn (positieve) effecten heeft op de fysieke en psycho-
sociale gezondheid van de verslaafden. De doelgroep van dit experimentele 
programma bestaat uit langdurig verslaafden met een (zeer) zwakke gezond-
heid, van wie sommigen leiden aan aids, hepatitis of andere chronische en/of 
besmettelijke ziekten. Zij zijn in maatschappelijk opzicht geheel gemarginali-
seerd, de meesten van hen zijn dakloos en hebben nauwelijks middelen van 
bestaan; ook het plegen van kleine vermogensdelicten gaat hun niet meer goed 
af. De reguliere verslavingszorg heeft hen niets (meer) te bieden. Het streven 
naar abstinentie is voor deze groep geen reëel doel. Het verstrekken van hero-
ïne is dan ook in eerste instantie een palliatieve maatregel, gericht op het voor-
komen van verdere schade aan de gezondheid van de verslaafden zelf en op het 
beperken van de gevaren voor de volksgezondheid. Verwacht wordt dat het 
gebruik van heroïne op doktersvoorschrift het bijgebruik van illegale drugs 
vermindert, enige regelmaat aanbrengt in de leefwijze en aanknopingspunten 
biedt voor verdere resocialisatie; daarnaast wordt – stilzwijgend – gehoopd dat 
er ook enige positieve effecten op het overlastgevend en crimineel gedrag van 
de deelnemers aan dit experiment te zien zullen zijn. 

De Tweede Kamer heeft in september 1997 het groene licht gegeven voor 
het onderzoek naar de effecten van heroïneverstrekking, onder de voorwaarde 
dat na de eerste fase van drie maanden het project onderzocht zou worden op 
onwenselijke en/of onbedoelde effecten, in medisch opzicht, en wat betreft de 
veiligheid in en de overlast voor de omwonenden van het pand waar de heroïne 
verstrekt wordt. Dit vooronderzoek is uitgevoerd in Amsterdam en Rotterdam 
tussen juli en november 1998 en leverde geen aanwijzingen op voor het 
bestaan van dergelijke neveneffecten. Eind 1998, begin 1999 is in beide steden 
het eigenlijke medisch-wetenschappelijke experiment van start gegaan. Uit de 
bovenomschreven doelgroep zijn de deelnemers geselecteerd en random 

                                                           
6 Hoewel al langer gedebatteerd wordt over medische verstrekking van heroïne is het 

huidige experiment geïnspireerd door ervaringen in Zwitserland, zie: Swiss Federal 
Office of Public Health 1997 (passim, maar m.n. 9-10, 12-27, 75-109) en Uchtenha-
gen 1997. Vooralsnog wordt de heroïne niet verstrekt als onderdeel van verslavings-
zorg, maar in het kader van een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de wer-
king van geneesmiddelen. Zie voor een beschrijving van eerdere verstrekkingsexpe-
rimenten en voor de achtergronden en opzet van het Nederlandse experiment: Hart-
noll et al. 1980, Gezondheidsraad 1995, Garretsen et al. 1996, GG&GD Amsterdam 
et al. 1996. 
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verdeeld over de experimentele en de controlegroep.7 De leden van de 
experimentele groep is, naast methadon, heroïne voorgeschreven (intraveneus 
of rookbaar), de leden van de controlegroep bleven in het reguliere 
methadonprogramma. Door middel van nul-, tussen- en eindmetingen worden 
beide groepen vergeleken wat betreft fysieke en geestelijke gezondheid, 
psychisch welbevinden, contacten met en participatie in sociale netwerken en 
aanvullend (illegaal) drugsgebruik. 

Inmiddels is de behandeling van de eerste experimentele groep beëindigd, 
en staat een tweede groep deelnemers, de voormalige controlegroep, op het 
punt de experimentele behandeling te ondergaan. Het is de bedoeling dat naast 
Amsterdam en Rotterdam vier andere grote gemeenten in het voorjaar van 
2000 beginnen met de verstrekking van heroïne. Uiteindelijk zullen ongeveer 
750 verslaafden deelnemen aan het onderzoek. De eindrapportage van dit 
experiment zal niet voor 2002 bekend zijn.8 

Het andere experiment slaat een voor Nederlandse begrippen nieuwe weg 
in. Zoals vermeld in de inleiding is het beroep op de verslavingszorg een vrij-
willige keuze. Verslaving op zichzelf is niet strafbaar, de Nederlandse strafwet, 
of enige andere wet, kent dan ook geen mogelijkheden om drugsverslaafden te 
dwingen een ontwennings- en/of resocialisatieprogramma te volgen.9 Hooguit 
kan deelname aan een programma als bijzondere voorwaarde opgelegd worden 
bij een voorwaardelijke veroordeling, wegens bijvoorbeeld vermogensdelicten 
of overtreding van de Opiumwet of de Vuurwapenwet. Maar ook dan heeft de 
veroordeelde nog een keuzemogelijkheid, namelijk door zich te onttrekken aan 
de voorwaarde. De deelname aan een behandelprogramma tijdens detentie is in 
beginsel eveneens vrijwillig. 

Het relatief kleine deel van de verslaafden aan harddrugs, dat verantwoor-
delijk is voor de overlast en het merendeel van de met verslaving samenhan-
gende vermogensdelicten, bleek immuun voor de interventies die het bestaande 
arsenaal aan justitiële en zorgverlenende voorzieningen mogelijk maakte.10 In 
                                                           
7  Naast de genoemde inhoudelijke selectiecriteria (lange duur verslaving, slechte ge-

zondheid e.d.) moeten de deelnemers ook voldoen aan formele criteria: ouder zijn 
dan 25 jaar zijn, een geldige verblijfstitel hebben en ingeschreven staan in de ge-
meente waar het experiment gehouden wordt. Om uitval te voorkomen krijgt de 
controlegroep in een later stadium van het onderzoek ook heroïne toegediend. 

8  Aldus de minister van VWS in haar brief aan de vaste commissies van VWS en 
Justitie van de Tweede Kamer (kenmerk GVM/Vz/2030125). De andere deelnemen-
de steden zijn Den Haag, Utrecht, Groningen en Heerlen. De uitbehandelde deelne-
mers aan het experiment krijgen nazorg en indien de huisarts dit nodig acht wordt de 
heroïneverstrekking aan hen voortgezet.  

9  Dit is anders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten (e.g. Cole and Litman 1997, Inci-
ardi et al. 1997) en Zweden (Boekhout van Solinge 1997).  

10  De Drugsnota schat het aantal op ongeveer 20% van het totale aantal harddrugsver-
slaafden (1995:6-7). Swierstra schat het aantal, afhankelijk van de definitie van ‘cri-
minele veelplegers’, op zo’n 3.000 tot 6.000 (1999:74-75). In Rotterdam behoren 
ongveer 350 personen tot de doelgroep van de maatregel SOC (De Koning 1998:17; 
Swierstra 1999:76).  
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mei 1998 heeft de regering bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel maatregel 
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOC) ingediend. De bedoeling van het 
wetsvoorstel is enerzijds het terugdringen van drugsgerelateerde overlast en 
criminaliteit, en anderzijds degenen die verantwoordelijk zijn voor deze over-
last en strafbare feiten een handvat te bieden voor terugkeer in de maatschappij. 
Dit wil de wetgever bereiken door een nieuwe maatregel op te nemen in het 
Wetboek van Strafrecht, de maatregel opvang verslaafden, die de rechter kan 
opleggen aan de verdachte die voldoet aan de in de wet geformuleerde voor-
waarden: terechtstaan voor een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toe-
gestaan, reeds eerder veroordeeld zijn voor een misdrijf, verslaafd zijn aan 
harddrugs en samenhang tussen de verslaving en de gepleegde strafbare feiten. 
Indien aan deze voorwaarden voldaan is, het openbaar ministerie oplegging van 
de maatregel vordert en een rapport van de gedragskundige die vordering on-
dersteunt, kan de rechter de betrokken persoon plaatsen in een voorziening 
voor de opvang van verslaafden voor een periode van maximaal twee jaren. 
Tijdens die periode wordt de betrokkene een programma aangeboden gericht 
op beëindiging van het gebruik van harddrugs en de criminele carrière en op 
terugkeer in de maatschappij. Met andere woorden, de maatregel SOC bevindt 
zich op het snijvlak van strafrechtelijke reactie en verslavingszorg.  

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is in de 
gemeente Rotterdam op 1 oktober 1996 een experiment van start gegaan met 
een opvangvoorziening voor deze categorie vaste klanten van de 
harddrugsdealers, de politie en justitie, het gevangeniswezen en van de 
verslavingsreclassering.11 Het is de bedoeling dat dit experiment wat betreft 
duur, organisatie en inhoud van het programma model kan staan voor de 
toekomstige wettelijk maatregel SOC, zonder daarbij overigens afbreuk te doen 
aan de eerder vermelde doelstelling (terugdringen van overlast en criminaliteit 
en bieden van zorg en resocialisatie). Hiertoe heeft de politie, in samenspraak 
met de verslavingsreclassering, aan de hand van een aantal criteria (onder 
andere de verslavingsduur, omvang van het strafrechtelijk verleden, leeftijd) 
een lijst opgesteld van potentiële deelnemers aan de experimentele 
opvangvoorziening. Wordt een kandidaat aangehouden wegens een strafbaar 
feit, dan wordt hij (vooralsnog komen alleen mannen in aanmerking) in 
verzekering gesteld en door de reclassering geïnformeerd over het experiment. 
Als de arrestant wenst deel te nemen, schorst de rechter-commissaris de 
voorlopige hechtenis en wordt hij zo snel mogelijk (binnen een week) geplaatst 
in de eerste fase van het programma. 

                                                           
11  Zie voor het westvoorstel: Tweede Kamer 1997-1998, 26023, nrs. 1, 2 en 3 (6 mei 

1998); verdere kamerstukken: TK 1998-1999, 26023 nrs. 4 t/m 7 en TK 1999-2000, 
nrs. 8 en 9 (1 november 1999). Het plenaire kamerdebat staat geagendeerd voor be-
gin februari 2000. Voor een kritische bespreking van het wetsvoorstel, zie: Mevis 
1996, Kelk, 1999. Zie over het Rotterdamse experiment: Bestuursdienst Rotterdam 
1996, Hoekstra 1997, De Koning 1998, Uit Beijerse 1999.  
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Het programma bestaat uit drie fasen en neemt bij elkaar anderhalf tot twee jaar 
in beslag.12 Gedurende de zes maanden van de eerste fase bevindt de deelne-
mer zich in een detentiesituatie. In de eerste weken gaat het om het ontwennen, 
tot rust en tot zichzelf komen, het fysiek en mentaal herstellen, het bijbrengen 
van regelmaat en enige discipline. Vervolgens wordt de nieuwkomer in een 
leefgroep geplaatst en krijgt het (opnieuw) aanleren van het dragen van verant-
woordelijkheid en van adequaat sociaal gedrag aandacht, evenals het functio-
neren in groepen en het omgaan met conflicten en emoties. Halverwege de eer-
ste fase dient de (inmiddels ex-)verslaafde intrinsiek gemotiveerd te zijn voor 
verdere deelname aan het programma en voor zichzelf een toekomstperspectief 
te ontwikkelen. Arbeid en onderwijs worden geleidelijk geïntensiveerd en min-
der vrijblijvend. 

In de tweede, half open fase (met een duur van zes tot negen maanden) ver-
schuift het zwaartepunt van de activiteiten van de gebouwen en terreinen van 
de interim-voorziening naar de buitenwereld. Met behulp van de bij het pro-
gramma betrokken arbeidsconsulent en trajectbegeleider worden de arbeids- en 
scholingsmogelijkheden van de deelnemer in kaart gebracht, waarna een baan, 
een werkervaringsplaats, of een beroepsopleiding gezocht wordt, zo mogelijk 
door de deelnemer zelf. Andere belangrijke onderdelen van het programma in 
de tweede fase zijn het aanleren van zinvolle vrijetijdsbesteding (zonder hard-
drugs en overmatig softdrugs- en drankgebruik) en het herstellen van het so-
ciale netwerk. De activiteiten en relaties dienen buiten de drugscene te liggen. 
Tevens wordt in deze fase geoefend met het voeren van een huishouding voor 
en met de leefgroep. De tweede fase staat in het teken van het vergroten van de 
zelfstandigheid en het wennen aan het actief deelnemen aan wat voor de meeste 
mensen een normaal dagelijks leven is. 

Indien men werk of een andere zinvolle dagvulling heeft gevonden, vindt in 
de derde fase de herintreding in de samenleving plaats. De deelnemer verlaat 
de gebouwen van de voorziening en krijgt een woning of kamer toegewezen in 
een begeleid-wonen-project. Voor degenen die ondanks de ontwenning en 
resocialisatie geen regulier of gesubsidieerd werk kunnen vinden heeft de 
Rotterdamse voorziening speciale werkprojecten opgezet. Gedurende deze 
laatste zes tot negen maanden blijft de deelnemer wel onder controle en 
begeleiding van de interim-voorziening. Dit omvat niet alleen urinecontroles op 
druggebruik, maar ook toezicht op het huishouden, de geld- en 
vrijetijdsbesteding, de prestaties in arbeid of opleiding en op de sociale 

                                                           
 12 De eerste en de tweede fase van het Rotterdamse experiment worden uitgevoerd op 

gescheiden locaties: de eerste op het terrein van een voormalige militaire kazerne in 
Ossendrecht, de tweede op het landgoed Nieuw Rhodenrijs te Rotterdam-Overschie. 
De opstallen en terreinen van beide locaties bieden voorlopig voldoende mogelijk-
heden voor het opdoen van werkervaring, zodat ook deelnemers die enige moeite 
hebben met het vinden van een externe werkkring, zinvol bezig kunnen zijn. Te zij-
ner tijd zal de Rotterdamse SOC uitgevoerd worden in en vanuit de nieuwe peni-
tentiaire inrichting in Rotterdam-Hoogvliet. 
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contacten. Indien nodig en gewenst kan ook na afloop van de derde fase nazorg 
geboden worden. 

Een belangrijke rol binnen de SOC is weggelegd voor de probation officer. 
Gedurende het gehele traject krijgt de deelnemer te maken met verschillende 
personen (collega-deelnemers, personeelsleden van de SOC, familieleden, (ex-
)partners), en organisaties (politie en justitie, verslavingszorg, gemeentelijke 
sociale dienst, ziektekostenverzekeraar, arbeidsbureau, opleidingsinstelling, 
werkgever, verhuurder, schuldeisers e.d.). De probation officer is de trait-
d’union tussen de deelnemer en deze personen en instanties, de vaste begelei-
der gedurende het gehele traject, die verantwoordelijk is voor de integratie en 
continuïteit van de zorg. 

Hoewel de interim-voorziening geen penitentiair regiem kent, is er een 
aantal huisregels waar de deelnemers zich door het ondertekenen van een con-
tract aan dienen te binden. Geweld tegen andere deelnemers of personeel, ont-
vreemding van andermans eigendommen en drugsgebruik zijn verboden. Deze 
regels zijn schriftelijk vastgelegd en dienen primair voor de handhaving van de 
interne orde, rust en veiligheid. Daarnaast zijn er de minder expliciet geformu-
leerde normen, die betrekking hebben op elementaire vormen van sociale om-
gang. Voorbeelden hiervan zijn beleefdheid, behulpzaamheid, tafelmanieren, 
het maken en nakomen van afspraken, niet voor je beurt spreken en luisteren 
naar anderen. 

3. Naar een model voor het vergelijken van kosten van drugsprogramma’s 

Er is weinig bekend over de precieze kosten van de verschillende drugspro-
gramma’s. Veelal zijn de kosten ondergebracht in algemene begrotingscatego-
rieën, zoals de uitgaven voor politie, rechtspraak en medische zorg, wat een 
exacte analyse van de kosten die verbonden zijn aan drugsbeleid moeilijk 
maakt. Dit geldt wellicht in nog sterkere mate voor de kosten die het gevolg 
zijn van de schade veroorzaakt door criminele handelingen van de verslaafden, 
en de effecten van beleidsmaatregelen op het reduceren van de schade. Sinds 
enkele jaren zijn echter ruwe schattingen gemaakt van de algemene kosten voor 
de samenleving van drugsgerelateerde criminaliteit.13 
                                                           

 

13 Tot voor kort beperkten de meeste economische analyses zich tot schattingen die 
werden afgeleid van de begrotingen van de ministeries van Justitie en Volksgezond-
heid. Voor een historisch-economische analyse van het prohibitie-beleid met betrek-
king tot alcohol en drugs verwijzen we naar Thornton 1991. Zie voor een vergelij-
king van de kosten van het Amerikaanse overheidsbeleid op dit punt: Hammerle 
1992. Voor meer globale overzichten over de Nederlandse situatie, zie: Commissie 
Dufour 1994, Kraan 1996 en Van Dijk 1997. Voorbeelden van meer gedetailleerde 
analyses en modellen van de kosten van drugsprogramma’s zijn Becker en Murphy 
1988, Fuji 1974; Lerner et al. 1971, Maidlow en Berman, 1972, Sirotnik en Bailey 
1975, Stigler en Becker 1977; en meer recent: Commons en McGuire,1997, Good-
man et al. 1997, Sindelar en Manning 1997. De meeste modellen vergelijken de ef-
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Daarnaast worden begrotingen vastgesteld voor experimenten en proefprojec-
ten in het kader van nieuw drugsbeleid, die aanknopingspunten bieden voor een 
vergelijking van de kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de in de vorige para-
graaf beschreven experimenten. Bovendien zijn van een van die projecten, de 
SOC, gegevens bekend omtrent het aantal delicten, het strafrechtelijk verleden 
en de duur van de deelname aan het experimentele SOC programma. Door de 
informatie uit al deze bronnen te combineren is het mogelijk een model te ont-
wikkelen voor het vergelijken van de kosten van verschillende drugspro-
gramma’s, in dit geval die van het huidige beleid en van de twee alternatieve 
beleidsinitiatieven. 

Tabel 1 geeft een schatting van de kosten van het huidige beleid zoals ge-
voerd ten aanzien van de doelgroep van de maatregel SOC. Dit beleid werd (en 
zo lang de SOC nog in het experimenteel stadium zit: wordt) gekenmerkt door 
een beperkte strafrechtelijke reactie op de vermogenscriminaliteit, een medisch 
georiënteerde verslavingszorg en een grote mate van vrijblijvendheid wat be-
treft gedragverandering. De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit een onder-
zoek waarin de eerste anderhalf jaar van het Rotterdamse experiment met de 
SOC is geëvalueerd.14 De getallen zijn gemiddelden van het aantal processen-
verbaal en de daarmee samenhangende kosten van 49 geplaatsten over een pe-
riode van vijf jaar vóór plaatsing in de SOC. Indien deze periode in z’n geheel 
in ogenschouw wordt genomen, hebben deze 49 personen de samenleving een 
financiële last bezorgd van (afgerond en afhankelijk van de schatting van het 
aantal onopgeloste delicten) tussen de 57 miljoen en 82 miljoen gulden. 

De structuur en de omvang van de begrotingen van de nieuwe beleidspro-
gramma’s, de experimenten met strafrechtelijke opvang van verslaafden en de 
medische verstrekking van heroïne, zijn weergegeven in tabel 2. Aan het ver-
strekkingsprogramma zijn geen kosten voor justitie verbonden. Dit programma 
wordt deels gefinancierd door het gemeentebestuur van de deelnemende ge-
meenten, deels door het ministerie van VWS. De strafrechtelijke opvang is on-
derdeel van het strafrechtsysteem en de exploitatie van het Rotterdamse experi-
ment wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van Justitie. Hieronder 
vallen ook de kosten van medische en sociale zorg. De kosten die te maken 
hebben met eventuele bijstandsuitkeringen en begeleiding naar de arbeids-
markt, en het SOC-deel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid (waaronder de 
aanloop investeringen) komen echter voor rekening van de gemeente. 
 

                                                           
fecten van verschillende strategieën, zoals straffen voor drugshandelaren, straffen 
voor verslaafden, of verschillende behandelingen (bijvoorbeeld methadon en hero-
ïne). Slechts enkele introduceren de mogelijkheid van heroïneverstrekking in hun 
kostenvergelijking, bijvoorbeeld Votey en Phillips 1976 en Pommerehne en Hart-
mann 1980.  

14  De Koning 1998. Van de 52 verslaafden die in het eerste half jaar in de SOC zijn 
geplaatst zijn er 45 geïnterviewd en van 49 zijn gegevens uit het herkenningsdienst-
systeem van de politie verzameld. 
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Tabel 1. Kosten huidig beleid, zoals geïndiceerd door de gemiddelde jaar-
lijkse kosten van de eerste groep in de experimentele SOC geplaatste ver-
slaafden (n=49)  
- aantal processen-verbaal p.p.p.j.1 9 
- aantal delicten p.p.p.j.2 135 (90 – 180) 
- geschatte criminaliteitsschade p.p.p.j.3 155.250 (103.500 – 207.000 gld. 
- schatting kosten van detentie p.p.p.j.4 42.000 gld. 
- schatting kosten van politie en justitie p.p.p.j.5 78.000 gld. 
- schatting kosten van verslavingszorg p.p.p.j.5 8.000 gld. 
1 Volgens politiegegevens hebben 29 geplaatsten 6 tot 10 processen-verbaal (p-v) per jaar gehad, 

7 geplaatsten 5 of minder en 13 meer dan 10 p-v per jaar; voor de gehele groep varieerde het 
gemiddelde aantal van 2 tot 28 p-v per jaar.  

2 Gebaseerd op een ratio van dark number – p-v van 15: 1; gebaseerd op schattingen van de 
geïnterviewden en op criminaliteitscijfers en slachtofferenquêtes van het CBS (Van den Hof en 
Kuurstra 1997, CBS 1997). Voor een uitgebreider verantwoording, zie: Hessing en De Koning 
1997, De Koning 1998. 

3 Deze schatting is gebaseerd op interviewgegevens (“waarin was je gespecialiseerd?”) infor-
matie uit het herkenningssysteem van de politie en algemene statistische gegevens over de 
verhouding tussen de verschillende typen geregistreerde delicten. Dit leidde tot de veronder-
stelling dat 50% van de delicten winkel- en fietsendiefstal betreft, met een gemiddelde schade 
van 500 gld. (totaal 50% * 135 * 500 = 33.750); 40% betreft autokraken met een gemiddelde 
schade van 1.000 gld. (54.000 gld.), en 10% betreft inbraken in woningen, bedrijven en andere 
gebouwen, met een gemiddelde schade van 5.000 gld. (67.500 gld.). Gesommeerd is dit 
155.250 gld. 

4 Eén dag detentie kost 350 gld. (Van den Hof and Kuurstra 1997). Verondersteld wordt dat de 
negen p-v per jaar resulteren in een jaarlijkse detentieperiode van gemiddeld vier maanden 
(120 dagen). Deze veronderstelling is gebaseerd op interviews met de geplaatsten, schattingen 
van deskundige informanten en gegevens uit de herkenningsdienst van de politie. 

5 De kosten van politie, justitie en detentie bedragen ongeveer 120.000 gld. per jaar; die van de 
verslavingszorg 8.000 gld. per jaar (zie Commissie Dufour 1994, Kraan 1996 en Ziekenfonds-
raad 1996). Tezamen is dit 128.000 gld.; de kosten van detentie zijn hier geschat op 42.000 
gld., zodat voor politie en justitie 78.000 gld. resteert.  

 
Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat de kosten van het huidige beleid hoger zijn dan 
de begrootte kosten (dat wil zeggen: te verwachten) kosten van de beide alter-
natieve programma’s. De geschatte kosten per deelnemer van het huidige 
beleid (politie, justitie, gevangenis, medische en sociale zorg voor verslaafden) 
bedragen 128.000 gld., die van de strafrechtelijke opvang 124.000 gld. en die 
van het verstrekkingsprogramma 68.000 gld. 

Maar er is meer waarmee rekening gehouden moet worden. Het is de vraag 
of de investeringen in de strafrechtelijke opvang en de medische verstrekking 
opwegen tegen de schade die het gevolg is van het criminele gedrag van de 
(vroegere) deelnemers. Na anderhalf jaar heeft meer dan 50 procent van de per-
sonen die geplaatst werden in de experimentele strafrechtelijke opvang het pro-
gramma verlaten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben zij hun oude gewoontes 
en gedrag weer opgepakt, en in feite zijn de meesten inderdaad teruggevallen. 
Voor hen was de investering zinloos. Bovendien is het niet uitgesloten dat meer 
zullen volgen. Andere behandelingsprogramma’s , zowel in binnen- als buiten-
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land, rapporteren succespercentages van 25 tot 40 procent.15 Er is dan ook 
geen reden om te veronderstellen dat de strafrechtelijke opvang hogere percen-
tages te zien zal geven. Uiteindelijk zal 40% van het oorspronkelijk aantal ver-
slaafden na twee jaar de strafrechtelijke opvang met succes beëindigen. Ten-
slotte veronderstellen we – wellicht te optimistisch – dat zij daarna drugsvrij en 
zonder criminaliteit hun leven zullen voortzetten. 
 
Tabel 2. Begrotingen in guldens voor de experimenten SOC en verstrek-
king van heroïne, 50 deelnemers, één jaar   
  SOC1 verstrekking2 
vaste kosten3 - gebouwen4 2.400.000 1.600.000 
variabele kosten3 - programma kosten5 700.000 500.000 
 - personeel 3.100.000 1.300.000 
Totaal  6.200.000 3.400.000 
 
Kosten per deelnemer 124.000 68.000 
Waarvan: - kosten justitie 100.000 - 
 - kosten behandeling  
 en zorg 24.000 68.000 
1 Gemeente Rotterdam, 1996. 
2 GG&GD Amsterdam et al. 1996; de begroting 1998 voor de GGD Rotterdam. 
3 De variabele kosten zijn afhankelijk van en variëren met het aantal deelnemers in het programma, 

in tegenstelling tot de vaste kosten 
4 Deze betreffen o.a. de kosten voor investering, huur, inboedel, onderhouden gas, water en elektra. 

De vaste kosten p.p.p.j. bedragen 48.000 gld. (strafrechtelijke opvang), en 32.000 gld. (ver-
strekking). 

5 Deze betreffen voor de strafrechtelijke opvang onder meer de kosten van rehabilitatie, (bijvoor-
beeld, herscholing, beroepstraining), voeding, urine-analyse en medische zorg. Voor het ver-
strekkingsprogramma betreft dit onder meer de kosten van urine-analyse en koop, transport en 
opslag van heroïne die verstrekt wordt (in een dagelijkse dosis van 350 mg. per persoon). De va-
riabele kosten p.p.p.j. bedragen 76.000 gld. (strafrechtelijke opvang), en 36.000 gld. (verstrek-
king). 

 
Met betrekking tot het experiment van de medische verstrekking is het thans 
nog niet mogelijk om de uitval of terugval te schatten, omdat de benodigde em-
pirische gegevens vooralsnog ontbreken. Aan vroegere studies of min of meer 
vergelijkbare experimenten met het verschaffen van opiaten in zowel Neder-
land als het buitenland kunnen geen zinvolle hypotheses worden ontleend. Ge-
gevens over uitval uit programma’s en terugval naar criminaliteit en verslaving 
verschillen tussen deze studies aanmerkelijk. Bovendien, als gevolg van kleine 
                                                           
15 Na anderhalf jaar hebben 55 van de 102 geplaatsten het SOC programma na kortere 

of langere tijd verlaten (vrijwillig of gedwongen), een uitvalpercentage van 54%. De 
gemiddelde verblijfsduur van deze 55 ex-deelnemers is 109 dagen, ongeveer een-
derde jaar: van 40% eindigde de deelname al na één maand, van 60% na drie maan-
den. De terugval in het oude gedrag is bij de uitvallers groot: 32 van de 55 hebben 
nieuwe p-v achter hun naam staan, van 42 is bekend dat zij weer harddrugs gebrui-
ken. Zie voor de succespercentages van andere programma’s: d’Anjou, 1978; Gra-
pendaal et al., 1991:193 en Bol, 1995:42-48. 
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steekproeven en gebreken in de onderzoeksdesigns (met name het ontbreken 
van controlegroepen), geven de empirische uitkomsten onvoldoende zekerheid. 
In sommige studies ontbreken de gegevens over terugval in de criminaliteit 
volledig, omdat zij slechts gericht waren op de gezondheidssituatie van de ver-
slaafden.  

Desondanks dienen we in het kader van onze analyse uit te gaan van een ze-
kere – zij het een tentatieve – proportie verslaafden die het verstrekkingspro-
gramma zullen verlaten. Er is reden om aan te nemen dat de uitval en terugval 
laag zullen zijn. Gegeven hun verslaving aan heroïne en hun veelal slechte psy-
chische en fysieke gezondheid, zal de verstrekking van diezelfde heroïne de 
aantrekkelijkheid van het programma versterken en de noodzaak om criminele 
activiteiten te ontplooien om in de behoefte aan drugs te kunnen voorzien doen 
afnemen. Op grond van deze overweging en het schaarse empirische materiaal 
veronderstellen we dat ieder jaar 20 procent van de deelnemers het programma 
zullen verlaten na een gemiddelde verblijfsduur van een half jaar, en dat zij 
daarna hun criminele carrière weer volledig zullen opvatten.16 

Tabel 3 geeft een overzicht van de feitelijke kosten per deelnemer per jaar 
van de nieuwe beleidsinitiatieven. Hierbij is rekening gehouden met de uitval- 
en verblijfratio’s en met de volgende aannames. De duur van het SOC 
programma is gesteld op twee jaar. Afgaande op de hiervoor genoemde 
onderzoeksgegevens (zie noot 15) nemen we aan dat gemiddeld 30 procent van 
de verslaafden na 30 procent van het jaar (109 dagen) het programma verlaat. 
Deze verslaafden vatten hun leven van voor de deelname in het programma 
weer op en keren terug naar de situatie onder het huidige beleid. Dit heeft 
gevolgen voor de variabele kosten van de alternatieve programma’s (76.000 
gld. p.p.p.j. voor de strafrechtelijke opvang en 36.000 gld. voor de 
verstrekkingsvariant), en resulteren in extra kosten voor de huidige 
beleidsvariant. Deze kosten moeten worden opgeteld bij de kosten van het 
behandelingsprogramma. De vaste kosten (respectievelijk 48.000 gld. en 
32.000 gld. p.p.p.j.) worden verondersteld gelijk te blijven voor de uitval en 
verblijfsduur. 
 
Tabel 3 Feitelijke kosten (in guldens) per persoon van de strafrechtelijke 
opvang en het verstrekkingsprogramma1 
3.1 Strafrechtelijke opvang: kosten van het programma zelf (twee jaar) 
Variabele kosten 
 jaar 1 [0.7 * 76.000] + [0.3 * 0.3 * 76.000] = 60.040 
 jaar 2 [0.4 * 76.000] + [0.3 * 0.3 * 76.000] = 37.240 
Vaste kosten (jaar 1 + jaar 2) =  96.000 

                                                           
16 Op basis van hun uitgebreide interviews met hard drugs-verslaafden concluderen 

Grapendaal et al. (1991) dat ongeveer 20% crimineel zal blijven, ook nadat zij hun 
verslaving hebben overwonnen. De resultaten van het Zwitserse experiment laten 
een uitval van 20% per jaar zien, en een terugval, of beter een voortzetting van cri-
mineel gedrag van een zelfde grootte (Uchtenhagen, 1997). 
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Subtotaal   193.280 
3.2 Strafrechtelijke opvang: kosten van uitval (twee jaar)2 
Misdrijven 
 jaar 1 0.3 * 0.7 * 155.000 32.550 
 jaar 2 [0.3 * 155.000] + [0.3 * 0.7 * 155.000] =79.050 
Justitie 
 jaar 1 0.3 * 0.7 * 120.000 = 25.200 
 jaar 2 [0.3 * 120.000] + [0.3 * 0.7 * 120.000] =61.200 
Behandeling en zorg 
 jaar 1 0.3 * 0.7 * 8.000 = 1.680 
 jaar 2 [0.3 * 8.000] + [0.3 * 0.7 * 8.000] = 4.080 
Subtotaal    203.760 
3.3 Strafrechtelijke opvang: totale kosten per persoon per jaar 
 kosten van deelname aan programma \ 
 (zie 3.1: 193.280/2)  96.640 
 kosten van uitval (zie 3.2: 203.760/2)  101.880 
 waarvan criminaliteit 55.800 
 - justitie 43.200 
 - behandeling en zorg  2.880 
 totale kosten  198.520 
3.4 Verstrekking: kosten van het programma zelf3 
Variabele kosten [0.8 * 36.000] + [0.2 * 0.5 * 36.000] = 32.400 
Vaste kosten  32.000 
Subtotaal    64.400 
3.5 Verstrekking: kosten van uitval 
Misdrijven 0.2 * 0.5 * 155.000 =  15.550 
Justitie 0.2 * 0.5 * 120.000 = 12.000 
Behandeling  
en zorg 0.2 * 0.5 * 8.000 = 800 
Subtotaal    28.350 
3.6 Verstrekking: totale kosten per persoon per jaar [3.4 + 3.5] 92.750 
1 De formule om de geschatte feitelijke kosten van deelname in en overgang naar andere pro-

gramma’s luidt als volgt: 
  variabele programma kosten jaar 1 = [(1-a) *Cprogramma] + [a*b*Cprogramma] 
  variabele programma kosten jaar 2 = [(1-2a) *Cprogramma] + [a*b*Cprogramma] 
  uitvalkosten jaar 1 = a * (1 – b) * Chuidig beleid 
  uitvalkosten jaar 2 = [a* huidig beleid] + [a*(1-b) *Chuidig beleid] 
 waarin: 
 a = jaarlijks uitval als een proportie van het aantal geplaatsten 
 1-a = proportie van blijvers in het programma 
 b = verblijfsduur als proportie van het jaar 
 1-b = proportie van het jaar buiten het programma 
 C = begrote kosten van het programma, respectievelijk het huidige beleid 
2 Zie tabel 1, noten 3, 4 en 5 voor een verklaring. De kosten van uitval zouden in feite ook 

toegerekend moeten worden aan de variabele en vaste kosten. De bronnen die wij gebruikten 
stonden dit echter niet toe. 

3 In het experimentele programma is de verstrekkingsperiode maximaal 1 jaar voor iedere deel-
nemer. We gaan er hier ook van uit dat de (constante) uitval en verblijfratio’s in jaar 1 geen 
invloed hebben op de variabele kosten in jaar 2; dan is het niet nodig om een gemiddelde over 
meer dan een jaar te berekenen. 
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Voordat het model voor de vergelijking van de kosten van de drie drugspro-
gramma’s kan worden gepresenteerd, dient nog een extra stap te worden ge-
maakt. Ofschoon de strafrechtelijke opvang onderdeel is van het 
strafrechtelijke systeem, behoren strikt genomen niet alle kosten tot dat systeem 
(politie, vervolging, rechtszaak en gevangenisstraf). Teneinde een heldere 
vergelijking te kunnen maken dienen sommige uitgaven, met name die met 
betrekking tot resocialisatie en zorg, ondergebracht te worden bij de 
behandelings- en zorgcomponent. De gemiddelde feitelijke kosten van de 
strafrechtelijke opvang, zoals berekend in tabel 3 (96.640 gld.), omvatten 
zowel de strafrechtelijke component als de behandelings- en zorgcomponent. 
Betrekken we op dit bedrag de ratio van de begrootte kosten van tabel 2 voor 
de strafrechtelijke component (100.000 gld.) en behandelingscomponent 
(24.000 gld.), dan resulteert dit in geschatte feitelijke kosten van (afgerond) 
78.3000 gld., respectievelijk 18.400 gld.  

Een zelfde procedure behoeft niet te worden toegepast op het verstrek-
kingsprogramma. Alle kosten van het programma zelf hier hebben uitsluitend 
en rechtstreeks betrekking op behandeling en zorg (zie tabel 2). Hier betreffen 
de kosten van justitie slechts de 20 procent van de deelnemers die het pro-
gramma hebben verlaten (uitvalkosten). Deze uitgaven en de kosten verbonden 
aan de criminaliteit die het gevolg zijn van de terugval wordt hier genomen als 
een proportie van de totale kosten van het huidige beleid, zoals berekend in 
tabel 1. Deze benadering veronderstelt dat de deelnemers in de strafrechtelijke 
opvang en het verstrekkingsprogramma min of meer dezelfde soorten en ni-
veaus van criminaliteit zullen vertonen.17 

De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 4, waar de kosten 
van de drie verschillende programma’s met elkaar worden vergeleken. De ver-
gelijking van de twee alternatieve strategieën met het huidige beleid laat op-
merkelijke verschillen zien in de kosten per verslaafde per jaar. De uitgangssi-
tuatie – het zonder enig strategisch beleid reageren op overtredingen en/of inci-
dentele behandelingsverzoeken – kost de samenleving 283.000 gld. Het aantal 
verslaafden in Nederland in deze doelgroep van criminele hard drugsverslaaf-
den wordt geschat op ten minste 3.000, hetgeen neerkomt op ongeveer 850 
miljoen gld. per jaar aan maatschappelijke kosten. 
 

                                                           
17 Of deze veronderstelling wordt ondersteund door empirische gegevens kan niet wor-

den vastgesteld. Volgens politici en beleidsmakers richten de SOC en de verstrek-
king zich op twee geheel verschillende populaties van verslaafden. De doelgroep 
voor de verstrekking wordt verondersteld minder crimineel te zijn dan de kandidaten 
voor de strafrechtelijke opvang, al was het maar vanwege hun verslechterde gezond-
heidssituatie. Afgezien vann het recent begaan hebben van een vermogensdelict, is 
er echter weinig verschil in de selectiecriteria. 
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Tabel 4 Kosten van drie verschillende drugsprogramma’s: huidig beleid, 
Strafrechtelijke opvang en Verstrekking (per persoon per jaar, afgerond, 
in guldens) 
 Huidig beleid Soc Verstrekking 
Criminaliteit 155.0001 56.0003 15.5005 
Justitie 120.0002 121.5004 12.0005 
Behandeling en zorg 8.0002 21.5004 65.0006 
Totaal 283.000 199.000 92.500 
1 Gebaseerd op gegevens uit het onderzoek naar de experimentele strafrechtelijke opvang, zie tabel 

1. 
2 Gebaseerd op de Commissie Dufour 1994, Van den Hof and Kuurstra 1997, Kraan 1996, Zie-

kenfondsraad 1996. 
3 Dit betreft de jaarlijkse gemiddelde criminaliteitsschade veroorzaakt door de 30% van de deel-

nemers die het programma verlaten na een verblijf van 15.5 weken, zie tabel 3. 
4 Bestuursdienst Rotterdam 1996, rekening houdend met een voortijdige uitval, gebaseerd op 

gegevens van het onderzoek naar de experimentele strafrechtelijke opvang. De geschatte feitelij-
ke programmakosten die voor rekening komen van justitie (78.300 gld., zie tekst), en de kosten 
van uitval (43.200 gld.) resulteren in een totaal van 121.500 gld. p.p.p.j.. De geschatte feitelijke 
programmakosten voor behandeling en zorg (18.400 gld., zie tekst), en de kosten voor behande-
ling en zorg als gevolg van uitval (2.880 gld., zie tabel 3), resulteren in een totaal van 21.500 gld. 
p.p.p.j.. 

5 Gebaseerd op de aanname dat gemiddeld 20% van de deelnemers na een half jaar het verstrek-
kingsprogramma verlaten, waardoor een gemiddelde criminaliteitsschade resulteert van (.2 * .5 * 
155.000 =) 15.500 gld., en kosten voor justitie van (.2 * .5 * 120.000 =) 12.000 gld. 
Dit betreft de kosten van het programma zelf, rekening houdend met het feit dat gemiddeld 20% 
na een half jaar weggaat (64.400 gld., en de (lage) kosten voor behandeling en zorg buiten het 
programma (800 gld.). 

4. Conclusie 

De programmakosten van de strafrechtelijke opvang worden geschat op een 
kleine 100.000 gld. per verslaafde per jaar. Verwacht wordt echter dat 60 pro-
cent van deze groep niet de twee jaar van het programma zullen volmaken en 
terug zullen vallen naar de oorspronkelijke situatie. Dit brengt de met het hui-
dige beleid samenhangende kosten met zich mee. Tellen we deze kosten op bij 
de kosten van het SOC programma zelf, en corrigeren we voor de uitval en 
verblijfratio’s, dan komen de gemiddelde totale kosten voor een verslaafde per 
jaar op bijna 200.000 gld. De winst in dit programma zit in de 40 procent ver-
slaafden die in staat zijn te breken met hun verslaving en terug te keren naar 
een normaal leven zonder heroïne. Winst is er dus niet alleen te behalen vanuit 
het perspectief van het welzijn van de individuele verslaafde en de ongrijpbare 
kosten voor de samenleving als geheel, maar ook vanuit het economisch per-
spectief. Onder de in het voorgaande gemaakte veronderstellingen, lijkt de 
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kosteneffectiviteit (in de zin van meer resultaat tegen lagere kosten) van plaat-
sing in (strafrechtelijke) opvang voorziening ongeveer een derde hoger uit te 
vallen dan het tot dusver gevoerde beleid. 

In alle opzichten is het voorschrijven van heroïne op medische basis het 
meest kosteneffectief. De kosten worden hier geschat op 92.500 gld. per ver-
slaafde per jaar. Deze kosten kunnen zullen blijven bestaan zolang de verslaaf-
de verslaafd en in leven blijft. Voor zover dit programma een basis biedt voor 
pogingen om de verslaving volledig te overwinnen, zijn verdere kosten afhan-
kelijk van de kosten van additionele behandelingen en resocialisatieprogram-
ma’s. 
  
Bij deze conclusies dient een aantal kanttekeningen geplaatst te worden, van-
wege enkele beperkingen van het model. In de eerste plaats betreft het hier niet 
een dynamisch model, maar gaat het hier om een statische cross-sectionele 
analyse. Zo hebben we bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de volgende 
factoren: 

De interactie-effecten tussen programma’s. De verslaagden die meerdere 
keren falen in de strafrechtelijke opvang worden mogelijke kandidaten voor het 
verstrekkingsprogramma. De deelnemers in dit programma kunnen hun crimi-
nele carrière weer opvatten nadat ze zijn hersteld. 

De effecten van de kosten van beide programma’s op de capaciteit van poli-
tie, rechtbanken, gevangenissen en bestaande behandelingsprogramma’s. Wan-
neer beide succesvol zijn, zullen de kosten voor politie (etc.) dalen, evenals het 
verschil in kosteneffectiviteit tussen de huidige situatie en beide programma’s 
(ofschoon dit verschil waarschijnlijk niet volledig zal verdwijnen). 

De gemiddelde kosten van de strafrechtelijke opvang zullen afnemen wan-
neer het aantal deelnemers toeneemt als gevolg van schaalvergroting. Deze 
kosten zullen echter weer toenemen als de wettelijke maatregel SOC ingevoerd 
wordt, vanwege de noodzakelijke investeringen in gebouwen, beveiliging, per-
soneel, etc. Bovendien valt aan te nemen dat dan meer deelnemers er niet in 
zullen slagen het volledige programma te voltooien, onder andere door een ge-
brek aan motivatie. In dat geval zal de ratio van 40 procent succes en 60 pro-
cent falen negatief moeten worden bijgesteld. 

De instabiliteit en de (in-)elasticiteit van de prijs van heroïne en cocaïne 
dwingt tot voorzichtigheid met betrekking tot de schatting van de kosten die 
nodig zijn voor de verslaafde om aan zijn drugs te komen. 18 

In de tweede plaats zijn de kosten buiten beschouwing gelaten die het ge-
volg zijn van het niet bijdragen van verslaafden aan het nationaal product. Zou-
den we de kosten van werkloosheid, absenteïsme, arbeidsongeschiktheid e.d. 
meenemen, dan zouden de kosten van het huidige beleid met ongeveer 30 pro-
cent kunnen toenemen.19 
                                                           

 

18  Zie bijv. Koch en Grupp 1971, Votey en Phillips 1976. 
19 Zie Gillespie 1978; Friedman en Szasz 1992:40. Schattingen van de kosten van ver-

slaving voor werknemers en het sociale zekerheidsstelsel komen op ongeveer 30% 
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In de derde plaats zal een groot deel van de doelgroep haar criminele carriè-
re vervolgen in de strafrechtelijke of verstrekkingsprogramma’s. We nemen 
echter aan dat bijna alle deelnemers reeds crimineel waren voordat ze 
begonnen heroïne te gebruiken; interviewgegevens van deelnemers in de 
strafrechtelijke opvang bevestigen deze veronderstelling.20 

Ten vierde wordt in het model geen rekening gehouden met de kosten die 
voortvloeien uit algemene maatschappelijke activiteiten als het tegengaan van 
drugshandel en drugstransporten en het voorkomen van drugsmisbruik en mis-
drijven, omdat deze activiteiten gelijk zijn voor de drie programma’s.21 Met 
name de laatste kosten zijn slechts deels zichtbaar, omdat zij ten laste komen 
van individuele burgers en organisaties/bedrijven die hun huizen, eigendom-
men, auto’s en andere bezittingen trachten te beschermen tegen inbraak of an-
dere vormen van onwettige verandering van eigenaar. 
  
Tenslotte houdt het model geen rekening met de zogenaamde morele kosten, 
dat wil zeggen de maatschappelijke acceptatie of afwijzing van de 
verschillende strategieën. Een recent Nederlands onderzoek toonde aan dat de 
Nederlandse bevolking meer vertrouwen heeft in de strafrechtelijke strategie 
dan in de verstrekkingsstrategie.22 Hetzelfde geldt voor wat betreft de effecten 
van de internationale afkeuring – met name van Amerikaanse, Franse en 
Zweedse politieke leiders – en goedkeuring – van buitenlandse drugstoeristen – 
van de Nederlandse plannen om heroïne te gaan verstrekken op medische basis. 

5. Discussie 

Het Nederlandse drugsbeleid beweegt zich tussen repressie en straf enerzijds 
en tolerantie en behandeling anderzijds.23 Deze laatste benadering was tot voor 
kort de overheersende, waarvan het moeilijk afscheid nemen is, zeker gezien de 
                                                           

van de kosten van het huidige beleid (prohibitie). Hoeveel, los van deze verloren 
kosten, gewonnen kan worden door deelname aan het arbeidsproces en de produc-
tiviteit van verslaafden is onbekend. 

20 Interview-gegevens van de deelnemers aan de strafrechtelijke opvang ondersteunen 
deze aanname. Zie ook: Pommerehne en Hartmann, 1980; Grapendaal et al., 1991. 

21 Zie voor dergelijke kosten: McGlothlin et al., 1972; Lemkau et al., 1975; Rufener et 
al., 1974a and 1974b; A.D. Little, 1975; Hammerle, 1992. 

22 Hessing et al. 1996; see also Duster 1970. In a referendum of September 1997 a 
large majority of the Swiss population voted against an initiative to cancel the 
medical prescription of heroin. 

23 Het Nederlandse drugsbeleid heeft getracht een derde weg te vinden ‘between prohi-
bition and legalization’, zoals de titel luidt van een bundel artikelen over dit onder-
werp (Leuw en Haen Marshall 1996). Gegeven het onderscheid tussen decrimi-
ninalisatie en legalisatie (MacCoun, 1993) kan gesteld worden dat in het Nederland-
se drugsbeleid soft drugs gelegaliseerd zijn. Zie voor een meer uitgebreide discussie 
van de voor- en nadelen van legalisatie Leuw 1987, Inciardi 1991, MacCoun 1993, 
Commissie Dufour 1994 en Grapendaal et al. 1996.  
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positieve effecten van dit beleid. Het op medische basis verstrekken van hero-
ïne kan gezien worden als het ene einde van het beleidscontinuüm. Aan het 
andere eind zien we de regulering en – indien nodig – het sluiten van coffee-
shops en het hierboven beschreven strafrechtelijke opvangprogramma. 

Los van ieder moreel argument lijken zowel de strafrechtelijke variant, als 
de verstrekking van heroïne, vanuit een zuiver economisch kosten-
effectiviteitsoogpunt beduidend minder kostbaar te zijn dan een voortzetting 
van de huidige politiek. In vergelijking met de strafrechtelijke strategie is het 
huidige beleid ongeveer anderhalf keer duurder, in vergelijking met de 
medische verstrekking ongeveer drie keer. Daarnaast heeft zeker de 
verstrekking, en in mindere mate vermoedelijk ook de soc, positieve effecten 
op de fysieke en geestelijke gezondheid en sociaal welzijn van de verslaafde, 
zoals blijkt uit de resultaten van het verstrekkingsexperiment in Zwitserland en 
het opvang experiment in Rotterdam.24 
Bij deze grote verschillen moet echter een aantal kanttekeningen geplaatst wor-
den. Allereerst, de medische benadering beperkt zich tot op heden tot verslaaf-
den aan heroïne. Met betrekking tot andere middelen wordt verstrekking niet 
overwogen. Het zijn overigens juist deze stoffen, met name cocaïne en synthe-
tische drugs zoals XTC, die vandaag de dag voor nieuwe, en soms ernstige pro-
blemen zorgen. Gegeven de lengte van het debat over de verstrekking van he-
roïne en de scherpe tegenstellingen daarin, zal het op z’n minst enkele decennia 
duren voordat verstrekking van deze middelen een serieuze politieke optie zal 
worden, nog daargelaten of het medisch verantwoord is. Tot die tijd zullen de 
verslavingsproblematiek en de drugsgerelateerde criminaliteit een probleem 
blijven voor de burger, de politie en andere betrokken partijen. Bovendien zal 
de medische verstrekking van heroïne niet in staat zijn om heroïne volledige 
van de illegale markt te verdrijven, omdat niet alle verslaafden in aanmerking 
(kunnen) komen voor medische verstrekking.25 

Dit laatste zal gebeuren als na de verstrekkingsstrategie de min of meer lo-
gische volgende stap gezet wordt, en de handel in en het gebruik van drugs ge-
heel wordt gelegaliseerd. In dat geval zullen alle kosten verbonden aan de in-
standhouding va de strafrechtelijke dreiging verdwijnen.26 Of hetzelfde opgaat 
voor de medische en andere voorzieningen die verbonden zijn aan verslaving 
kan echter worden betwijfeld, gegeven het verschil in het aantal verslaafden, en 

                                                           
24 Zie Uchtenhagen 1997. In dat opzicht zijn de Zwitserse resultaten hoopgevender 

dan de resultaten van experimenten in Engeland in de jaren 70 en 80; zie Hartnoll et 
al. (1980) en Gezondheidsraad (1995). Voor de soc, zie De Koning 1998, Uit Beijer-
se 1999. 

25 Andere redenen voor het continueren van illegale drugs zijn: de voorgeschreven 
dosis is onvoldoende, de neiging tot criminaliteit of de subcultuur van illegaliteit is 
(nog steeds) te aantrekkelijk. Zie: Garretsen et al. 1996; Johnson 1977; Leuw 1996; 
Lidz et al. 1975. 

26 Zie Becker 1987; Friedman 1972; Friedman en Szasz 1992; Thornton 1991. 
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de gevolgen van verslaving, aan alcohol of drugs.27 Een lage drempel kan im-
mers mensen aanzetten tot het gebruik van drugs die anders daarvan zouden 
afzien. Met name adolescenten zijn hier een kwetsbare groep. Bovendien is de 
publieke steun voor een legalisatie minimaal. Dit heeft deels te maken met de 
risico’s voor jongeren, en deels met de mening dat drugs op zich gevaarlijk en 
verwerpelijk zijn. Het overwinnen van deze barrières voor legalisatie gaat met 
enorme morele kosten gepaard.28 

Een aspect waar het model geen rekening mee houdt, is de eindigheid van 
het criminele leven van een verslaafde. Eenmaal 40 geworden, verdwijnt de 
motivatie en energie voor het stelen, scoren en gebruiken, de aantrekkelijkheid 
van de spanning en de ervaring van de kick. De ontevredenheid van oudere 
verslaafden met hun wijze van leven, hun weerstand tegen het doorgaan met de 
verslaving en de daarmee verbonden criminele activiteiten tot hun ‘pensioen’, 
zijn herhaaldelijk terugkerende onderwerpen in de interviews met deelnemers 
uit de strafrechtelijke opvang.29 Wanneer een verslaafde eenmaal op dit punt is 
aangekomen, resten hem eigenlijk slechts twee opties. De negatieve optie is die 
van verdere aftakeling, uiteindelijk leidend tot de dood door een overdosis of 
door aids. De andere optie is positiever, het deelnemen aan een resocialisatie-
programma. De lange-termijneffecten van de strafrechtelijke opvang kunnen 
versterkt worden door het juiste moment van interventie te kiezen. De investe-
ringen zullen tevergeefs zijn wanneer dwang te vroeg komt, bijvoorbeeld op 
het hoogtepunt van de criminele carrière, of te laat, op het moment dat iedere 
kans op een meer normaal leven is verdwenen. 
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Wat doe je eraan? 
Een conceptueel model en een methode van waarneming 

ter bestudering van regels 

Mirjan Oude Vrielink∗ 

1. Inleiding 

Mensen die een gebeurtenis of gedraging meemaken die zij onaangenaam vin-
den, kunnen hier iets aan proberen te doen of het laten gebeuren. “Wat doe ik 
eraan?” is een verzuchting van hen die het erbij laten zitten en een vraag voor 
degenen die zich bezinnen op hun reactie. Dit artikel gaat in op de rol van (so-
ciale) regels in het proces waarin actoren een onaangename gebeurtenis inter-
preteren en een keuze maken uit de mogelijke reacties.1 Het doel is een con-
ceptueel model te ontwikkelen waarmee kan worden bestudeerd welke typen 
van regels van invloed zijn op interpretatie- en keuzeprocessen. Tevens tracht 
ik in dit artikel inzichtelijk te maken op welke wijze de verschillende typen in 
empirisch onderzoek waarneembaar kunnen worden gemaakt. De centrale 
vraagstelling luidt: “Hoe beïnvloeden typen van regels de reactie van een actor 
op een onaangename gebeurtenis of gedraging en met welk conceptueel model 
en welke methode kunnen deze regels in empirisch onderzoek worden gerecon-
strueerd?”  

Eerst beschrijf ik welke invloed regels in het algemeen hebben op het pro-
ces waarin actoren een onaangename gebeurtenis of gedraging interpreteren. 
Vervolgens ga ik in op de rol van regels in het bepalen van hun reactie nadat 
actoren over het gebeurde ontevreden zijn geworden. Daarbij worden inzichten 
uit rationele keuze benaderingen gecombineerd met neo-institutionele noties. 
Dan presenteer ik het zogeheten Institutional Analysis and Development 
Framework van Ostrom c.s. (1994). Op basis hiervan construeer ik een con-
ceptueel model voor de bestudering van de invloed van typen van regels op de 
wijze waarop actoren reageren op een onaangename gebeurtenis of gedraging. 
De wijze waarop regels kunnen worden waargenomen in empirisch onderzoek 
is onderwerp het laatste deel van dit artikel. Het geheel mondt uit in een sa-
menvattend slot.  

                                                           
∗ Met dank aan Albert Klijn die eerdere versies nauwlettend van commentaar en sug-

gesties heeft voorzien.  
1 In het vervolg spreek ik van regels om de leesbaarheid van de tekst te bevorderen. 
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2. De rol van regels in het interpreteren van onaangename ervaringen 

In deze paragraaf wil ik betogen dat regels het proces beïnvloeden waarin een 
actor een onaangename ervaring interpreteert. In navolging van Verkruisen 
wordt verondersteld dat actoren uit de directe en de wijdere omgeving een be-
langrijke rol spelen in het interpretatieproces. Door ‘het uitsteken van de socia-
le voelhoorns’ tracht de persoon er achter te komen wat anderen over de erva-
ring denken en hoe zij in min of meer dezelfde situaties (zouden) hebben ge-
handeld (Verkruisen, 1993:261). Verkruisen (1996:688) beschrijft dit proces 
als volgt:  
 

“Tussen het moment dat een persoon een ervaring doormaakt en het moment dat 
hij/ zij over die ervaring (on)tevreden is, vindt het proces van ‘arriving at a settled 
interpretation of the experience’ (het komen tot een bezonken interpretatie van de 
ervaring). Dit proces bestaat uit een aantal subprocessen, te weten: het zich herinne-
ren wat er gebeurd is, het structureren van de relevante elementen, het beoordelen 
van die elementen en het bepalen wat men ten aanzien van de situatie gaat onderne-
men (remembering, structuring, assessing, deciding upon action). (...) Over het 
algemeen vindt het gehele interpretatieproces plaats in nauw contact met de sociale 
omgeving van de betrokkene.”  

 
Verkruisen maakt geen gebruik van het concept ‘(sociale) regels’ in de verkla-
ring van de wijze waarop actoren omgaan met een gebeurtenis of gedraging die 
zij als onplezierig hebben ervaren. Ik wil echter stellen dat regels wel degelijk 
een rol spelen in het interpreteren en beoordelen van het gebeurde.  

In het eerste subproces – de herinnering - tracht een actor die een gebeurte-
nis of gedraging als onplezierig heeft ervaren de feiten op een rijtje te krijgen. 
Daarbij put de actor gewoonlijk niet alleen uit het geheugen. In gesprekken 
met actoren uit de directe omgeving maakt een actor een selectie uit elementen 
van het gebeurde die tot de onaangename ervaring worden gerekend. Dit is 
geen willekeurige selectie, maar een meer of minder bewuste rangschikking 
die tot stand komt in wisselwerking met het derde subproces waarin elementen 
worden beoordeeld op hun gangbaarheid en ernst. In dit proces tasten actoren 
af of anderen iets vergelijkbaars hebben meegemaakt en of dit bij hen tot 
ontevredenheid heeft geleid. Door zich te spiegelen aan deze actoren vindt een 
beoordeling van de relevantie van het gebeurde en een selectie van elementen 
plaats. Als een actor in gesprek met anderen tot het besef komt dat zij een of 
meer elementen van het gebeurde wel normaal vinden, dan zal de actor deze 
elementen eerder niet in de interpretatie blijven opnemen en andersom. Op dit 
proces zijn regels van invloed, omdat zij specificeren wat gebruikelijk is en 
wat als afwijkend kan worden beschouwd. Uit de reactie van gespreksgenoten 
spreekt namelijk een behoren. Dit kan zijn dat de actor de onaangename 
ervaring behoort te accepteren omdat de gebeurtenis of gedraging gangbaar en 
geaccepteerd is. Of de reactie geeft aan dat de gebeurtenis of gedraging het 
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gevolg is van een doen of laten van een andere actor die dit had moeten 
voorkomen of compenseren.  

3. Regels en rationaliteit van handelen  

Indien een actor ontevreden is over de gebeurtenis of gedraging volgt een fase 
waarin de actor zich bezint op zijn of haar reactie. Dit keuzeproces kan worden 
opgevat als een rationele afweging van kosten en baten die met verschillende 
handelingsalternatieven gepaard gaan.  

De kern van rationele keuze benaderingen is de veronderstelling dat het 
handelen van een actor rationeel is indien door dit handelen een maximale 
doelbereiking wordt gerealiseerd. Dit houdt in dat een gesteld doel wordt 
bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. Actoren wegen de consequenties en/of 
de eigenschappen van beschikbare middelen tegen elkaar af. De keuze wordt 
bepaald door de verwachte kosten en baten van elk alternatief, waarbij de actor 
niet altijd over volledige en perfecte informatie kan beschikken (Simon, 1945).  

Indien een actor afhankelijk is van een andere actor voor het verkrijgen van 
de benodigde middelen, dan kan de tweede actor het gedrag van de eerste actor 
trachten te beïnvloeden door een verandering aan te brengen in de beschikbaar-
heid van hulpbronnen. Door het verstrekken of onthouden van hulpbronnen 
worden de eigenschappen of de consequenties van een gedragsalternatief ver-
anderd. Het vermogen om op deze wijze het gedrag van een andere actor te 
beïnvloeden wordt als ‘macht’ gedefinieerd (vergelijk Klok, 1991:124). Het 
beïnvloeden van de gedragskeuze door het aanbrengen van een verandering in 
eigenschappen of consequenties van een gedragsalternatief kan de vorm aanne-
men van het uitoefenen van sociale controle. In dat geval tracht een actor de 
gedragskeuze van een andere actor te beïnvloeden door zich te beroepen op de 
regels die de interactieprocessen tussen actoren reguleren (vergelijk Griffiths, 
1984:59).  

De verdeling van hulpbronnen over actoren brengt de actoren in een be-
paalde machtsafhankelijkheidsverhouding. Of een actor door de aanwending 
van zijn of haar macht ook daadwerkelijk in staat is een andere actor tot het ge-
wenste gedrag aan te zetten, hangt af van de vraag of de tweede actor zich af-
hankelijk voelt. Niet de objectieve machtsafhankelijkheidsverhouding, maar de 
subjectief ervaren macht en afhankelijkheid zijn dus bepalend voor het verloop 
van een interactie. De mate van waarin een actor zich afhankelijk voelt van an-
dere actoren wordt bepaald door de mate waarin de actor denkt te kunnen be-
schikken over benodigde hulpbronnen (Gross & Etzioni, 1985; Niemeijer, 
1991).  
 
In rationele keuzebenaderingen wordt het handelen van actoren – en daarmee 
ook de reactie op een onaangename gebeurtenis of gedraging – voornamelijk 
verklaard uit de kosten en baten van de beschikbaar geachte alternatieven. Elk 
handelen dat de doelbereiking maximaliseert is rationeel. Daarbij worden doe-
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len als gegeven beschouwd en acht men consequenties en eigenschappen inhe-
rent aan een handelingsalternatief. Neo-institutionele benaderingen hebben 
echter gewezen op het belang van de sociale context waarin het handelen 
plaats heeft. In het beschrijven van de wijze waarop de context het handelen 
beïnvloedt maak ik gebruik van inzichten van Berger and Luckmann (1967), 
Bourdieu (1977) en Giddens (1979; 1984), befaamde auteurs in de neo-institu-
tionele literatuur.  

In het neo-institutionalisme worden instituties gewoonlijk opgevat als 
duurzame stelsels van regels die het handelen van een actor zowel mogelijk 
maken als beperken (zie voor een overzicht: Scott, 1995). Instituties vormen in 
de ogen van een individu een realiteit sui generis en heten daarom objectief te 
zijn. Dat wil zeggen dat actoren, die op een zeker moment met een stelsel van 
regels worden geconfronteerd, de regels ervaren als iets dat buiten hen om be-
staat. Deze regels wekken bij de actoren verwachtingen ten aanzien van het 
eigen en andermans handelen op basis van de sociale positie die de actoren in 
de sociale context innemen. Hierdoor ontwikkelen zich objectieve relaties tus-
sen sociale posities die in de loop van de tijd een min of meer duurzame struc-
tuur aannemen. Indien een actor zich in zijn of haar handelen laat leiden door 
regels die gepaard gaan met een sociale positie, vervult hij of zij een rol. Er 
kan onderscheid gemaakt worden tussen rollen die formeel zijn ingesteld en 
informele rollen die voortkomen uit verwachtingen die in de loop van de tijd 
zijn ontstaan ten aanzien van een bepaalde maatschappelijke positie.  

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat (stelsels van) regels bepalen of 
een gebeurtenis of gedraging als normovertreding wordt opgevat. Indien een 
actor een onaangename ervaring als een normovertreding beschouwt, kan de 
actor hierop reageren met sociale controle om de actor die hij of zij verant-
woordelijk acht voor het gebeurde tot een gedragsverandering of genoegdoe-
ning te bewegen.  

In een context kan een sociale positie bestaan waarin een rolbekleder na-
mens andere actoren in het kader van een rol sociale controle kan en mag uit-
oefenen om een sociale orde in stand te houden of te herstellen. Een dergelijke 
rol is in meer of mindere mate exclusief. Als het uitoefenen van sociale 
controle exclusief aan de rol is toegekend, kunnen andere actoren dan de 
rolbekleder in de betreffende context niet gelegitimeerd sociale controle 
uitoefenen. Welke mogelijkheden een actor heeft tot het (laten) uitoefenen van 
sociale controle is daarmee afhankelijk van de sociale posities van betrokken 
actoren (vergelijk Pieterman, 1998).  

De naleving van regels die met een bepaalde positie gepaard gaan vergt so-
cial reinforcement. Dat wil zeggen dat de leden van een groep de gelding van 
de regels in hun handelen blijven bekrachtigen (vergelijk Eulau, 1963). Daarbij 
is een onmiddellijke dreiging van (potentiële) sancties veelal niet noodzakelijk 
om normconform gedrag te bewerkstelligen. De stelsels van regels die een so-
ciale context structureren wekken verwachtingen omtrent het handelen in deze 
context en geven zo richting aan het handelen. 
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Enkele auteurs hebben de hierboven beschreven inzichten uit het neo-institu-
tionalisme en uit rationele keuze benaderingen gecombineerd in één model 
(Thompson, Ellis & Wildavsky 1990; Ostrom, Gardner & Walker, 1994). De 
meerwaarde hiervan is dat de rationaliteit van het menselijk handelen afhanke-
lijk is van de sociale context waarin het handelen plaatsheeft. Dat houdt in dat 
de context van invloed is op wat nastrevenswaardig en/of geaccepteerd is en op 
de middelen die een actor kan inzetten teneinde zijn of haar doel te bereiken 
(vergelijk F. von Benda-Beckmann, 1983). Kosten en baten zijn daardoor niet 
verbonden aan een bepaald type gedrag op zichzelf, maar contextgebonden.  

4. Typen van regels  

Met welk conceptueel model kunnen we nu de context bestuderen waarin 
rationele actoren een afweging van verschillende handelingsalternatieven 
maken? Gezien het belang van zowel een neo-institutioneel als een rationeel 
keuzeperspectief, baseer ik mij op het zogeheten Institutional Analysis and 
Development Framework waarin inzichten uit beide benaderingen zijn 
verenigd. Dit theoretische raamwerk is door Ostrom c.s. (1994) ontwikkeld om 
contexten waarin actoren handelen te analyseren en te vergelijken. Het stelt 
een onderzoeker in staat een sociale context te duiden in termen van regels die 
interacties tussen actoren reguleren.  

De context waarin het handelen plaatsvindt, de zogenaamde handelingssi-
tuatie, bestaat volgens Ostrom c.s. uit een samenstel van zeven clusters van 
variabelen. Het gaat om actoren die in een context deelnemen, de 
participanten, en die daarin een of meerdere posities bekleden. Actoren zijn uit 
hoofde van hun positie in de handelingssituatie gemachtigd bepaalde 
handelingen te verrichten ten einde bepaalde uitkomsten te bereiken. De 
beslissing omtrent het handelen wordt genomen op basis van 
veronderstellingen ten aanzien van de relatie tussen het handelen en de doelen. 
Hierin speelt informatie een belangrijke rol omdat het de mate van onzekerheid 
over de veronderstelde relatie kan reduceren. Met het handelen en de 
uitkomsten ervan gaan bepaalde kosten en baten gepaard die tezamen worden 
aangeduid als ‘payoffs’ (Ostrom c.s., 1994:29).  

Welke waarden de variabelen kunnen aannemen is afhankelijk van regels. 
Deze worden omschreven als “(...) prescriptions that define what actions (or 
outcomes) are required, prohibited, or permitted, and the sanctions authorized 
if the rules are not followed” (cursivering in origineel, Ostrom c.s., 1994:38). 
De regels zijn het gevolg van institutionalisering: “All rules are the result of 
implicit or explicit efforts to achieve order and predictability among humans 
by creating classes of persons (positions) who are then required, permitted or 
forbidden to take classes of actions in relation to required, permitted or 
forbidden states of the world” (Ostrom c.s., 1994:38). Het vrijwel oneindige 
aantal regels dat zo ontstaat, classificeren Ostrom c.s. aan de hand van de wijze 
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waarop regels de structuur van handelingssituaties beïnvloeden. Dit resulteert 
in zeven typen van regels, die een specificatie inhouden van:  
- een stelsel van posities en het aantal actoren dat deze positie mag bezetten 

(position rules);  
- de mogelijkheden om tot een bepaalde positie toe of uit te treden (boundary 

rules); 
- welke positie gemachtigd is tot het verrichten van welke activiteiten in ver-

schillende stadia van een proces (authority rules);  
- de transformatiefunctie die het verband tussen activiteiten en tussen- of 

einduitkomsten in kaart brengt (aggregation rules); 
- het bereik van tussen- of einduitkomsten (scope rules); 
- de informatie waarover actoren in een bepaalde positie kunnen beschikken 

op een bepaald beslismoment (information rules); 
- de wijze waarop kosten en baten in relatie tot de deelnemende actoren zijn 

vereist, toegestaan of verboden, gebaseerd op het geheel van activiteiten en 
gerealiseerde uitkomsten (payoff rules).  

 
De regels begrenzen, zoals is gezegd, de waarden die de elementen van een 
handelingssituatie kunnen aannemen. Slechts binnen deze grenzen zijn combi-
naties van waarden levensvatbaar (Ostrom c.s., 1994:41).  
 
Niet alleen de structuur van een handelingssituatie is van invloed op het ver-
loop van interacties, maar ook kenmerken van actoren. Daarbij gaat het om 
(Ostrom c.s., 1994:32-33):  
- de wijze waarop actoren kennis en informatie verkrijgen, verwerken, 

behouden en gebruiken; 
- de selectiecriteria die actoren hanteren om hun handelen te bepalen; 
- de waarde die actoren toekennen aan mogelijke activiteiten en uitkomsten; 
- de hulpbronnen die een actor inzet. 
 
Actoren worden gezien als participanten in een handelingssituatie (Ostrom c.s., 
1994:29). Daardoor staan de kenmerken van de actoren niet op zichzelf, maar 
in een wisselwerking met regels die de handelingssituatie karakteriseren. Im-
mers, de deelname van een actor aan een handelingssituatie impliceert dat deze 
actor in een bepaalde positie opereert waaraan regels zijn verbonden. Door de 
regels al dan niet als leidraad voor het handelen te nemen wordt de structuur 
van een handelingssituatie gecreëerd, veranderd of bekrachtigd.  
 
Hoewel de kenmerken van actoren met elk van de zeven regeltypen in een wis-
selwerking kunnen staan, is het aannemelijk dat sommige typen meer dan an-
dere op een bepaald kenmerk ingrijpen. Ik zal daarom voor elk van de 
kenmerken aangeven van welk type van regels het plausibel is om te 
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veronderstellen dat er een wisselwerking met het betreffende kenmerk 
bestaat.2 
Zoals al werd opgemerkt is het voor een actor in de meeste besluitvormings-
situaties vrijwel onmogelijk alle alternatieven in de afweging op te nemen en te 
beoordelen op hun kosten en baten. Actoren bezitten op het moment van keuze 
zelden volledige kennis en informatie over activiteiten en voorkeuren van 
andere actoren en de denkbare tussen- en einduitkomsten. Welke informatie 
een actor ter beschikking staat is in veel gevallen afhankelijk van information 
rules. Deze zijn vaak gekoppeld aan een bepaalde positie in de 
handelingssituatie die door position rules wordt gespecificeerd.  

Als een actor al toegang heeft tot de aanwezige kennis en informatie is het 
bovendien nog maar de vraag of dit ertoe leidt dat de actor een ruimer aantal 
handelingsalternatieven overweegt of dat er een nauwkeuriger kosten en baten-
afweging plaatsvindt. De bounded rationality heeft namelijk niet alleen betrek-
king op de beschikbaarheid van kennis en informatie maar ook op de capaciteit 
om het te verwerken. Actoren zijn vaak niet in staat alle mogelijke 
alternatieven te beoordelen op hun eigenschappen en/of consequenties. Dit 
heeft tot gevolg dat actoren een heuristiek ontwikkelen die hen in staat stelt een 
selectie te maken uit de aanwezige informatie en het aantal 
gedragsalternatieven in te perken. Hierop kunnen regels van invloed zijn, in 
het bijzonder scope rules en aggregation rules die een begrenzing inhouden 
van het bereik van potentiële uitkomsten en de wegen waarlangs deze kunnen 
worden bereikt. Daarnaast zijn ook authority rules van belang omdat deze 
regels specificeren welke alternatieven een actor in een bepaalde positie ter 
beschikking staan.  

De waarde die een actor toekent aan de door hem of haar geselecteerde 
handelingsalternatieven kan worden beïnvloed door payoff rules. Deze regels 
specificeren immers de verdeling van kosten en baten over de actoren die bij 
een positie innemen in het interactieproces. In de waardering van de hande-
lingsalternatieven spelen daarom ook position rules een rol. 

De keuze die een actor uiteindelijk maakt uit de alternatieven is niet alleen 
ingegeven door wat een actor wenselijk acht, maar ook door wat binnen zijn of 
haar vermogen ligt. Dit is afhankelijk van de hulpbronnen waarover een actor 
kan beschikken. De mate waarin een actor zelf kan voorzien in de benodigde 
hulpbronnen bepaalt de mate van afhankelijk ten aanzien van andere actoren. 
Zoals al aan de orde kwam, is een actor die zchzelf aangewezen acht op andere 
actoren gevoeliger voor sociale controle. Dat betekent dat een gevoel van af-
hankelijkheid kan doorwerken in de keuze indien de als machtig 
gepercipieerde actoren zich op regels beroepen of als de afhankelijke actor 
hierop anticipeert. Een erkenning van de regels houdt in dat de regels worden 
verdisconteerd in de selectie van alternatieven, de waardering ervan en/of de 

                                                           
2 De plausibiliteit van een wisselwerking tussen typen van regels en kenmerken van 

actoren wil niet zeggen dat de regels noodzakelijk een rol spelen in de afweging van 
handelingsalternatieven. 
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verdeling van de kosten en baten over de betrokkenen. Wie daarbij als 
betrokkenen worden beschouwd wordt bepaald door het samenspel van 
position rules en boundary rules. Deze regels specificeren namelijk welke 
posities er in een context zijn en hoe actoren tot de positie kunnen toe- of 
uittreden.  
 
 
Tabel 1 Kenmerken van actoren in relatie tot typen van regels die een sociale 
context karakteriseren.  

Kenmerken van actoren Typen van (sociale) regels 
Vergaren van informatie Information rules 

Position rules 
Gehanteerde selectiecriteria Scope rules 

Aggregation rules 
Authority rules 

Waardering van alternatieven Payoff rules 
Position rules 

Inzet van hulpbronnen Position rules 
Boundary rules 

 
Met behulp van het model van Ostrom c.s. kunnen we veronderstellingen for-
muleren over het type regels dat van invloed is op de wijze waarop actoren rea-
geren op een onaangename gebeurtenis of gedraging. Actoren die een gebeur-
tenis of gedraging als onplezierig ervaren, steken hun ‘sociale voelhoorns’ uit 
om het gebeurde te interpreteren. Welke kennis en informatie zij van andere 
actoren ontvangen wordt bepaald door information rules. Dat wil zeggen dat 
zij afhankelijk van hun positie – waarop position rules van toepassing zijn – in 
een bepaalde context over kennis en informatie kunnen beschikken die hen 
helpen tot een rangschikking en beoordeling van het gebeurde te komen.  
 

We kunnen dit met een voorbeeld verduidelijken. Stel dat een jonge vrouw buren 
heeft die in de zomer regelmatig dronken buiten voor de deur zitten en bij elk 
biertje de muziek harder zetten. Zij besluit om de wijkagent over de situatie aan te 
spreken. De wijkagent heeft het vermoeden dat de buren die overlast veroorzaken 
een drankprobleem hebben. Laten we verder aannemen dat de politie met enkele 
hulpverleningsinstanties een convenant heeft gesloten. De wijkagent kan daardoor 
bij hulpverleners informeren of er inderdaad sprake is van een drankprobleem en of 
de betreffende buren onder behandeling zijn. De hulpverleners delen de wijkagent 
mee dat de buren bij hen onder behandeling zijn gesteld omdat de dronkenschap in 
het verleden tot agressief gedrag heeft geleid. In tegenstelling tot de vrouw die de 
hinder ondervindt, heeft de wijkagent vanuit zijn positie toegang tot deze 
informatie. De information rules bepalen namelijk dat privacy gevoelige informatie 
alleen aan convenantpartners mag worden verstrekt. Zou de buurvrouw ervan op de 
hoogte zijn dat haar buren onder behandeling zijn wegens alcoholisme, dan zou zij 
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de situatie waarschijnlijk anders interpreteren door een grotere nadruk te leggen op 
het gevaar van agressie en minder op de geluidshinder.  

 
Wanneer actoren tot een bezonken interpretatie zijn gekomen komt een proces 
op gang waarin zij zich bezinnen op hun reactie. In het keuzeproces vindt een 
selectie en waardering van handelingsalternatieven plaats. Authority rules ge-
ven de verschillende reactiemogelijkheden die een actor ter beschikking staan 
in een bepaalde positie.  

In het vorige voorbeeld ging het om bewoners van twee naast elkaar gelegen wonin-
gen, een wijkagent en hulpverleners. Op elk van deze posities zijn authority rules 
van toepassing. Voor het oplossen van het probleem van de geluidshinder als ge-
volg van dronkenschap is van belang uit welke handelingsalternatieven de wijk-
agent en de buurvrouw kunnen kiezen. Wijkagenten kunnen bijvoorbeeld bemidde-
len in burenruzies of optreden tegen de geluidshinder en openbare dronkenschap. 
De buurvrouw kan zich bijvoorbeeld bij de situatie neerleggen, zelf met de buren 
gaan praten of hulp van een derde zoeken.  

 
Welke keuze actoren maken uit de beschikbaar geachte 
handelingsalternatieven wordt bepaald door de gehanteerde selectie criteria. In 
het bepalen van de reactie op een onaangename gebeurtenis of gedraging staan 
bepalen scope rules het soort uitkomsten dat binnen het bereik van de actor ligt 
en aggregation rules de alternatieven die passen bij een uitkomst. Niemeijer 
(1991:26) onderscheidt drie typen van uitkomsten van een geschil: een alles-
of-niets uitkomst, een compromis of een impasse. Bij het streven naar een 
compromis passen alternatieven van geschilgedrag die op verzoening zijn 
gericht, zoals preventie, vermijding, onderhandeling en bemiddeling 
(Niemeijer 1991:19). De wegen naar een alles-of-niets uitkomst betreffen 
alternatieven als het erbij laten zitten, ondergaan, confrontatie en rechtspraak 
(Niemeijer, 1991:19). Een impasse is als een voorlopige uitkomst te 
beschouwen. Als de betrokkenen de intentie hebben het geschil door verder 
overleg op te lossen is de impasse een fase in een proces waarin een 
compromis wordt nagestreefd. Geeft daarentegen geen van de betrokkenen toe 
en raakt het geschil daardoor in een impasse, dan wordt dit geassocieerd met 
een alles-of-niets uitkomst.  
 

Ook dit kan met behulp van een voorbeeld worden verduidelijkt. Stel dat de be-
wonersvan een bepaalde buurt eerlijkheid en openheid erg belangrijk vinden. Als er 
iets is, dan moet je elkaar dat kunnen zeggen. Door samen naar een oplossing te 
zoeken hou je het gezellig in de buurt, zo redeneert men. Dit kan worden gezien als 
een inperking van het bereik van uitkomsten. De scope rules houden in dat buren 
die hinder van elkaar ondervinden een compromis moeten zien te vinden. Om dat te 
bereiken kan vervolgens alleen worden gekozen uit alternatieven die de zaak niet op 
de spits drijven. De aggregation rules schrijven in dat geval handelingsalternatieven 
voor die een wederzijdse aanpassing inhouden. In de praktijk gaat het dan vaak om 
een redelijk overleg met de buren.  
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De waardering van de uitkomsten en de bijbehorende handelingen is afhanke-
lijk van payoff rules die specificeren hoe kosten en baten over de betrokkenen 
moeten worden verdeeld. Bij een alles-of-niets uitkomst liggen de kosten bij de 
verliezer en de baten bij de winnaar. Een compromis houdt een wederzijds ge-
ven en nemen in zodat kosten en baten over de betrokkenen verdeeld zijn. In 
het geval van een impasse blijft de uitkomst en daarmee de verdeling van kos-
ten en baten (voorlopig) onbeslist.  
 

In de situatie van het vorige voorbeeld houden de regels van de buurt in dat beide 
partijen een beetje geven en nemen. Neem bijvoorbeeld een situatie waarin iemand 
uit deze buurt een buurvrouw heeft die de televisie erg hard aan heeft staan omdat 
zij een beetje doof is. Een compromis is dan bijvoorbeeld dat de buurvrouw de tele-
visie na tien uur zachter zal zetten en de buurman er tot die tijd niet over klaagt. Is 
de regel in een buurt echter dat ieder zich met zijn eigen zaken bemoeit, dan valt 
ook een alles-of-niets uitkomst binnen het bereik van de buurman. Een uitkomst die 
de winst voor de buurman maximaliseert is bijvoorbeeld een gedwongen verhuizing 
voor de buurvrouw. 

 
Tot welke alternatieven een actor zich daadwerkelijk in staat acht hangt af van 
de machtsafhankelijkheidsverhouding. Hoe afhankelijker een actor zich voelt 
van andere actoren, hoe meer de actor zich in de keuze laat leiden door de re-
gels waarop deze andere actoren zich beroepen.  
  

Veronderstel dat de buurman uit het voorgaande voorbeeld goed overweg kan met 
iedereen in de buurt en het contact met de buurt erg belangrijk vindt. Hij voelt zich 
daardoor sterk gebonden aan regels die in de buurt bestaan. Heeft de buurman ech-
ter geen behoefte aan contact met buurtbewoners en vindt hij goedkeuring van de 
buurt niet zo van belang, dan spelen de regels van de buurt geen rol in het keuze-
proces waarin verschillende mogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen. 

5. En wat doet de onderzoeker? 

In het voorgaande is een conceptueel model gepresenteerd waarmee kan wor-
den onderzocht welke invloed regels hebben op het proces waarin actoren een 
onaangename gebeurtenis of gedraging interpreteren en zich bezinnen op hun 
reactie. Op deze wijze kan een verklaring worden gevonden voor wat een actor 
overweegt te gaan doen. Of de betreffende regels daadwerkelijk een rol hebben 
gespeeld in het interpretatie- en keuzeproces kan alleen worden vastgesteld 
door middel van empirisch onderzoek. Vandaar dat ik bij wijze van 
vervolgstap zal aangeven wat een onderzoeker te doen staat als hij of zij met 
het bovenstaande conceptuele model ‘het veld in gaat’. Hierbij baseer ik mij op 
de dissertatie Interactieregimes in het regionaal bestuur van Huizenga (1993). 
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Hij bepleit een methode van waarneming die is afgestemd op het soort regels 
dat de onderzoeker wenst te reconstrueren.  

Gearticuleerde versus ongearticuleerde regels 

Een eerste onderscheid dat relevant is voor de wijze waarop een onderzoeker 
regels op het spoor kan komen, is de onderverdeling in ongearticuleerde en ge-
articuleerde regels. Een ongearticuleerde regel betreft ‘onbewust toegepaste 
stilzwijgende kennis’ en verschilt van een gearticuleerde regel in het feit dat de 
laatste niet kan bestaan zonder dat actoren zich van de regel bewust zijn. Acto-
ren kunnen een reeds stilzwijgend toegepaste regel articuleren door zich er in 
een interactie expliciet op te beroepen of door de regel op schrift te stellen 
(Huizenga, 1993:136). Daarnaast kan een gearticuleerde regel ontstaan doordat 
een actor een regel afkondigt die vervolgens door de andere actoren in het in-
teractiepatroon als intersubjectieve reden voor het handelen wordt beschouwt 
(Huizenga, 1993:134).  

Gearticuleerde regels kan een onderzoeker opsporen door ernaar te infor-
meren bij actoren die deelnemen aan het te verklaren interactiepatroon. 
Immers, de articulatie van een regel impliceert dat de actoren zich (ooit) 
bewust zijn (geweest) van de regel. Bovendien kunnen op schrift gestelde 
regels door literatuuronderzoek in kaart worden gebracht. Om ongearticuleerde 
regels die stilzwijgend worden toegepast te reconstrueren, zijn participerende 
observatie en interviews geschikte methoden van onderzoek.  

Interpretatieregels versus actieregels 

De methode van waarneming kan in de tweede plaats worden afgestemd op het 
onderscheid tussen interpretatieregels en actieregels. Interpretatieregels zijn 
regels die een betekenis verlenen aan gebeurtenissen of gedragingen en actie-
regels betreffen regels die het handelen reguleren (Huizenga, 1993:120). Dit 
onderscheid sluit aan bij de veronderstelling van dit artikel dat regels van in-
vloed zijn op het proces waarin actoren een onaangename gebeurtenis of ge-
draging interpreteren en zich op een eventuele reactie bezinnen.  

Met betrekking tot interpretatieregels kunnen we opmerken dat vooral in-
formation rules en position rules van belang zijn voor de betekenis die aan een 
gebeurtenis of gedraging wordt verleend. Deze regels bepalen immers wie in 
een context op basis van hun positie over relevante informatie (kunnen) be-
schikken. Actieregels zijn de regels die aangeven welke handelingen een actor 
moet of mag verrichten dan wel nalaten. We kunnen hier bij uitstek denken aan 
authority rules, maar zoals in de vorige paragraaf al werd beargumenteerd zijn 
ook aggregation rules, scope rules en payoff rules van invloed op de hande-
lingsalternatieven waaruit een actor denkt te kunnen kiezen.  
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Verplichtende regels versus beslisregels 

Met betrekking tot de waarneming van actieregels is een derde onderscheid re-
levant. Het gaat om een onderverdeling van actieregels in verplichtende regels 
en beslisregels. Verplichtende regels houden een gebod, verbod, toestemming 
of vrijstelling in. Beslisregels geven aan welke alternatieven gebruikelijk dan 
wel strategisch zijn.  

Boundary rules kunnen zowel in de vorm van verplichtende regels als be-
slisregels specificeren welke mogelijkheden actoren hebben om tot een bepaal-
de positie toe of uit te treden. Ook authority rules kunnen in het specificeren 
van de handelingsalternatieven die een actor in een bepaalde positie ter be-
schikking staan zowel de vorm van verplichtende als van beslisregels aanne-
men. Aggregation rules en scope rules specificeren in het algemeen welke al-
ternatieven en uitkomsten gebruikelijk dan wel strategisch zijn en nemen daar-
mee de vorm aan van beslisregels. In bepaalde gevallen kunnen zij echter in de 
vorm van verplichtende regels het verband tussen activiteiten en uitkomsten 
voorschrijven, zoals het geval is bij regels die ten grondslag liggen aan een 
stemprocedure. Payoff rules kunnen zowel de vorm van een verplichtende 
regel als van een beslisregel aannemen. Immers, actoren kunnen zich uit 
opportunisme, gewoonte of op grond van een verplichting laten leiden door 
regels die specificeren hoe de kosten en de baten over de betrokken actoren 
moeten worden verdeeld.  
 
Tabel 2 Typen van regels die een rol kunnen spelen in interpretatie- en keu-
zeprocessen onderscheiden naar hun aard 

 Actieregels 
Regeltypen 

Interpretatieregels 
Verplichtende 

regels 
Beslis-
regels 

Position rules X   
Boundary rules  X X 
Authority rules  X X 
Aggregation rules  X X 
Scope rules  X X 
Information rules X   
Payoff rules  X X 

 
Als we naar het schema kijken zou de indruk kunnen ontstaan dat het onder-
scheid tussen verplichtende regels en beslisregels niet erg relevant is, omdat 
typen van regels die de beschikbaarheid van handelingsalternatieven reguleren 
telkens beide vormen kunnen aannemen. Voor de methode van waarneming is 
het onderscheid echter wel degelijk van belang. Het essentiële verschil tussen 
verplichtende regels en beslisregels is volgens Huizenga (1993:132-133) gele-
gen in het type verwachting dat zij wekken. “Verplichtende sociale regels ba-
kenen de gemeenschappelijk erkende speelruimte af. Als een actor deze vaak 
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stilzwijgend gestelde grenzen eigenmachtig negeert, beschaamt hij het vertrou-
wen dat de andere deelnemers in hem stelden. Daarentegen kunnen de andere 
actoren het breken of negeren van een sociale beslisregel als verrassend of on-
gebruikelijk beschouwen – en bovendien als nadelig of ongewenst –, maar niet 
als een aantasting van de gemeenschappelijk aanvaarde spelregels, althans niet 
na enige reflectie” (cursivering in origineel). Dit impliceert dat een 
onderzoeker in interviews of bij het participerend observeren op zoek dient te 
gaan naar uitspraken of gedragingen die uiting geven aan de gevolgen die 
volgens de respondenten verbonden zijn aan het handelen overeenkomstig of 
in strijd met regels. Op deze wijze kan immers een indruk worden verkregen 
van het verschil dat het naleven en handhaven van regels maken in het sociale 
leven (vergelijk Griffiths, 1996:768).  
 
Omdat in tijd voorafgaande interacties bij actoren verwachtingen wekken over 
de actuele situatie is het aan te bevelen dat de onderzoeker tracht te achterhalen 
welke interacties een respondent als referentiekader hanteert voor het interpre-
teren en beoordelen van handelingsalternatieven (Huizenga, 1993:114). De in-
teracties die als referentiekader fungeren, geven onderzoekers een indicatie van 
de gevolgen van een regel. Ook kan hieruit worden afgeleid welke vorm de 
regel heeft aangenomen: een verplichtende regel, een gewoonteregel dan wel 
een strategische regel.  

Verplichtende regels – gebod, verbod, vrijstelling of toestemming – kan de 
onderzoeker afleiden uit (referenties naar) interacties die duiden op de afwij-
zing van een of meer handelingsalternatieven door andere actoren uit de con-
text. Een interactie waaruit de afwijzing van één alternatief duidelijk wordt, 
wijst op een verbiedende regel. Een voorbeeld hiervan is de volgende uit-
spraak: “Ja, als je hier in de buurt de auto voor de deur van een ander zet, dan 
staan ze direct bij je op de stoep hoor”. Als actoren geautoriseerd van een ver-
bod mogen afwijken spreken we van toestemming. Een onderzoeker kan toe-
stemming afleiden uit (referenties) naar interacties die duidelijk maken dat ac-
toren onder bepaalde condities niet gehouden zijn aan verbiedende regels. Om 
bij het voorbeeld van regels ten aanzien van het parkeren te blijven: “Ze staan 
onmiddellijk op de stoep als je je auto niet op de parkeerplaats zet, maar die 
mevrouw hier op de hoek is heel slecht ter been dus dan zeggen ze er niets van 
hoor, als ze haar auto op de stoep voor de deur parkeert.” Een gebiedende regel 
kan worden afgeleid uit (referenties naar) interacties waaruit de afwijzing van 
handelingsalternatieven anders dan de geboden handeling blijkt. “Nou waar je 
de auto ook parkeert hier in de straat, ze komen onmiddellijk vragen of je de 
auto voor je eigen deur wil zetten” is een voorbeeld van een uitspraak die duidt 
op een gebiedende regel. Een vrijstelling betreft een ontheffing van een gebod. 
Regels die een vrijstelling inhouden, zijn te reconstrueren aan de hand van (re-
ferenties naar) interacties waaruit blijkt dat actoren onder bepaalde condities 
mogen afwijken van geboden handelingen: “Nou ze willen in de buurt dus dat 
je de auto voor je deur parkeert, maar als we daar in het weekend onze caravan 
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hebben staan, dan vinden ze het niet zo erg als ik de auto verderop in de straat 
parkeer.”  

Voor de reconstructie van beslisregels dient een onderzoeker (referenties 
naar) interacties op te sporen die een indicatie geven van de toepassing van 
strategische regels of gewoonteregels. Daarbij biedt de overweging die respon-
denten geven voor hun handelen houvast. Bij strategische regels fungeren de 
(vermeende) belangen als richtsnoer. Interacties die een gunstig verloop en/of 
uitkomst hebben gehad, zijn de interacties waarvan de actor de kenmerken zal 
trachten te reproduceren die naar zijn of haar mening aan het succes hebben 
bijgedragen. Een voorbeeld hiervan is de uitspraak: “Als je hier in de buurt op 
het grasveldje parkeert, dan bellen ze direct naar de politie en voor je het weet 
heb je een bon achter de ruitenwisser”. De reden voor een actor om zich aan 
gewoonteregels te conformeren is dat dergelijke regels de complexiteit van de 
werkelijkheid reduceren. Omdat het ondoenlijk is om alle handelingsalternatie-
ven af te wegen vertrouwen actoren op interacties die in het verleden onpro-
blematisch zijn gebleken. Een voorbeeld van een uitspraak waaruit dit kan 
worden afgeleid is “normaal gesproken zetten we hier de auto waar er plaats 
is”.  

De lijn die gebiedende regels scheidt van gewoonteregels is dun. Van een 
gebiedende regel is alleen sprake als de onderzoeker aannemelijk weet te ma-
ken dat slechts één handelingsalternatief binnen de context toegelaten is. Dit 
vereist dat de onderzoeker uit (referenties naar) interacties kan afleiden dat 
andere alternatieven dan het geboden alternatief uitdrukkelijk worden afgewe-
zen. Beschikt de onderzoeker over onvoldoende gegevens die dit aannemelijk 
maken, dan dient de verklaring voor de reproductie van een interactiepatroon 
te worden toegeschreven aan gewoonteregels, eventueel aangevuld met verbie-
dende regels die de afwijzing van enkele handelingsalternatieven kunnen ver-
klaren (Huizenga, 1993:133). 

6. Samenvatting 

“Wat doe je eraan?”, zo luidt de titel van dit artikel. Als verzuchting uitgespro-
ken bedoelt men hiermee vaak te zeggen dat het geen zin heeft om iets te on-
dernemen tegen het gebeurde. De vraag kan echter ook een belangstelling uit-
drukken voor eventuele stappen die een ander overweegt naar aanleiding van 
een onaangenaam ervaren situatie. In dit artikel is betoogd dat de reactie op 
een onaangename gebeurtenis of gedraging wordt beïnvloed door regels. 
Actoren komen in gesprekken met actoren uit de directe omgeving tot een 
interpretatie van het gebeurde. Daarbij refereren gesprekspartners impliciet of 
expliciet aan regels in de beoordeling van (elementen van) de gebeurtenis of 
gedraging als wel of niet gangbaar en/of acceptabel. Mede op basis hiervan 
komen actoren tot de overtuiging dat de onaangename ervaring al dan niet in 
strijd is met regels. Indien een actor ontevreden wordt over het gebeurde, dan 
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kan de actor besluiten stappen te ondernemen om een gedragsverandering in de 
toekomst of een genoegdoening voor het gebeurde te bewerkstelligen.  

Welk keuze de actor maakt uit de mogelijke reacties op een onaangename 
gebeurtenis of gedraging kan inzichtelijk worden gemaakt door inzichten uit de 
rationele keuze benaderingen te combineren met een neo-institutioneel 
perspectief. De meerwaarde ligt vooral in de opvatting van rationaliteit. Dat 
houdt in dat de rationaliteit van de keuze niet zozeer in verband wordt gebracht 
met consequenties of eigenschappen van een gedragsalternatief als zodanig, 
maar met de waarde die men in een sociale context hieraan toekent. Hierdoor 
zijn bijvoorbeeld kosten en baten niet gekoppeld aan een bepaald type gedrag 
maar aan regels die een context karakteriseren. Met behulp van het 
Institutional Analysis and Development Framework van Ostrom, Gardner & 
Walker (1994) kan worden beredeneerd welk type regels van invloed is op het 
proces waarin actoren een onaangename ervaring interpreteren en de 
alternatieven van reageren overwegen. Of regels daadwerkelijk van invloed 
zijn (geweest) op dit proces kan alleen worden vastgesteld door empirisch 
onderzoek. Als we de titel van dit artikel op de methode van waarneming 
betrekken, kunnen we tot slot beredeneren op welke wijze een onderzoeker te 
werk kan gaan om regels te reconstrueren. Belangrijk voor de 
onderzoekmethode is de vraag of regels al dan niet gearticuleerd zijn. Voor de 
wijze waarop de regels kunnen worden opgespoord is vervolgens het 
onderscheid tussen interpretatieregels en actieregels relevant, waarbij de laatste 
kunnen worden onderverdeeld in verplichtende, gewoonte- en strategische 
regels. Door uitspraken en gedragingen van respondenten binnen deze kaders 
te plaatsen kan inzicht worden verkregen in typen van regels die een rol 
hebben gespeeld in het proces dat volgt op een als onaangenaam ervaren ge-
beurtenis of gedraging. Zo doe je dat!  
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Aardverschuivingen in het Indonesisch denken over 
grondenrecht 

Herman Slaats 

1. Inleiding 

De economische, politieke en sociale ontwikkelingen die zich de afgelopen 
twee jaar in Indonesië hebben voltrokken, hebben mondiaal ruimschoots de 
aandacht getrokken. 

Indonesië werd meegetrokken in de Aziatische economische crisis die in 
1997 inzette. Het land bleek niet de Aziatische tijger waarvoor het lang gehou-
den was. De turbulente studentenrevolte van mei 1998 leidde tot het aftreden 
van President Suharto, die gedurende ruim 30 jaar een welhaast onaantastbare 
positie had bekleed. Zijn opvolger, President Habibie, zette het proces van 
transformatie en democratisering in gang, ondanks het feit dat hij als exponent 
van Suharto’s Nieuwe Orde-regime het vertrouwen van brede lagen in de sa-
menleving miste, en zijn beleid in grote mate ambivalent was. De roep om de-
mocratie en regionale autonomie werd met militair geweld (Aceh), geënsce-
neerde maatschappelijke ontwrichting en georganiseerde moord- en vernieti-
gingspartijen (Oost-Timor en Ambon) beantwoord. 

Niettemin waren de eerste stappen gezet in de richting van democratisering 
en politieke normalisatie, terugkeer van de maatschappelijke rust onder het 
volk (alhoewel dat op het puntje van de stoel bleef zitten) en herstel van de 
economie. 

Met de verkiezing in september 1999 van Abdurrahman Wahid als presi-
dent en Megawati Soekarnoputri als vice-president, en de samenstelling van 
een kabinet waarin de belangrijkste krachten in de samenleving, inclusief de 
militaire, opgenomen zijn, lijkt het vertrouwen onder het volk te zijn weerge-
keerd en de basis te zijn gelegd voor verder politiek, maatschappelijk en eco-
nomisch herstel. 

Deze opmerkelijke gebeurtenissen leiden er gemakkelijk toe dat het zicht 
op minder turbulente, maar niet minder belangrijke ontwikkelingen wordt ont-
nomen. Een daarvan is het proces van veranderingen in het denken over gron-
denrecht, dat op gang kwam naar aanleiding van het z.g. Indonesian Land Ad-
ministration Project (ILAP, ofwel PAP: Proyek Administrasi Pertanahan) dat 
in 1995, nog tijdens de regeringsperiode van Suharto, werd gestart. Tot dan toe 
was de Indonesische Agrarische Basiswet van 1960, waarin het onafhankelijke 
Indonesië zijn grondenrecht regelt, onaantastbaar, en zelfs onbespreekbaar. 
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Dit project beoogt in een periode van 25 jaar de systematische registratie van 
grond in heel Indonesië, waarvan tot dan toe naar schatting slechts 5% gere-
gistreerd was, te voltooien. De betrokkenheid van de Wereldbank in de formu-
lering en organisatie van het project, en van buitenlandse experts in de uitvoe-
ring, zou een beter succes moeten garanderen dan eerdere onder Indonesische 
regie uitgevoerde grootschalige registratieprojecten. 

De onderliggende veronderstellingen van het project waren, dat registratie 
van (rechten op) grond de rechtszekerheid versterkt en daardoor de economi-
sche ontwikkeling bevordert, o.a. omdat geregistreerde grond kan dienen als 
zekerheid voor bankkrediet. 

Niettemin begonnen zich tijdens de uitvoering van het project al problemen 
af te tekenen, die twijfels deden rijzen omtrent de uitvoerbaarheid 
overeenkomstig de aanvankelijke plannen. Deze problemen waren het gevolg 
van de complexe verhouding tussen het traditionele recht dat in de praktijk 
werd toegepast en het officiële recht in de wetgeving.  

Het officiële grondenrecht in Indonesië wordt geregeld in de Agrarische 
Basiswet van 1960 en aanverwante wetten en uitvoeringsregelingen. Daarin 
worden de rechten die men op grond kan hebben limitatief vermeld. In de 
praktijk blijkt echter dat het overgrote deel van de bevolking, met name in de 
rurale dorpssamenlevingen, traditioneel bepaalde grondenrechtsregimes han-
teert. 

Ofschoon het nationale grondenrecht gebaseerd heet te zijn op traditioneel 
recht, verschilt het wezenlijk daarvan o.a. doordat grondenrechten volgens het 
formele overheidsrecht van strikt individueel karakter zijn, terwijl traditionele 
rechten op grond ingebed liggen in communale betrekkingen. Traditioneel be-
paalde betrekkingen tot grond zijn dan ook niet zonder meer te vertalen in wet-
telijke rechten en vice versa. 

De discrepantie tussen de beide grondenrechtsregimes, zoals die aan de op-
pervlakte komt bij de poging om rechten op grond te registreren in het kader 
van ILAP, gaf aanleiding tot nadere bezinning op de Agrarische Basiswet en 
de constellatie van het Indonesisch grondenrecht in het algemeen.  

Aanvankelijk was het de bedoeling om in het kader van de projectmatige 
registratie de afwijkingen van het overheidsrecht in traditionele regelingen te 
egaliseren en de traditionele betrekkingen tot grond, vertaald in wettelijke 
rechten, te registreren. Onder invloed echter van de veranderingen in het poli-
tiek klimaat medio 1998 in de richting van democratie en transparantie begon 
terughoudendheid te groeien ten aanzien van de rigide top-down toepassing 
van registratie en opende zich de mogelijkheid voor een discussie over meer 
fundamentele vragen betreffende de aard van het formele Indonesische 
grondenrecht en de verhouding tot traditioneel recht. 

Twee onderdelen van het ILAP hebben een belangrijke rol gespeeld bij het 
op gang brengen van dat proces.  
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Ten eerste is dat het door de Universitas Atma Jaya te Jakarta uitgevoerde 
onderzoek naar het voorkomen en de relevantie van traditionele communale 
rechten op grond in drie gebieden buiten Java,1 waaraan ik als ‘international 
expert’ was toegevoegd voor advisering en begeleiding.2 De uit dit onderzoek 
resulterende aanbevelingen, o.a. om communale rechten op grond te erkennen 
en ze niet te betrekken in de individualiserende registratie, waren de aanzet tot 
een bezinning op de aanvankelijk vastgestelde registratieprocedure. 

Ten tweede het ILAP subproject “Support for Long Term Development of 
Land Management Policies” waarvoor ik een interim rapport schreef over het 
huidige Indonesische grondenrecht en zijn voorgeschiedenis en de positie van 
het traditionele recht daarin.3 Meer nog dan het hierboven genoemde onder-
zoek vormden de grensoverschrijdende discussies binnen het drie personen tel-
lende groepje, waarvan ik toen deel uitmaakte, een katalysator voor de kriti-
sche beschouwing in Indonesië, niet alleen van de registratieprocedure, maar 
meer fundamenteel van het grondenrecht in het algemeen.  
 
Na een uiteenzetting van het systematisch registratieproject wil ik aandacht be-
steden aan de koloniale voorgeschiedenis van het huidige Indonesische gron-
denrecht aangezien dat op meerdere – en vaak tegenstrijdige – manieren onder 
invloed gestaan heeft van het Nederlands-Indisch koloniale recht. Vervolgens 
bespreek ik enkele hoofdlijnen van het grondenrecht in de Indonesische wetge-
ving en besluit met enige overwegingen over de juridische en maatschappelijk 
implicaties daarvan. 

2. Registratie van land in Indonesië 

Het officiële Indonesische recht4 stelt de registratie van eigendomsrechten op 
grond verplicht. De standaard procedure werd vastgelegd in het ‘Regeringsre-

                                                           
1  Dit onderzoek resulteerde in een volumineuze rapportage in twee delen van in 

totaal ruim 400 bladzijden, getiteld ‘Pola Penguasaan Tanah Masyarakat 
Tradisional dan Problema Pendaftaran Tanah; Studi Kasus di Sumatera Barat, 
Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Laporan Penelitian’ (Patronen van 
grondbeheer in traditionele samenlevingen en problemen betreffende 
grondregistratie; case studies in West-Sumatra, Centraal-Kalimantan en West Nusa 
Tenggara [Lombok, HS]), 1998. 

2  In het rapport ‘Customary Land Tenure Team; Final Report’ (1999; onder 
embargo) over mijn werkzaamheden als leider van het twee personen tellende 
begeleidende team, presenteer ik de Indonesische overheid meer gedetailleerde 
aanbevelingen dan het bovengemelde onderzoeksinstituut.  

3  ‘Evolutionary Change in Indonesian Land Law; Traditional Law (Adat) Perspec-
tives. Draft Final Report’. Jakarta, Arcadis-Euroconsult, 1999 (heden nog onder 
embargo; wordt opgenomen in het eindrapport van het project dat in augustus 2000 
zal verschijnen). 

4  Undang-undang Pokok Agraria, Nr. 15, 1960 (Agrarische Basiswet), artikel 19. 
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glement betreffende Registratie van Grond.’5 Ondanks het bestaan van deze 
wettelijke regelingen is het aantal registraties zeer laag gebleven: naar 
schatting in 1995 slechts 7 tot 8% van het totale grondareaal.6 

Een van de redenen is, dat de standaard registratieprocedure betrekkelijk 
kostbaar, gecompliceerd en langdurig is. De meeste van deze z.g. ‘sporadische’ 
registraties van individuele rechten betreffen dan ook grond op Java en in ste-
den elders in het land, op verzoek van personen en instellingen die behoefte 
hebben aan bescherming van het formele recht: welgestelde landeigenaren, in-
vesteerders, projectontwikkelaars en industriële en commerciële ondernemin-
gen. Door de kosten en de ingewikkelde bureaucratische procedures was regi-
stratie allesbehalve toegankelijk voor de massa kleine boeren en 
dorpsbewoners op het platteland die de grote meerderheid van de Indonesische 
bevolking uitmaken. Bovendien zien zij in het algemeen niet het nut van 
registratie. In de betrekkelijk gesloten gemeenschappen waarin zij leefden, was 
genoegzaam bekend wie welke grond gebruikte en waarom. Daar kom nog bij 
dat ze doorgaans wantrouwend staan tegenover bemoeienis van buitenaf, 
vooral als het overheidsingrijpen betreft.7 

Door de jaren heen heeft de Indonesische regering diverse gesubsidieerde 
projecten geïnitieerd om registratie van rechten op grond te bevorderen. Naast 
enkele incidentele kleinschalige registratieprojecten op lager administratief ni-
veau (district en subdistrict), heeft ook het ‘nation-wide’ ‘Proyek Operasi Na-
sional Agraria’ (gewoonlijk aangeduid en algemeen bekend met de initialen 
PRONA) slechts tot een betrekkelijk onbeduidend aantal registraties geleid. 

Het ‘Indonesian Land Administration Project’ 

In 1995 deed de centrale overheid een nieuwe poging om de registratie van 
grond op te voeren in de vorm van het ‘Indonesian Land Administration Pro-
ject’ (ILAP). Dit project stemt met PRONA overeen in zoverre het zich even-
eens uitstrekt over het gehele grondgebied van Indonesië, maar het verschilt 
daarvan o.a. in de financiering van projectkosten – en daarmee in de kosten 
voor individuele aanvragers –, de selectie van gebieden en personen die voor 
registratie in aanmerking komen, de registratieprocedure,8 maar vooral ook in 
de realisatie van de doelstellingen: zoveel mogelijk grondgebruikers/bezitters – 

                                                           
5  Peraturan Pemerintah Nr. 10, 1960; in het kader van systematische registratie in 

1997 vervangen door Peraturan Pemerintah Nr. 24, 1997. 
6  Evers 1995:21. 
7  Von Benda-Beckmann 1986:99. 
8  De wettelijke basis voor de noodzakelijke procedurele aanpassingen is neergelegd 

in Regeringsreglement No. 24 van 1997, die het Regeringsreglement No. 10 van 
1960 vervangt, dat alleen voorzag in de standaard ‘sporadische’ registratie van indi-
viduele aanvragen. 
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vooral de economisch zwakkere – een door het overheidsrecht beschermde titel 
op grond te geven. 

ILAP is de wederopvoering van een soortgelijk project dat enkele jaren te-
voren in Thailand werd begonnen. Evenals in Thailand wordt het voornamelijk 
gefinancierd door een lening van de Wereldbank, die een belangrijk aandeel 
heeft gehad in de formulering van het projectplan, aangevuld met een ‘grant’ 
van de Australische regering die geheel gebruikt wordt voor het inhuren van 
Australische technische experts. Een van de opmerkelijke verschillen met het 
Thailand project is, dat in ILAP meer uitdrukkelijk de bescherming van de be-
langen van de economisch zwakkeren en de versterking van hun rechten op 
grond voorop staan, 9 en dat meer aandacht wordt gegeven aan de sociaal-eco-
nomische effecten van grondregistratie. 

Grondregistratie op Java 

Voor de uitvoering van registratie onder ILAP worden kleinere gebieden van 
beheersbare omvang op Java geselecteerd op basis van criteria, zoals de be-
schikbaarheid van cartografische documentatie, luchtfoto’s, die een vlotte tech-
nische uitvoering waarborgen. Daarnaast werd echter grote aandacht besteed 
aan de acceptatie door, en medewerking van betrokken grondbezitters. Iedere 
vorm van dwang diende te worden vermeden. Enkele maanden voordat in een 
geselecteerd gebied met registratie wordt begonnen, wordt de bevolking inge-
licht over het project, de procedure, de kosten en het nut ervan door middel 
van posters, huis aan huis bezorgde brochures en informatiebijeenkomsten. 
Omdat gewoonlijk alleen mannen die bijeenkomsten bezoeken, wordt dikwijls 
een tweede bijeenkomst georganiseerd speciaal voor vrouwen. 

Anders dan in de standaard procedure voor ‘sporadische’ registratie van 
grond, die wordt gedaan door ambtenaren van de regionale kantoren van het 
‘Nationaal Orgaan voor Grondzaken’ (Badan Pertanahan Nasional: BPN), 
wordt de ‘systematische’ registratie onder ILAP uitgevoerd door speciaal daar-
voor in het leven geroepen eenheden van BPN-ambtenaren die opereren vanuit 
tijdelijk voor dat doel gehuurde en als kantoor ingerichte gebouwen in het ge-
bied waar ze werken. 

Een systematische registratie-eenheid bestaat uit twee teams: een z.g. ‘adju-
dicatieteam’ en een team van landmeters. Het ‘adjudicatieteam’ heeft tot taak 
om in samenspraak met betrokkene de aard van zijn/haar recht op grond vast te 
stellen. Omdat velen van hen niet beschikken over rechtsgeldige documenten 
waarmee ze hun aanspraken zouden kunnen bewijzen, worden de regels van 
                                                           
9  Een van de hoofddoeleinden van grondregistratie onder ILAP is “to grant secure 

documented tenure rights to rural land holders, thereby facilitating their access to 
institutional credit, improving investments in the land, increasing agricultural 
productivity and family incomes, and reducing the occurrence of land disputes.” 
(AIDAB/ IBRD 1994:7). 
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bewijsvoering soepel en flexibel toegepast. Bewijsmiddelen die onvoldoende 
zouden zijn in de standaard registratieprocedure, zoals onderhandse overeen-
komsten en getuigenverklaringen, kunnen onder ILAP aanvaardbaar zijn. 
Daarna wordt de betrokkene aangeraden om samen met de rechthebbende van 
de aangrenzende percelen de scheidslijn tussen de betreffende percelen af te 
bakenen. Dit om te verzekeren dat de aanspraken van de een niet worden be-
twist door een ander, en om te voorkomen dat ten gevolge van registratie 
grensconflicten ontstaan. Indien blijkt dat er tussen aanpalende grondbezitters 
reeds conflicten bestaan of dreigen te ontstaan, dan is het in eerste instantie aan 
betrokkenen zelf om hun probleem op te lossen. Het adjudicatieteam mag 
daarbij zijn bemiddelende diensten aanbieden, maar heeft niet het gezag om 
beslissingen te nemen en die aan partijen op te leggen. Als voorkomende con-
flicten niet eenvoudig oplosbaar blijken, zal voorlopig geen registratie van het 
betreffende perceel plaatsvinden. 

Een lijst van door het adjudicatieteam vastgestelde rechten wordt geduren-
de enkele maanden ten kantore van het team aangeplakt ten einde eenieder de 
gelegenheid te geven daarvan kennis te nemen en eventueel bezwaren in te 
brengen. 

Nadat het adjudicatieteam zijn werk voltooid heeft, treedt het team van 
landmeters aan10 om met gebruikmaking van geavanceerde technieken en in-
strumenten als het Global Positioning System (GPS) de exacte afmetingen en 
de positie van de afgepaalde percelen vast te stellen en ze in kaart te brengen 
overeenkomstig de door de grondbezitters aangebrachte markering. De 
meetgegevens worden met de adjudicatiegegevens opgetekend in het ten 
kantore van de BPN gehouden register. Van ieder perceel wordt een 
‘certificaat’ opgemaakt waarin de naam van de rechthebbende, de aard van het 
recht, de afmetingen en de positie van het perceel worden vermeld en waarin 
een schets is opgenomen die de afmetingen en de ligging van het perceel 
weergeeft. 

Hierin verschilt registratie onder ILAP structureel van die onder PRONA 
of andere projecten. Registratie onder ILAP is gericht op het object: percelen, 
in tegenstelling tot die onder PRONA die subject-georiënteerd was en zich 
richtte op de rechthebbende. Met andere woorden: onder ILAP worden 
systematisch alle percelen binnen een geselecteerd gebied geregistreerd; onder 
PRONA werden binnen een bepaald gebied een aantal rechthebbenden 
geselecteerd wier verspreid liggende percelen vervolgens geregistreerd 
werden. 

Door deze systematische aanpak wordt een grote mate van efficiëntie be-
reikt die ertoe bijdraagt dat de kosten van het project aanmerkelijk lager zijn 
dan die van voorgaande registratieprojecten. De kosten die aan de consument 
in rekening gebracht worden, kunnen laag gehouden worden door vrijstelling 

                                                           
10  De landmetingsteams bestaan niet noodzakelijk uit ambtenaren van de BPN; een 

groot deel van de landmeting wordt uitbesteed aan particuliere ondernemingen. 
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te verlenen van de gebruikelijke kosten, zoals kosten van opmeting, registratie-
rechten en belastingen. Die worden door de overheid voor het grootste deel ge-
financierd uit de lening van de Wereldbank. Uiteindelijk betaalt de consument 
het van overheidswege vastgestelde bedrag van slechts ongeveer IDR 20.00011 
(gelijk aan ca. USD 6.50 bij een koers van 3.000 aan het begin van de project-
uitvoering) per perceel. Daarmee is registratie van grond bereikbaar geworden 
voor een veel grotere groep in de samenleving dan ooit tevoren,12 zij het nog 
niet voor iedereen.13 

Grondregistratie buiten Java 

Met de projectuitvoering was men begonnen op Java, omdat geacht werd dat 
daar geen traditioneel bepaalde communale rechten op grond meer zouden be-
staan; die zouden hebben plaatsgemaakt voor rechten van strikt individueel ka-
rakter. Aan de verstrekking van individuele titels naar overheidsrecht zou geen 
traditioneel recht in de weg staan.14 

Voor wat de gebieden buiten Java betreft was men niet zo zeker. Met de 
systematische registratie van grond zou daar pas begonnen worden nadat, als 
integraal onderdeel van ILAP, een onderzoek was uitgevoerd naar het voorko-
men en de relevantie van traditionele communale rechten op grond in drie ge-
bieden in Indonesië, en aanbevelingen gedaan waren betreffende noodzakelijke 
aanpassingen in het lokale recht en/of de registratiesystematiek. Dat onderzoek 
werd gedurende 8 maanden uitgevoerd in dorpsgemeenschappen in West-Su-
matra (Minangkabau), Midden-Kalimantan (Dayak) en Lombok (Sasak). 

Het onderzoek heeft aangetoond dat voor de bevolking in de onderzochte 
samenlevingen de op traditie gebaseerde grondenrechtsregelingen en commu-
nale rechten op grond inderdaad het primaire punt van oriëntatie vormen, dat 
overheidsregelingen vaak slechts een marginale, en meestal een vertekende, rol 
spelen.  

                                                           
11  Er is enige variatie in dit bedrag, afhankelijk van de regio. 
12  Zelfs velen die opereren in de ‘informale economie’ en daar een dagelijks inkomen 

genereren van IDR 5.000 tot 7.000 (destijds NLG 3,50 tot 4,50), zoals becakrijders, 
grondwerkers en bouwvakkers, blijken dat bedrag bijeen te kunnen brengen. 

13  Voor een niet onaanzienlijk aantal mensen, vooral dagloners, werklozen en bede-
laars in de steden, is zelfs dat bedrag niet op te brengen. Stedelijke squatters 
hebben bovendien het probleem dat zij geen rechten op grond kunnen bewijzen of, 
erger nog, dat ze aantoonbaar illegaal andermans grond bezetten. Het probleem van 
de rechten van squatters ten aanzien van grond is nog niet opgelost. Strikt genomen 
zouden zij van de grond die zij illegaal bezetten verwijderd moeten worden, het-
geen in het verleden ook vaak zonder veel omhaal gebeurde. Onder ILAP is men 
aanmerkelijk terughoudender, en wordt er zelfs gedacht over manieren om 
squatters rechten op grond te verlenen. 

14  In incidentele gevallen is gebleken dat die veronderstelling niet zonder meer te 
handhaven is. 
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Deze bevindingen bevestigen het beeld dat naar voren komt in eerdere weten-
schappelijke studies betreffende grondenrecht in ruraal Indonesië, zodat dan 
ook mag worden aangenomen dat deze conclusies algemeen gelden voor alle 
traditioneel-agrarische samenlevingen in het land. 

3. Indonesisch traditioneel recht: adat(recht) 

Adat 

Naar Indonesisch traditioneel recht wordt verwezen met de termen ‘adat’ of 
‘adatrecht’. ‘Adat’ is wel eens gedefinieerd als ‘the path of life of the Indonesi-
an people’15 en, ofschoon deze definitie niet erg operationeel is, geeft die in 
zekere zin de betekenis van het begrip goed weer. Het begrip verwijst naar een 
grote variëteit van uiteenlopende betekenissen, zoals cultuur (in de ruimste 
zin), ceremonie, gebruik (custom), fatsoen, maar ook naar zoiets als wat wij 
verstaan onder ‘recht’: het geheel van normatieve ideeën, waarden, beginselen, 
regels, enz. die een rol spelen in de bepaling en beoordeling van 
maatschappelijk gedrag. 

Omdat het zo’n veelzijdig begrip is, kan adat op heel uiteenlopende manie-
ren worden verstaan. 

Voor velen hebben termen als adat, traditie en traditioneel recht de negatie-
ve connotatie van primitiviteit, conservatisme, en achterlijke levensstijlen van 
kleinschalige boerensamenlevingen die aan moderne ontwikkelingen in de weg 
staan en die geliquideerd verdienen te worden of op zijn minst te worden aan-
gepast ten behoeve van meeromvattende belangen (vooral economische) en 
globale ontwikkelingen. Deze opvatting is niet ongebruikelijk onder 
beleidsmakers en ontwikkelingsplanners. 

Anderen houden er een romantische benadering op na, die aanleunt tegen 
het idee van ‘de nobele wilde’, en beschouwen adat als een kostbare 
folkloristische levensstijl die gecultiveerd dient te worden en beschermd tegen 
de dreiging van vervorming door invloed van buitenaf. 

Dan is er nog de idealistisch getinte filosofische benadering die ertoe neigt 
een overtrokken waarde toe te kennen aan adat en adatbeginselen16 alsof het 
onaantastbare ‘heilige’ dogma’s betreft. Dergelijke beginselen kunnen welis-
waar een zekere ideologische betekenis hebben voor het maatschappelijk 
leven, maar niet zelden zijn ze slechts de geïnstitutionaliseerde en 
gefossiliseerde historische overblijfselen van wat eens voor het individu en de 
gemeenschap noodzakelijk was om te overleven: de noodzaak om elkaar bij te 
staan, de gemeenschap te verdedigen tegen aanvallen van buiten, en om te 
                                                           
15  Koesnoe 1971:8. 
16  Zoals: kebersamaan (saamhorigheid), kekeluargaan (familiezin), gotong royong 

(gezamenlijke dienstverlening ten behoeve van de gemeenschap), tolong menolong 
(onderling hulpbetoon), musyawarah untuk mufakat (overleg gericht op consensus). 
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voorzien in het dagelijkse levensonderhoud. Er is weinig romantisch aan adat, 
afgezien van zijn artistieke uitdrukkingen in dans, muziek, schilderkunst, en 
dergelijke.  

Adat, verstaan als ‘de levenswijze van een gemeenschap’, ontwikkelt zich 
niet planmatig, maar pragmatisch in antwoord op de omstandigheden en de be-
hoeften waarmee de samenleving zich geconfronteerd ziet. Het is het historisch 
product van maatschappelijke processen, en niet het resultaat van een logische, 
analytische abstractie. 

Het is dan ook per definitie niet mogelijk om een absolute standaard van 
‘de enige juiste’ of ‘zuivere’ adat vast te stellen waaraan maatschappelijk ge-
drag (en latere vormen van adat) getoetst zou kunnen worden: de adat van 
welke plaats, welke tijd en geformuleerd door wie zou dat moeten zijn? Dat is 
het misverstand dat bij velen bestaat ten aanzien van de koloniale beschrijvin-
gen van adat. Die beschrijvingen worden vaak aangevoerd als criterium op 
grond waarvan geoordeeld wordt dat de adat vervaagd of zelfs verdwenen is, 
omdat de huidige omstandigheden zo anders zijn dan die van destijds. Het is 
echter juist die aan de adat inherente dynamiek, het vermogen om zich aan te 
passen aan veranderende omstandigheden, waardoor het zich door de eeuwen 
heen heeft kunnen ontwikkelen. 

Adatrecht 

Ten aanzien van het begrip ‘adatrecht’ bestaat er, ook in professionele kringen 
in Indonesië, nogal wat verwarring. 

De term ‘adatrecht’, een Nederlands koloniaal neologisme,17 is een 
tautologie: het begrip adat omvat ook hetgeen wij onder ‘recht’ verstaan. De 
term werd geïntroduceerd ten behoeve van de uit Nederland afkomstige 
bestuursambtenaren om te benadrukken dat er ook in de inlandse sfeer zoiets 
als recht bestond, ook al was het ongeschreven en was het vaak anders van 
structuur en inhoud dan het Nederlands recht, en om te voorkomen dat zij, 
gemakshalve of uit onwetendheid, het traditionele recht benaderend in termen 
van Nederland recht, de traditionele orde geweld zouden aandoen.18 

                                                          

Adatrecht, als systeem van normatieve ordening, wordt voortdurend gecre-
ëerd en gereproduceerd in de maatschappelijke besluitvormingsprocessen, in 

 
17  De term ‘adatrecht’ werd voor het eerst gebruikt door Snouck Hurgronje (1893:16), 

maar kreeg algemene bekendheid door het werk van de Leidse adatrechtsgeleerde 
Van Vollenhoven. 

18  Om deze verwarring te voorkomen muntte in het begin van 19e eeuw Van Vollen-
hoven nieuwe termen aan die in het burgerlijk recht niet bestonden, zoals: inlands 
bezitsrecht als sterkste individuele betrekking tot grond in het traditionele bestel (in 
plaats van eigendom) en beschikkingsrecht van de gemeenschap als het fundamen-
tele gemeenschappelijke recht van de samenleving waarin alle individuele betrek-
kingen tot grond ingebed liggen (en waarvoor in het burgerlijk recht geen equiva-
lent bestaat). 
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normbevestigend gedrag en in reacties op afwijkend gedrag, die de normatieve 
waarden, beginselen en regels reflecteren die in de samenleving gelden, los van 
het door de statelijke overheid gestelde recht. Vele van de samenlevingen met 
een dergelijke door de traditie ontwikkeld normatief systeem stammen van ver 
voor de tijd dat er van een gecentraliseerde staatsmacht of rechtssysteem spra-
ke was. Zij hebben kunnen voortbestaan tot op de dag van vandaag dankzij de 
normatieve, sociale, politieke en economische ordening die zich van generatie 
op generatie ontwikkeld en aangepast heeft. 

De term adatrecht (Indon.: hukum adat) wordt vaak ongenuanceerd ge-
bruikt om te verwijzen naar uiteenlopende verschijnselen als – aan de ene kant 
– de traditionele normatieve processen die zich in de samenleving voordoen, 
en – aan de andere kant – de beroepsmatige weergaven, beelden en 
constructies daarvan in de wetenschap, wetgeving en rechtspraak. Deze 
beroepsmatige representaties mogen niet worden verward met de werkelijkheid 
van de adat zelf die in beginsel alleen kan worden ge(re)produceerd in en door 
de samenleving zelf. Wat wetenschappers, wetgevers of rechters daarvan 
maken wordt getekend door de concepten, theorieën en doelstellingen, en niet 
zelden de vooroordelen, waarmee zij de traditionele samenleving, en de 
normatieve aspecten daarvan, waarnemen. Daar is niets mis mee zo lang men 
zich realiseert dat er verschil bestaat tussen het ‘folk system’ (de 
maatschappelijke realiteit) en het ‘analytical system’19 (de manier waarop die 
door de externe waarnemer bekeken wordt) en zo lang dat verschil expliciet 
wordt gemaakt.  

Een wetenschapper die adatrecht beschrijft of analyseert creëert slechts een 
subjectief, tijd- en plaatsgebonden beeld van zekere aspecten van de realiteit, 
gebaseerd op zijn/haar expliciete of impliciete theoretische uitgangspunten. 
Deze producten zijn geen adatrecht en hebben geen kracht van wet.20 

De rechter produceert eveneens een subjectief bepaald beeld van adatrecht 
(ofschoon hij zijn vonnis doorgaans de schijn van objectiviteit meegeeft door 
zijn oordeel dat “het adatrecht” zus of zo voorschrijft), waarmee hij in feite iets 
nieuws (rechters(adat)recht) creëert dat misschien wel, misschien niet het origi-
neel benadert. 

Zo creëert ook de wetgever, die in wettelijke regelingen vaststelt wat adat-
recht is, nieuw (adat)recht: gelegisleerd (adat)recht. Voorbeelden daarvan in de 
Indonesische wettelijke regeling van het grondenrecht (de Agrarische Basis-
wet) zullen we hieronder bespreken. 
Het discours zou gediend zijn met een consequent gebruik van gedifferentieer-
de terminologie, zoals gelegisleerd adatrecht, rechtersadatrecht en adatrechts-
beschrijving en -analyse. Meestal echter blijft deze onderscheidingen impliciet, 
                                                           
19  Bohannan 1969. 
20  Ter bestrijding van de gewoonte in de koloniale periode om adatrechtsbeschrijvin-

gen te hanteren als wet, lieten Djojodigoeno & Tirtawinata op iedere pagina van 
hun boek ‘Het Adatprivaatrecht van Middel-Java’ (1940) de waarschuwing afdruk-
ken “Dit boek is een beschrijving, geen codificatie”. 
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en resulteert het onkritische dooreen gebruiken van de verschillende begrippen 
in groteske misverstanden en niet zelden in de arrogante veronderstelling van 
externe waarnemers (planners, wetenschappers, wetgevers, rechters) dat zij be-
ter weten wat adat(recht) is of zou moeten zijn dan de bevolking zelf.  

Het maken van onderscheid tussen adatrecht zoals zich dat ontwikkelt in de 
samenleving enerzijds en de beroepsmatige representaties daarvan anderzijds, 
maar ook tussen adatrecht als een statische geheel van regels en als een dyna-
misch proces, is niet louter van academisch belang. Het raakt de identiteit en 
integriteit van de plaatselijke cultuur en de manier waarop de mensen hun 
maatschappelijke interactie organiseren. Het maakt het verschil tussen 
ontwikkeling van onderop en dwang/impositie van bovenaf. 

Traditionele rechten op grond 

Door heel Indonesië komt een grote variëteit aan concrete, regionale en 
plaatselijke traditionele grondenrechtssystemen voor. Ondanks die grote 
verscheidenheid hebben de grondenrechtssystemen van sedentaire 
samenlevingen een aantal trekken gemeenschappelijk. 

Rurale traditionele dorpsgemeenschappen rekenen een bepaald gebied tot 
het grondgebied van het dorp. Behalve de woonkern en omliggende velden, 
boomgaarden en weidegronden kan dat gebied ook braakliggend land (‘woeste 
grond’) en oerwoud omvatten.21 De grenzen van het dorpsgebied zijn door-
gaans niet strak afgebakend. Meestal gebruikt men specifieke termen om deze 
relatie van de gemeenschap tot dat grondgebied aan te duiden. Die relaties 
worden doorgaans aangeduid in typen van land, niet in termen van rechten.22 
In de koloniale periode werd de term ‘beschikkingsrecht van de gemeenschap’ 
aangemunt om te verwijzen naar dit gemeenschapsrecht; in het huidige Indone-
sische spraakgebruik wordt daarvoor de aan Minangkabau ontleende term ula-
yat gebruikt. 

De betrekking van de gemeenschap tot het dorpsterritoir is de basis voor 
diverse andere typen van betrekkingen tot grond (zowel van individuen als van 
groepen). De volgende typen kunnen worden onderscheiden. 
1) Bepaalde plaatsen binnen het dorpsgebied die voor specifieke gemeen-

schappelijke doeleinden gereserveerd zijn, zoals dorpsplein, badplaats, we-
gen en paden, begraafplaatsen en gewijde plekken. Doorgaans bestaan er 

                                                           
21  Woeste gronden en oerwoud dienden vroeger als reserve voor de toenemende be-

hoeften van de dorpssamenleving. De beschikbaarheid van dergelijke gronden is 
echter de laatste tientallen jaren drastisch afgenomen ten gevolge van de toenemen-
de bevolkingsdruk op de grond (b.v. doordat alle ‘lege’ land geïndividualiseerd is 
geworden), bestuurlijke ingrepen (b.v. uitbreiding van beschermd oerwoudgebied) 
en industriële activiteiten (b.v. grootschalige houtkap). 

22  Bijvoorbeeld: Minangkabau: ulayat; Batak Karo: taneh kuta/taneh kesain voor ge-
meenschappelijk recht van de dorpssamenleving. 
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specifieke lokale termen voor ieder van deze typen gemeenschapsgrond. 
Dergelijke grond behoort tot niemand in het bijzonder maar tot de gemeen-
schap als geheel of tot groepen binnen de samenleving. 

2) Bij de gratie van het feit dat ze leden zijn van de gemeenschap, kunnen 
dorpsgenoten delen van het dorpsterritoir in gebruik nemen voor bewoning 
of bewerking.  
In sommige samenlevingen, de meer hiërarchisch gestructureerde, is de uit-
drukkelijke toestemming van het dorpshoofd en/of dorpsoudsten vereist; in 
andere, de meer egalitair gestratificeerde, is het voldoende zijn voornemen 
om land in gebruik te nemen aan te duiden, b.v. door het plaatsen van be-
paalde tekens.23 Buitenstaanders (niet-leden van de betrokken gemeen-
schap) hebben altijd een of andere vorm van toestemming nodig om toe-
gang te krijgen tot de grond. In hiërarchisch gestructureerde dorpen zullen 
zij de uitdrukkelijke toestemming van het dorpsgezag (hoofd of raad) 
moeten verwerven, doorgaans tegen betaling van een recognitie. In meer 
egalitaire samenlevingen krijgen ze doorgaans toegang tot grond door 
opname in de gemeenschap (al dan niet door middel van een bepaalde 
ceremonie of tegen betaling van een recognitie). De positie van een 
buitenstaander is doorgaans zwakker dan die van een authentiek 
gemeenschapslid.  
Door eerste occupatie van grond wordt een proces van individualisering in-
gezet. Deze beginnende individualisering belichaamt nog niet de vestiging 
van een absolute, volledig individuele betrekking tot grond, zoals eigendom 
in het burgerlijk recht. Het is slechts het begin van een betrekking die door 
de tijd heen sterker wordt zolang de gebruiker uitdrukking blijft geven aan 
zijn intentie om die relatie te continueren. In deze beginfase kan dat land 
worden beschouwd als ‘geïndividualiseerde gemeenschapsgrond’. 

3) Terwijl door voortdurend gebruik de individuele betrekking zich versterkt, 
wordt de betrekking van de gemeenschap tot die grond zwakker, zonder 
echter ooit geheel te verdwijnen.24 Die latente gemeenschapsbetrekking 
komt tot uitdrukking bijvoorbeeld als een veld doordat het langdurig onge-
bruikt is blijven liggen en kennelijk verlaten is. De individuele betrekking 
verzwakt terwijl de gemeenschapsbetrekking zich geleidelijk aan herstelt, 
zodat tenslotte de grond weer aan de gemeenschap ter beschikking staat en 
een ander die weer in gebruik kan nemen. Deze continue, nooit eindigende 
wisselwerking tussen individuele betrekkingen en betrekkingen van de 
dorpsgemeenschap tot grond is essentieel in de meeste traditionele 
grondenrechtssystemen, waarin begrippen als strikt individuele eigendom 
en bezit zonder gebruik (absentee ownership) vreemd waren. 

                                                           
23  De meeste traditionele samenlevingen beschikken over een uitgebreide ‘vocabu-

laire’ van symbolische tekens die een specifieke, maar algemeen begrepen 
betekenis hebben. 

24  Ter Haar 1939:55, 71. 
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4) Een soortgelijk proces van wisselwerking tussen individuele en communale 
betrekkingen doet zich voor op het niveau van geïndividualiseerde betrek-
kingen. Een grondstuk dat door eerste cultivatie verworven werd zal te zij-
ner tijd doorgegeven worden aan de erfgenamen van de gebruiker.25 Door 
de vererving verandert het karakter van de door eerste cultivatie tot stand 
gekomen individuele betrekking in een gemeenschappelijke betrekking van 
de gezamenlijke erfgenamen. Door de formele allocatie van grond aan 
ieder van de erfgenamen valt deze gemeenschappelijke betrekking weer 
uiteen in individuele betrekkingen. Dit proces van communalisering en 
individualisering herhaalt zich bij iedere overgang ten gevolge van 
vererving.26 Door de overgang naar de groep van erfgenamen krijgt de 
grond weer een communaal karakter: de geïndividualiseerde grond wordt 
weer gemeenschappelijk (op het niveau van de familiegroep). Deze re-
communalisatie is meestal slechts tijdelijk en duurt totdat de erfgenamen de 
nalatenschap formeel onder elkaar verdelen. Maar zelfs daarna mag niet 
worden aangenomen dat er eigendom-achtige individuele rechten ontstaan. 
De formele verdeling is doorgaans slechts een regeling door de erfgenamen 
over wie welk land voortaan zal gebruiken. Die regeling lost de 
gemeenschappelijke betrekking die daaraan ten grondslag ligt niet volledig 
op. Het communale karakter blijft voortbestaan in het besef van de 
gemeenschappelijke oorsprong van ieder van de velden, hetgeen vaak 
wordt beschouwd als een uitdrukking van de eenheid van de familiegroep. 
Het komt echter ook voor dat de re-communalisatie permanent is doordat 
grond blijvend onverdeeld gelaten wordt, en gemeenschappelijke grond 
van de erfgenamen en hun nakomelingen wordt.  
Zelfs als een geïndividualiseerde betrekking sterk geworden is, blijven ele-
menten van de communale betrekkingen waarin de individuele relatie inge-
bed ligt (zowel de relatie van de dorpsgemeenschap als geheel, alsook de 
gemeenschappelijke betrekkingen van groepen onder het dorpsniveau) 

                                                           
25  De overgang van betrekkingen tot grond door vererving van ouders op kinderen 

vindt niet noodzakelijk pas plaats bij overlijden van de ouders. In vele traditionele 
verervingssystemen is die overgang een geleidelijk proces dat al begint als de kin-
deren het land gaan bewerken ten behoeve van hun ouders die om gezondheids-
redenen of door ouderdom het zware werk niet meer aankunnen, en eindigt bij de 
formele allocatie van de grond aan de kinderen als erfgenamen. Dit proces van ge-
leidelijke vererving is een belangrijk mechanisme, niet alleen om gehuwde 
kinderen te helpen om een economisch zelfstandig huishouden op te zetten, maar 
ook om de ouders te verzekeren van onderhoud op hun oude dag, en om de soepele 
voortgang van het grondgebruik te bevorderen. Het helpt overigens ook geschillen 
te voorkomen die kunnen ontstaan als het aan de erfgenamen/kinderen wordt 
overgelaten om na de dood van hun ouders een verdeling van nagelaten land aan te 
brengen. 

26  F. v. Benda-Beckmann 1979:150 e.v. voor Minangkabau. Tegenwoordig komt on-
der invloed van individualiserende tendenzen ook het omgekeerde voor: individua-
lisering van (communale) familiegrond, zie v. Benda-Beckmann 1994:593. 
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voortbestaan. Die onderliggende gemeenschappelijke betrekkingen worden 
zichtbaar bijvoorbeeld in het besef dat in geval van vervreemding (door 
verkoop) het land eerst moet worden aangeboden aan verwanten, 
vervolgens aan andere dorpsgenoten en pas in laatste instantie aan 
buitenstaanders (niet-dorpsgenoten) als niemand in een eerdere categorie 
kan of wil kopen. In de traditionele sfeer behoren geen beslissingen ten 
aanzien van grond te worden genomen zonder daarin de ouders, broers, 
zusters en andere verwanten, en vaak zelfs ook de traditionele 
gezagsdragers in het dorp, te kennen op straffe van verstoring van 
maatschappelijke orde en zelfs conflict. 

Communale rechten op grond zijn niet noodzakelijk in alle samenlevingen 
even sterk. Zelfs in een en dezelfde regio kan het patroon van grondenrecht 
van nabijgelegen dorpen onderling sterk verschillen. In samenlevingen waar 
men sterker hecht aan de adat (traditie) speelt het concept van communale 
rechten op grond een meer nadrukkelijke rol dan in andere, waar betrekkingen 
tot grond zich hebben ontwikkeld (of in ontwikkeling zijn) in de richting van 
strikt individuele rechten. 

Voorts omvatten ‘betrekkingen tot grond’ in vele gemeenschappen ook 
rechten ten aanzien van wat er op of in de grond is, en kan het voorkomen dat 
verschillende individuen of groepen gelijktijdig aanspraak hebben op de grond 
zelf, op de bomen daarop en op de vruchten aan die bomen.27 

Tenslotte wordt een bespreking van traditionele rechten op grond nog ver-
der gecompliceerd door het bestaan van samenlevingen waar men niet primair 
denkt in termen van ‘rechten op grond’, maar in termen van ‘toegang tot’ of 
‘gebruik van’ een uitgestrekt gebied, zoals swidden cultivators (b.v. Dayak in 
Kalimantan) en jagers/zamelaars (b.v. Papua in Irian). 

In de traditionele orde is land veel meer dan enkel een bezitsobject; het 
heeft ook betekenis in sociaal en religieus opzicht. 

In sociaal opzicht omdat toegang tot grond nauw samenhangt met de plaats 
die men inneemt in het netwerk van maatschappelijke betrekkingen, en omge-
keerd, omdat toegang tot en het gebruik van land, vaak fungeert als een mecha-
nisme van sociale controle. Land maakt deel uit van een kosmologische 
eenheid waarin het verleden, de wereld van voorouders en geesten, het heden 
en de toekomst met elkaar verbonden worden. Traditionele 
grondenrechtssystemen hebben zich door de tijd heen ontwikkeld in evenwicht 
met de spirituele en culturele waarden in de samenleving. 28 
In het algemeen worden in Indonesië, in professionele kringen maar ook in de 
wetgeving, deze gecompliceerde differentiaties over het hoofd gezien. In het 

                                                           
27 F. v. Benda-Beckmann 1994:596 voor Ambon. 
28  Met de term ‘spirituele waarde’ doel ik op de autochtone / originele 

geïnstitutionaliseerde religieuze of geloofssystemen, zoals Agama Pemena (Batak 
Karo), Kaharingan (Midden Kalimantan), die opmerkelijkerwijs niet behoren tot de 
officieel door de staat erkende religies (Islam, Christendom, Katholicisme, 
Buddhisme, en Hinduïsme). 
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denken over traditionele rechten op grond worden de begrippen communale of 
gemeenschappelijke rechten en individuele rechten tegenover elkaar gesteld: 
betrekkingen tot grond zijn ofwel communaal ofwel individueel. Bovendien 
wordt het begrip communale grond doorgaans beperkt tot enkel de braaklig-
gende grond binnen de dorpsgrenzen. Door voortschrijdende individualisering 
van grond zou dus het areaal communale grond afnemen. Dat proces zou zover 
gevorderd zijn dat in de meeste dorpsgemeenschappen alle communale grond 
al geïndividualiseerd is; daarmee hoeft dan ook in het beleid nauwelijks nog 
rekening te worden gehouden. 

In die zin wordt ook in de Indonesische Agrarische Basiswet (art. 3) met de 
aan het Minangkabause vocabulaire ontleende term ‘hak ulayat’29 verwezen 
naar communale rechten op grond, en wordt aan de twijfel omtrent het bestaan 
daarvan uitdrukking gegeven in de tussenzin “voor zover die feitelijk nog be-
staan”.  

Een van de problemen in een bespreking van traditionele rechten is dan 
ook het gebrek aan overeenstemming met betrekking tot het bestaan en de 
relevantie van traditionele communale rechten op grond. Een van de redenen 
van deze verwarring is mogelijk het feit dat in sommige delen van Indonesië 
(zoals in West-Java, Madura en Bali) deze ulayatrechten vervaagd zijn en 
hebben plaatsgemaakt voor rechten die sterk lijken op burgerrechtelijke 
eigendom. 

Indonesische overheidsinstellingen en dogmatische grondenrechtsdeskun-
digen leiden daaruit af dat het hak ulayat overal verwaterd is geraakt en niet 
langer relevant is voor het Indonesische recht. Anderen echter, waaronder so-
ciologen, antropologen en grondenrechtsdeskundigen met meer gevoel voor de 
sociale werkelijkheid, laten bij herhaling zien dat traditionele communale 
rechten nog steeds bestaan en relevant zijn,30 zij het misschien niet steeds in 
hun oorspronkelijke vorm. Dit verschil in opvattingen is het gevolg van een 
verschil in focus. Overheidsambtenaren, beleidsmakers en dergelijke hechten 
doorgaans meer aan de officiële juridische doctrine, terwijl sociaal 
wetenschappers erin geschoold zijn de praktijk van het dagelijkse leven aan de 
basis van de traditionele agrarische gemeenschappen te observeren en te 
analyseren die in het officiële recht slechts een ondergeschikte rol spelen. 

                                                           
29  In het Minangkabause spraakgebruik verwijzen de termen tanah ulayat of kortweg 

wilayat in eerste instantie naar het geografisch gebied dat door de lokale bevolking 
wordt geïdentificeerd als te behoren tot het dorp, en pas in tweede instantie naar het 
communale karakter daarvan. Onder ander benamingen of zonder specifieke aan-
duiding komen soortgelijke noties ook voor in niet-Minangkabause samenlevingen 
(zie ook Van Vollenhoven 1919:19). 

30  Evers 1995:8. 
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4. Koloniale voorgeschiedenis van het Indonesische grondenrecht 

Het huidige officiële grondenrecht in Indonesië draagt de sporen van zijn kolo-
niale voorgeschiedenis, zowel in ontkennende (expliciete afwijzing van koloni-
ale regelingen) als in bevestigende zin (impliciete doorwerking – geheel of ge-
deeltelijk – van juridische constructies, categorisering e.d.). Voor een goed be-
grip van het huidige Indonesische grondenrecht is dan ook een beknopte be-
schouwing van het daaraan voorafgaande koloniale recht op zijn plaats. 
 
De VOC, die primair geïnteresseerd was in de lucratieve handel en productie 
van exotische producten, huldigde het beginsel van non-interventie. Ze wenste 
zich te onthouden van directe bemoeienis met het inlandse bestuur en recht, dat 
werd overgelaten aan de inlandse hoofden. 

Die oosters-feodale bestuursorganisatie was echter niet gericht op het be-
lang van het volk, maar consequent op de vergroting van de macht en de rijk-
dom van de inlandse vorst, zijn vazallen en zijn dienaren.31 De VOC, die 
geleidelijk aan staatsbestuurlijke pretenties ontwikkelde, spreidde eenvoudig 
haar gezag daaroverheen uit. Middels contracten met inheemse hoofden en 
vorsten en bij wege van belastingoplegging, voorzag de VOC zich van de 
benodigde grond en arbeid voor het verbouwen van de gewenste producten. 

Ondanks het non-interventiebeleid had het optreden van de VOC toch in-
grijpende effecten op de inlandse samenlevingen en hun grondenrecht. 

De ‘contingenten’ (levering van bepaalde hoeveelheden producten van 
overeengekomen soort) en ‘verplichte leverantieën’ (de gehele oogst van een 
enkel product, b.v. koffie) die de inlandse regenten jaarlijks aan de VOC moes-
ten leveren, legden een zware druk op de bevolking. De poging van Raffles tij-
dens het Britse interregnum om de ‘contingenten’ en ‘verplichte leverantieën’ 
op te heffen en te vervangen door een minder willekeur toelatend belastingstel-
sel van landrente (2/5 van de waarde van de oogst) mislukte.32 De opkomst 
van plantagecultures (o.a. suiker) leidde tot vervreemding op grote schaal van 
grond aan ondernemers.33 

Het meest ingrijpend effect had echter het Cultuurstelsel, dat na 1830 werd 
ingevoerd als uitvloeisel van de ‘batig-slot’ politiek van de regering in Neder-
land. Onder dat stelsel werd de inlandse boer verplicht 1/5 van zijn grond – 
bijna zonder uitzondering velden die tot dan gebruikt werden voor het verbou-
wen van rijst voor eigen levensonderhoud – ter beschikking te stellen voor de 

                                                           
31  Sonius 1980:10-11; van Vollenhoven 1918:547-548, 667. 
32  Sonius 1980:35-36. 
33  “De expansie van deze cultuur (en industrie) had tot gevolg dat in het gebied van 

Cheribon en langs de noordoostkust de regenten voor de verleiding van het geld be-
zweken en hele desa’s aan Chinese exploitanten afstonden, die er de velden voor de 
suikercultuur door gedwongen arbeid deden bewerken. [...] Omstreeks het jaar 1796 
zouden van de 8535 dorpen, onder het gezag van de compagnie, er 1134 aan Chine-
zen verhuurd zijn.” (Sonius 1980:26-27) 
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teelt van een door de overheid voorgeschreven product voor Europese con-
sumptie. Het desastreuze van dit stelsel zat hem in het voorschrift dat de pro-
ductie van die gewassen op grote schaal moest plaats hebben in samenge-
brachte complexen.34 Dat de reallocatie van grond (herverkaveling), die daar 
noodzakelijk het gevolg van was, de bestaande traditionele rechten op grond 
aantastte, werd door het cultuurstelsel veronachtzaamd. Een verdere desinte-
gratie van de bestaande grondenrechtsverhoudingen werd veroorzaakt door de 
bevolking zelf die, in verzet tegen het stelsel, poogde om de druk van de maat-
regelen te beperken. Door verdeling van de beschikbare grond in een groter 
aantal kleinere perceeltjes en een veelvuldige wisseling van ‘aandelen’ poogde 
de bevolking de last over zoveel mogelijk mensen te verdelen.35 

Volksverloop, vermindering van rijstbouw en zelfs, in het midden van de 
19e eeuw, hongersnood op Java, waren de gevolgen van het cultuurstelsel.  

De ernst van de situatie drong door tot het parlement in Nederland waar, 
onder invloed van de ontluikende liberaal-koloniale tendens, de kritiek op de 
batig-slot politiek van de regering de afbrokkeling van het cultuurstelsel inluid-
de.36 Het Regeringsreglement van 1854 bevatte de richtlijnen voor de geleide-
lijke afschaffing van de gouvernementscultures (art. 56).37 Gedwongen arbeid 
en verplichte levering van producten diende plaats te maken voor vrijwillige 
beschikbaarstelling van arbeid en grond door de inlander op grond van con-
tracten met de overheid of ondernemers. De Agrarische Wet van 1870, die 
volledige bescherming garandeerde van de rechten van de autochtone bevol-
king op alle grond door hen ontgonnen grond, is voor die ontwikkeling van het 
grootste belang geweest. 

De koloniale Agrarische Wet  

De Agrarische Wet38 die in 1870, na 8 jaar politiek debat in het parlement, tot 
stand kwam, bevatte de eerste formeel-wettelijke regeling van het 
grondenrecht in de kolonie na de overname door de Bataafse Republiek van de 
bezittingen en schulden van de VOC die in 1798 bankroet was gegaan. De wet 
bevat slechts 5 artikelen waarin het nieuwe agrarische beleid voor de kolonie 
wordt vastgelegd. De wet gold aanvankelijk alleen voor Java en Madura, maar 
werd later ook uitgestrekt tot de ‘buitengewesten’.  

In het verlengde van de Agrarische Wet verscheen eveneens in 1870 het 
Agrarisch Besluit, waarnaar doorgaans verwezen wordt als de ‘domeinverkla-
ring’. Die hield in dat alle grond waarop geen titel naar westers recht kon wor-

                                                           
34  Sonius 1980:56. 
35  Sonius 1980:58. 
36  Uit deze periode stamt de ‘Max Havelaar’ van Multatuli. 
37  Sonius 1980:64. 
38  Stbl. 55. 
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den bewezen, tot het domein van de staat behoorde.39 Daardoor kon de koloni-
ale overheid gronden uit dat areaal onder lange contracten of in eigendom uit-
geven aan westerse ondernemingen. Om recht te doen aan de erkenning van 
traditionele grondenrechten werd het staatsdomein onderscheiden in ‘vrij’ en 
‘onvrij’ domein. Tot de laatste categorie behoorde alle grond die bij de 
inlandse bevolking in gebruik was en waarover de overheid, behoudens 
speciale gevallen, niet kon beschikken. Het ‘vrije domein’ omvatte de 
‘maagdelijke’ niet in gebruik zijnde gronden (o.a. uitgestrekte 
oerwoudgebieden en berghellingen) waarop kennelijk niemand rechten kon 
doen gelden en die het gouvernement ongehinderd kon uitgeven voor 
grootschalige plantage- en andere ondernemingen. 

De Agrarische Wet en de Domeinverklaring beoogden zowel de commer-
ciële belangen van de (Europese) plantageondernemingen te dienen door hen 
toegang te geven tot ongebruikte grond, alsook bescherming te bieden aan de 
rechten op grond van de inheemse bevolking. 

De definiëring van het begrip ‘vrij domein’ heeft in het parlement in 
Nederland tot uitgebreide discussies geleid. De vraag was of het grondgebeid 
van inlandse samenlevingen ook ongebruikte, woeste grond kon omvatten, 
ofwel dat dergelijke grond moest worden beschouwd als ‘onvrij domein’. 
Aanhangers van deze laatste benadering, vooral te vinden in de kring van 
ondernemers, beweerden dat dergelijke grond ‘res nullius’ was waarover dus 
het gouvernement vrijelijk kon beschikken. Tegenstanders echter, waaronder 
prominent Van Vollenhoven,40 beweerden dat de woonkern en omliggende 
velden van een dorp omgeven waren met een gordel van braak land en woeste 
grond die de locale bevolking gebruikte om te jagen en te zamelen (etc.), en 
dat die daarom tot de dorpsgrond gerekend moest worden.  

De kwestie is in het parlement nooit afdoende beantwoord geworden, maar 
het beleid dat zich, mede onder invloed van het werk van Van Vollenhoven en 
zijn ‘Adatrechtsschool’, vervolgens ontwikkelde ging in de richting van de 
laatste opvatting. 
 
De Agrarische Wet van 1870 formaliseerde het op etniciteit gebaseerde dualis-
me in het grondenrecht, dat zich vanaf de VOC periode gaandeweg al feitelijk 
ontstaan was. Afhankelijk van het rechtssysteem (burgerlijk recht of adat 
                                                           
39  De domeinverklaring was geïnspireerd door ideeën van Raffles die, “steunend op in 

India gevormde denkbeelden [...] uitging van de theorie, dat de inheemse vorst in 
letterlijke zijn eigenaar was van alle grond, dat derhalve de inlandse boer te be-
schouwen was als een soort pachter, die een pachtsom – “land rent” – aan de vorst 
had te betalen en dat, nu het Britse gouvernement in de plaats van die vorst was 
getreden, die pachtsom aan dat gouvernement moest worden opgebracht.” Sonius 
1980:35. De langdurige discussies in het parlement over de vraag of deze eigendom 
van privaatrechtelijk of publiekrechtelijk karakter was, hebben bij mijn weten nooit 
een duidelijk antwoord opgeleverd. 

40  Van Vollenhoven schreef naar aanleiding van deze kwestie zijn polemische ‘De In-
donesiër en zijn grond’ (1919). 
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recht) dat op een bepaald stuk grond van toepassing was (en niet op grond van 
de etnische groep waartoe de bezitter behoorde) werd land geclassificeerd als 
‘Indonesische’ of ‘Europese’ grond. Aldus was burgerlijk recht van toepassing 
op ‘Europese’ grond, of die nu in bezit was van een Europeaan of op een of 
andere wijze in handen gekomen was van een Indonesiër, en omgekeerd: grond 
die door een Europeaan verkregen was (b.v. door huwelijk met een inlandse 
vrouw), bleef vallen onder adatrecht. Dat dualisme werd nog verder versterkt 
door het z.g. ‘Vervreemdingsverbod’ (1875)41 van inlandse grond aan niet-in-
landers, dat werd uitgevaardigd om verpaupering van de inlandse bevolking te-
gen te gaan. Overeenkomsten gesloten in strijd met deze bepaling waren rech-
tens nietig. Het was echter moeilijk te voorkomen dat “de inlander, door geld-
nood gedreven, [...] zijn grond via “stroomannen” in handen speelt van kapi-
taalkrachtigen (Chinezen, Arabieren, Europeanen) [...]”.42 

Ondanks de bedoelingen van de rond de eeuwwisseling ingezette Ethische 
Politiek, dat niet het materieel gewin maar het welzijn van het volk voorop ge-
steld diende te worden, bleek economische ongelijkheid in de rurale gebieden 
toe te nemen: landloze arbeiders en boeren met onvoldoende grond waren er in 
1924 slechter aan toe dan tien jaar daarvoor, terwijl de positie van grootgrond-
bezitters was verbeterd.43 

Voor de verkrijging en overdracht van eigendomsrecht op (Europese) 
grond naar burgerlijk recht was een notariële akte en inschrijving daarvan in de 
registers noodzakelijk. Traditionele rechten op (Indonesische) grond, 
daarentegen, konden niet worden ingeschreven omdat het adatrecht geen 
registratie kende. De latere poging om een nieuw recht voor inlanders te 
creëren, de z.g. agrarische eigendom, is van weinig nut gebleken. Het was een 
eigendomsrecht met beperkingen, dat beoogde de inlander een steviger recht 
op zijn grond te geven44 (o.a. doordat het geregistreerd werd), het viel buiten 
het gemeenschapsrecht van het dorp en behoorde dus niet meer tot het 
staatsdomein.45 Er is echter nauwelijks gebruik van gemaakt omdat het de 
bevolking vreemd was, die nog leefde met de opvatting dat het feit dat zij op 
die grond zat, en al generaties lang gezeten had, voldoende blijk gaf van haar 
rechten.  

5. Kanttekeningen bij de Indonesische Agrarische Basiswet 

Na de onafhankelijkheid in 1945 ontstond er in Indonesië een sterk verzet 
tegen het Nederlands recht dat ervaren werd als discriminatoir en nadelig voor 
het Indonesische volk. Om praktische redenen echter werd het koloniale recht 
                                                           
41  Stbl. 179. 
42  Sonius 1980:69. 
43  Hüsken & White 1989:242. 
44  Sonius 1980:106. 
45  Jaarsma 1918:181. 
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gehandhaafd tot vervangend Indonesisch recht geconcipieerd zou zijn. Voor 
het grondenrecht was dat pas in 1960 met het verschijnen van de Agrarische 
Basiswet (ABW).46 

Tussen 1948 en 1960 zijn drie commissies47 aan het werk geweest om 
vorm te geven aan dat nieuwe recht. De aanbevelingen van de eerste twee 
commissies waren van zeer algemene aard en bevatten slechts een aanduiding 
van de algemene beginselen van het nieuwe grondenrecht, zoals: verwerping 
van het koloniale domeinbeginsel, erkenning van traditionele communale 
rechten, de introductie van een individueel eigendomsrecht voor Indonesiërs, 
en de vaststelling van maxima en minima voor landbezit. De derde commissie 
beperkte zich niet tot de formulering van algemene beginselen, maar goot zijn 
aanbevelingen in de vorm van een wetsvoorstel, waarin de aanbevelingen van 
de vorige commissies verwerkt waren, maar waaraan voorts elementen werden 
toegevoegd als: de introductie van het begrip ‘staatsgrond’ (tanah negara48) 
ter vervanging van het koloniale begrip ‘domeingronden’, de invoering van de 
‘sociale functie’ van individuele rechten op grond,49 het verbod van ‘absentee 
ownership’, en de verplichting tot land planning (land reform) en registratie. 

Om politieke redenen werd het voorstel door het kabinet ingetrokken en, 
aangepast aan de Grondwet 1945 en verder aangevuld, opnieuw aan de volks-
vertegenwoordiging voorgelegd die het in 1960 tot wet verhief. De belangrijk-
ste aanvulling was de expliciete bepaling dat het traditionele recht (adat) de 
basis vormt van het nationale grondenrecht.50 

Met de ABW van 1960 vervallen de koloniale Agrarische Wet en het Agra-
risch Besluit (de ‘domeinverklaring’) van 1870, en de op grondenrechten be-
trekking hebbende bepalingen van het BW Boek 2 (met uitzondering van die 
betreffende hypotheek,51 die pas in 1996 vervangen zijn52). Daarmee verviel 
het burgerrechtelijk systeem van rechten op grond, omvattend:53 eigendom, 

                                                           
46 Undang-undang No. 5, Tahun 1960 tentang ‘Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 

doorgans kort aangeduid als ‘ Undang-undang Pokok Agraria’ (UUPA). 
47  Achtereenvolgens: Panitia Agraria Yogya (1948), Panitia Agraria Jakarta (1951) en 

Panitia Negara Urusan Agraria (1956). cf. Harsono 1997:122-127. Deze commis-
sies bestonden uit vertegenwoordigers van de betrokken belangengroepen en rege-
ringsvertegenwoordigers. 

48  De officiële terminologie luidt: tanah yang dikuasai oleh Negara: grond beheerd 
door de Staat. 

49  Volgens de Algemene Toelichting bij de Agrarische Basiswet van 1960 houdt die 
‘sociale functie’ in dat rechten op grond en de uitoefening daarvan het algemene 
belang en welzijn van het volk en de Staat moeten dienen. (cf. Harsono 1997:263). 

50  cf. Harsono 1997:127. 
51  Agrarische Basiswet art. 57. 
52  Undang-undang No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-

benda yang berkaitan dengan Tanah (LN 1996-42; TLN 3632); cf. Harsono 1997: 
379 e.v. 

53  Cf. Gautama & Harsono 1972:21. 
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bezit, erfpacht, burenrecht, erfdienstbaarheden, recht van opstal, vruchtgebruik 
en ‘agrarisch eigendom’.54 

De Indonesische Agrarische Basiswet regelt de hoofdzaken van het gron-
denrecht in 58 artikelen, ondergebracht in vier hoofdstukken die achtereenvol-
gens handelen over de grondslagen en hoofdbepalingen (I), rechten op grond, 
water en luchtruim, alsmede registratie van grond (II), strafrechtelijke bepalin-
gen (III) en overgangsbepalingen (IV). 
 
De belangrijkste bepalingen (althans voor mijn bespreking) in de ABW zijn: 
- de verklaring dat het gehele grondgebied toekomt aan het Indonesische 

volk (art. 1), maar dat de staat als hoogste orgaan van het volksgezag de 
grond, het water en het luchtruim beheert (art. 2); 

- de erkenning van traditionele communale rechten op grond, althans voor 
zover die nog bestaan en niet strijden met het nationale belang of de wetge-
ving (art. 3); 

- de verklaring dat het recht betreffende grond, water en luchtruim adatrecht 
is (art. 5); 

- de bepaling dat alle rechten op grond een sociale functie hebben (art. 6); 
- de formulering van wettelijke rechten op grond, water en luchtruim (art. 

16).55 In de artikelen 20 t/m 48 worden ieder van de in art. 16 genoemde 
rechten verder uitgewerkt. Art. 21 bepaalt dat alleen Indonesische burgers 
en bepaalde door de overheid aan te wijzen rechtspersonen eigendomsrech-
ten kunnen hebben. 

Het Indonesische concept ‘land beheerd door de Staat’ (tanah negara) en de 
koloniale domeinverklaring 

Artikel 2 van de Agrarische Basiswet introduceert het begrip concept ‘tanah 
yang dikuasai oleh Negara’ (land, beheerd door de Staat), doorgaans kortweg 
aangeduid als tanah negara. Het houdt in: de bevoegdheid van de staat, als be-
lichaming van het gehele volk (art. 2-1), om de bestemming, het gebruik, de 
beschikbaarstelling en het onderhoud van grond (alsmede water en luchtruim) 
te regelen, om de rechtsverhoudingen en rechtshandelingen ten aanzien van 
grond (enz.) vast te stellen en te regelen (art. 2-2) ten gunste van de volkswel-
vaart (art. 2-3). 

Dit lijkt heel sterk op wat ook de koloniale domeinverklaring beoogde. 
Volgens de gangbare interpretatie in Indonesië echter zou het begrip tanah 

negara wezenlijk verschillen van het koloniale begrip ‘staatsdomein’. Heden 
                                                           
54  KB 1872. 
55  Deze rechten zijn: hak milik (een soort eigendom), hak guna usaha (exploitatie-

recht), hak guna bangunan (recht van gebouw), hak pakai (gebruiksrecht), hak 
sewa (huurrecht), hak membuka tanah (ontginningsrecht), hak memungut hasil 
hutan (recht om bosproducten te zamelen). 
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ten dage wordt in Indonesië algemeen de opvatting aangehangen dat de kolo-
niale overheid privaatrechtelijke eigendom van de domeingronden had,56 en 
daar als eigenaar dus naar believen over kon beschikken. Men vindt dat het 
koloniale beleid ten aanzien van grond meer de (Europese) ondernemersbelan-
gen heeft gediend dan de inlandse rechten op grond heeft beschermd; de 
domeinverklaring versterkte slechts de koloniale uitbuiting. Dat zou heel 
anders zijn met tanah negara. Dat is van publiekrechtelijk aard en gericht op 
bevordering van het welzijn van het Indonesische volk. Althans dat is wat de 
toelichting op de wet (Penjelasan II(2)) beweert en wat de gangbare dogmatiek 
wil doen geloven. 

De praktijk is intussen anders; het begrip tanah negara heeft de afgelopen 
decennia heel wat verzet onder het volk opgeroepen. 

Ten eerste heeft tanah negara, dat aanvankelijk duidde op een ‘beheers-
recht’ in abstracto, de betekenis gekregen van concrete, geografisch af te bake-
nen gebieden die onder dat beheersrecht vallen, ter onderscheiding van andere 
grondstukken die daar niet onder vallen omdat daarop een individueel of 
groepsrecht rust. Tot voor kort huldigde men in overheidskringen een extensie-
ve interpretatie van het begrip, die nog verder ging dan die van de domeinver-
klaring: zelfs alle niet geïndividualiseerde dorpsgrond is tanah negara. Theore-
tisch verliezen de dorpssamenlevingen daardoor de beschikking over een fors 
deel van het areaal dat ze tot het hunne rekenden; dat diende als ‘reserve’ voor 
de aanleg van nieuwe velden en waar ze jaagden, bouwmaterialen en voedsel 
zamelden, enz. De extensieve interpretatie is vooral desastreus voor bevol-
kingsgroepen die geen ‘recht-op-grond’ maar een ‘gebruik-van-grond’ systeem 
kennen en die als swidden cultivators of zamelaars gebruik maken van een ge-
bied van soms duizenden hectaren, zoals de Papua op Irian Jaya en sommige 
Dayakgroepen op Kalimantan. De overheid onder Suharto negeerde de behoef-
ten van de oorspronkelijke bevolking volledig en verleende ongeremd conces-
sies in die gebieden aan ondernemingen voor grootschalige houtkap (Kaliman-
tan) en goudwinning (Freeport in Irian Jaya). Het trieste toppunt is, dat de ori-
ginele bevolking vaak gearresteerd en bestraft werd wegens het ‘stelen van 
hout’ of het ‘onbevoegd’ betreden van het concessiegebied.57 

Ten tweede ontwikkelde zich de praktijk dat de overheid nagenoeg onbe-
perkt kon beschikken over tanah negara. De wet bepaalt dat eigendom van 
grond een sociale functie heeft, hetgeen betekent dat het gebruik van grond 
niet louter op eigen belang gericht mag zijn, maar afgestemd moet zijn op de 
omstandigheden en ten nutte moet strekken aan het volk en de staat.58 Dit 

                                                           
56  Zo ook de Agrarische Basiswet (Penjelasan II (2)); Harsono 1997:503. Bij mijn we-

ten is echter de vraag of het recht van de koloniale overheid ten aanzien van de do-
meingronden privaatrechtelijk of publiekrechtelijk van karakter was, in het Neder-
landse parlement niet duidelijk vastgesteld. 

57 Evers 1995:3. 
58  Toelichting Agrarische Basiswet (Penjelasan II(4)); Harsono 1997:506; Gautama & 

Harsono 1972:25-29. 
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argument is, al dan niet expliciet, in talloze gevallen gebruikt om grond aan 
individuen, groepen of dorpssamenlevingen te onttrekken als tanah negara ten 
behoeve van ‘development’. En dat begrip strekte zich uit van de bouw van 
een stuwdam voor de opwekking van elektriciteit midden in een dichtbevolkt 
en uiterst vruchtbaar gebied op Java (Kedungombo)59 waarvoor hele dorpen 
gedwongen gemigreerd werden, tot de aanleg van golfbanen en hotels, b.v. op 
Bali, maar steeds meer ook op Lombok, waar door de afsluiting van de stran-
den vissers hun kostwinning kwijtraken. 
Weliswaar werd in vele gevallen op grond van de wet (art. 18) schadevergoe-
ding toegekend, maar de omvang daarvan werd vastgesteld door een bestuurs-
orgaan (niet door de rechter) en stond vaak niet in verhouding tot de reële 
waarde. 

Voorstanders van de Agrarische Basiswet wijten deze problemen aan de 
uitvoering van de wet; ze zouden niet inherent zijn aan de wet zelf. Ten dele is 
dat waar: er is gedurende het Suharto-regime uiterst ‘creatief’ met de wet 
omgesprongen. Verzet daartegen werd, niet zelden met gebruik van militair 
geweld en ten koste van mensenlevens, onderdrukt. 

Anderzijds echter bevat de wet zoveel onduidelijkheden en 
ongerijmdheden dat men terecht kan twijfelen aan de directe toepasbaarheid. 
De uiteenzetting van de positie van adatrecht en van de erkenning van 
traditionele communale rechten kan dat verduidelijken. 

De positie van adatrecht en de erkenning van traditionele communale rechten 
in de Agrarische Basiswet  

De bepaling dat het grondenrecht van Indonesië adatrecht is (art. 5) roept en-
kele vragen op. 

Ten eerste: in de bepaling van art. 5 worden onmiddellijk enkele restricties 
gemaakt. Het adatrecht geldt slechts zolang het niet strijdig is met nationale be-
langen, het Indonesisch socialisme, en de bepalingen van de Agrarische Basis-
wet en andere wetten, een en ander met inachtneming van de beginselen van 
religieus recht. Deze voorwaarden reduceren in feite de erkenning van het 
adatrecht tot pure ideologie. In de praktijk zijn de betekenis en de rol van adat-
rechtsbeginselen als basis van het nationale grondenrecht dan ook sterk ver-
zwakt door de proliferatie van wetten en lagere regelingen die met een beroep 
op algemeen belang het traditionele grondenrecht beperken.60 

Ten tweede: op welk adatrecht doelt de Agrarische Basiswet? Uit de Toe-
lichting61 blijkt dat de wetgever een van de lokale/regionale diversiteit geab-
straheerd concept voor ogen stond. Hoe dat adatrecht er uit zou moeten zien 

                                                           
59 Rajagukguk 1994. 
60  Evers 1995:4. 
61  Penjelasan III(1); Harsono 1997:510. 
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werd niet nader uitgewerkt. Mede uit de toevoeging in de Toelichting dat het 
adatrecht betreft dat ‘gezuiverd is van vreemde (koloniale) invloeden’ kan 
worden afgeleid dat dit ‘nationale adatrecht’ een product van legal 
engeneering is, dat weliswaar nog niet geformuleerd is (en hopelijk nooit tot 
stand zal komen), maar waarvan elementen te vinden zijn in de beschouwingen 
van Indonesische (adat)rechtsgeleerden. 

Welbeschouwd wordt hiermee aan de staat, zijn beleidsmakers en bestuurs-
organen de mogelijkheid geboden om adat zo te interpreteren en te 
manipuleren dat het hoe dan ook in overeenstemming is met welk beleid dan 
ook dat zij wensen te voeren. 

Ten derde: met de in de plaats stelling van adatrecht voor het dualistisch 
koloniaal systeem wordt het Indonesisch grondenrecht geacht geünificeerd te 
zijn.62 Formeel-juridisch moge die stelling te handhaven zijn, zij dekt niet de 
empirische realiteit. 
 
De Agrarische Basiswet (art. 3) bepaalt dat de uitoefening van traditionele 
communale rechten, voor zover die feitelijk nog bestaan, in overeenstemming 
moet zijn met het nationale belang, en niet mag strijden met deze of andere 
wetten. Evenals bij adatrecht het geval was, kunnen deze beperkingen ook hier 
de erkenning van traditionele communale rechten volkomen illusoir maken. 
Dat is dan ook gebeurd: de extensieve interpretatie van tanah negara heeft een 
restrictieve interpretatie van traditionele communale rechten als tegenhanger. 
Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van een vicieuze redenering: dergelijke 
rechten worden erkend als het feitelijke bestaan ervan bewezen kan worden, 
maar het is doorgaans niet mogelijk om in termen van wettelijk recht sluitend 
bewijs te leveren van het bestaan van traditionele aanspraken op gemeenschap-
pelijke grond. 

Intussen bevat de Agrarische Basiswet diverse structurele eigenschappen 
die ontleend zijn aan adat. Diverse instituties en processen uit de adat zijn 
gereproduceerd in het nationale grondenrecht teneinde uitdrukking te geven 
aan het unieke Indonesische karakter daarvan. Bijvoorbeeld: 
- Het begrip ulayat. De term ulayat stamt uit Minangkabau (West-Sumatra), 

waar het verwijst naar het geografisch gebied dat een dorp (nagari) tot het 
zijne rekent, omvattend de woonkern, de velden, tuinen daaromheen, de ge-
meenschappelijke gronden en ongebruikte, woeste gronden. Op nationaal 
niveau wordt dit idee belichaamd in het begrip tanah negara. 

- Het gezag met betrekking tot de vestiging of overdracht van rechten op 
grond dat (niet altijd terecht) wordt toegeschreven aan het dorpshoofd 
stond model voor de staat en zijn organen (i.c. de National Land Agency63) 

                                                           
62 Gautama & Harsono 1972:23-25. 
63  De National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), het centralistisch georga-

niseerde bureacratisch orgaan voor landzaken, werd in 1999 gedecentraliseerd. 
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als de bevoegde functionaris op nationaal niveau (negara sebagai petugas 
bangsa).64 

- De terugval van bepaalde individuele rechten in de categorie tanah negara 
ten gevolge van niet-gebruik of gebruik in strijd met wettelijke 
regelingen65 vertegenwoordigt op nationaal niveau het proces van de 
herleving van het communale recht van de samenleving in de adat. 

De wettelijke rechten op grond in de Agrarische Basiswet in verhouding tot 
traditionele rechten 

Hierboven hebben we al gezien dat in traditionele systemen de betrekkingen 
van een individu tot zijn/haar grond ingebed liggen in de gemeenschapsbetrek-
king van de samenleving waarvan men deel uitmaakt. Het zijn geen absolute 
rechten van strikt individuele aard waarover men onafhankelijk van anderen 
(groepsleden) kan beschikken zonder maatschappelijke commotie te veroorza-
ken. Alle moderne ontwikkelingen ten spijt, en de mogelijkheid om grond te 
vervreemden is zo’n betrekkelijk recente ontwikkeling, acht men ingrijpende 
beslissingen ten aanzien van grond ook heden nog steeds kwesties waarover 
men niet alleen beschikt, maar waarin de familiegroep betrokken dient te wor-
den, of zelfs de dorpsgemeenschap als de andere partij een niet-dorpeling is.  

De in de Agrarische Basiswet genoemde rechten op grond zijn echter van 
strikt individueel karakter. Voor aanspraken van de (familie- of dorps)groep is 
daarin geen plaats ingeruimd.66 Grond is gereduceerd tot louter een rechtsob-
ject; de maatschappelijke en religieuze ‘lading’ die grond heeft in de traditio-
nele orde is irrelevant geworden. De wettelijke rechten kunnen dan ook per 
definitie de traditionele rechten op grond niet dekken. De omzetting van tradi-
tionele rechten houdt noodzakelijkerwijs vervorming in.  

Dit is een van de aspecten waarmee terdege rekening gehouden moet wor-
den bij de registratie van grond (die toewijzing van titel inhoudt), niet alleen 
voor het welslagen van de registratie, maar meer nog voor het welzijn en de 
stabiliteit van de agrarische samenlevingen. Op korte termijn hoeft dat niet 
altijd onmiddellijk problemen op te leveren. De meeste boeren hebben geen 
idee wat de juridische implicaties zijn van de toekenning van een wettelijke 
titel, terwijl de registrerende overheid vaak te snel geneigd is om op basis van 
schijnbare gelijkenis aan te nemen dat een traditionele rechtsverhouding pro-
bleemloos omgezet kan worden in een wettelijke rechtsfiguur. 

                                                           
64  Harsono 1997:218. 
65  Peraturan Pemerintah 40, 1996 ttg Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan dan Hak 

Guna Pakai atas Tanah, art. 3, 20. 
66  In de limitatieve opsomming van rechten op grond in art. 16 van de wet komt geen 

recht voor dat het dorpsgemeenschapsrecht (ulayat) dekt, ofschoon het in art. 3 wel 
erkend wordt. 
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Op langere termijn echter zijn twee gevolgen te vrezen. Ten eerste: als het 
idee van individuele rechten op grond (nog) niet tot gemeengoed van de sa-
menleving is geworden, en de toekenning van wettelijke rechten door middel 
van registratie dus eigenlijk opgelegd is, dan zal het niet bij de 
boerenbevolking opkomen om latere wijzigingen in de 
grondenrechtsverhoudingen, b.v. ten gevolge van vererving, te laten regi-
streren, waardoor binnen de kortste keren het registratiesysteem zijn betekenis 
zal verliezen. Ten tweede: omdat de toekenning van individuele rechten onder 
de Agrarische Basiswet daartoe de mogelijkheid heeft gecreëerd, zullen steeds 
vaker boeren overgaan tot b.v. vervreemding van grond zonder hun familie of 
de dorpsgemeenschap daarin te kennen. Dat dit leidt tot maatschappelijke pro-
blemen is geen hypothese. Steeds talrijker worden de gevallen waarin dit aan-
wijsbaar heeft geleid tot onenigheid, openlijk conflict, rechtszaken en 
scheuring in de familie- of dorpsgemeenschap. 

6. Conclusie 

Geconcludeerd moet worden dat de Agrarische Basiswet, ondanks zijn bedoe-
lingen, ver af staat van het grondenrecht dat in de op traditie georiënteerde 
dorpssamenlevingen gehanteerd wordt. Dat is mede een gevolg van het feit dat 
de Agrarische Basiswet een hybride product is dat poogt adatbeginselen, -
structuren en -processen te combineren met een analytisch juridisch systeem 
waarin westerse invloeden niet vreemd zijn. De Agrarische Basiswet hanteert 
een artificieel concept van adatrecht, dat vervolgens aan de samenleving wordt 
opgelegd. 

Vele van de oude koloniale strijdpunten en problemen blijken ook nu nog 
actueel. O.a. de domeinkwestie in het jasje van tanah negara, het begrip adat 
en adatrecht, de interpretatie daarvan en de betekenis die daaraan gegeven 
wordt op het niveau van nationaal recht. Kortom: heden begint weer de discus-
sie die na de onafhankelijkheid tot 1960 de overheid ook bezig hield: hoe moet 
het nationale grondenrecht eruit zien? 

Ook dat is een probleem dat in de koloniale periode al speelde: wel of geen 
codificatie en unificatie van recht, en van welk recht: adatrecht of westers 
recht. De kwestie is nu zelfs iets complexer omdat nu ook common law een 
keuzeoptie is, een interessante optie zelfs, omdat common law dichter bij 
adatrecht ligt dan het Europese burgerlijk recht, en omdat Indonesië nu 
eenmaal dichter ligt bij Australië dan bij Europa, niet alleen geografisch maar 
in toenemende mate ook in andere opzichten, economisch en politiek. 

De merites van de Agrarische Basiswet en van de weg die Indonesië in 
1960 daarmee heeft ingeslagen, zijn niet anders dan in een enerzijds-anderzijds 
oordeel te vangen. Enerzijds wordt, althans in theorie, met de oriëntatie op 
adatrecht recht gedaan aan de empirische realiteit. Anderzijds echter impliceert 
de aan de werktafel van geleerden geconcipieerde en ongetwijfeld goedbedoel-
de wettelijke regeling van adatrecht de ontkenning van het recht der werkelijk-
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heid waarmee de mensen aan de basis van oudsher hun maatschappelijke orde 
hebben gereguleerd. 

Geleidelijk aan groeit in Indonesië de opvatting dat de bezinning op het 
grondenrecht in Indonesië niet dient plaats te vinden in termen van of-of, maar 
en-en. Dat wil zeggen: een officieel erkende pluraliteit in het recht, waarin het 
traditionele recht (hoe dat zich ook ontwikkeld moge hebben) voor traditionele 
verhoudingen in agrarische samenlevingen naast het ‘moderne’ recht voor ove-
rige rechtsbehoeften op een evenwichtige manier de nodige bestaans- en ont-
wikkelingsruimte krijgt.  

Een eerste stap in die richting is al gezet. Het onder ILAP uitgevoerde on-
derzoek en het ‘Long Term Policy’ subproject (zie Inleiding) hebben ertoe bij-
gedragen, zo niet ertoe geleid, dat op 24 juni 1999 een ministeriële beschikking 
werd uitgevaardigd waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat op traditionele 
communale grond het traditionele recht van de betreffende samenleving van 
toepassing is, en dus niet het officiële recht van de Agrarische Basiswet. In het 
kader van de systematische registratie van grond impliceert deze beschikking 
dat, overeenkomstig mijn aanbevelingen, slechts de buitengrenzen van deze 
gebieden worden vastgesteld, maar dat de communale grond daarbinnen niet 
voor individuele registratie in aanmerking komt. 

Voorwaarde voor een volwaardige erkenning van andere grondenrechtssys-
temen naast het officiële recht is, dat de statelijke overheid zich ervan onthoudt 
te bepalen wat adatrecht inhoudelijk is of zou moeten zijn, en daarin niet of 
hoogstens marginaal ingrijpt in faciliterende zin. Wellicht kunnen de 
ontwikkelingen op dit gebied in Latijns Amerika inspiratie bieden. 
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Efficiëntie-effecten van schadevergoeding bij wanprestatie 

Peter van Wijck1 

1. Inleiding 

Indien een leverancier niet tijdig, dat wil zeggen pas na een overeengekomen 
datum, levert, kan een afnemer daardoor schade leiden. De vraag of de 
leverancier in een dergelijk geval een schadevergoeding aan de afnemer moet 
betalen en, zo ja, hoe hoog die schadevergoeding dan moet zijn, kan vanuit 
verschillende perspectieven worden bezien. Beschouwt men een concrete casus 
waarin er sprake is van niet-tijdige levering en wordt daarbij de vraag gesteld 
wat, rekening houden met de specifieke omstandigheden van het geval, een 
redelijke schadevergoeding is, dan is er sprake van een ex post perspectief. 
Welke consequenties heeft het recht nadat niet-tijdige levering is opgetreden? 
Beschouwt men daarentegen het recht als instrument ter beïnvloeding van 
gedrag waarvan de kans op niet-tijdige levering afhankelijk is, dan is er sprake 
van een ex ante perspectief. Welke consequenties heeft het recht voordat niet-
tijdige levering is opgetreden?  

In het nu volgende ga ik in op de vraag welke invloed het schadevergoe-
dingsrecht heeft op de interactie tussen contractspartijen en wat daarvan de im-
plicatie is voor de maatschappelijke welvaart, ofwel de efficiëntie. Hiermee 
kies ik dus voor een ex ante perspectief. Bij de beantwoording van deze vraag 
kunnen drie aspecten worden onderscheiden, nl. 1) de voorzorgsmaatregelen 
die een leverancier neemt teneinde tijdig te kunnen leveren, 2) het gedrag dat 
de afnemer vooruitlopend op de levering vertoont, en 3) het al dan niet nako-
men door de leverancier.2 In het nu volgende staat het eerst genoemde aspect 
centraal. 

De opbouw van het betoog is als volgt. Allereerst wordt kort ingegaan op 
de regeling van de schadevergoeding bij niet-tijdige levering. Vervolgens 
wordt aan de hand van een voorbeeld geschetst welke voorzorg ter 
voorkoming van niet-tijdige levering als efficiënt kan worden aangemerkt. 
Daarna wordt voor verschillende regelingen van de schadevergoeding 
nagegaan of daarmee het nemen van efficiënte voorzorg wordt gestimuleerd. 
Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op het geval waarin de leverancier, 
conform een strikte interpretatie van het beginsel van de volledige 
                                                           
1  Met dank aan Ben van Velthoven voor commentaar op een eerdere versie. 
2 De invloed van de regeling van schadevergoeding op het al dan niet nakomen van 

overeenkomsten door een leverancier en op het gedrag van een afnemer wordt be-
sproken in Theeuwes en Van Wijck 1997. Zie ook: Van Wijck en Theeuwes 1999 
en Van Wijck en Theeuwes 2000. 
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schadevergoeding, de volledige schade die de afnemer lijdt moet vergoeden en 
het geval waarin de leverancier, conform toerekening naar redelijkheid, alleen 
de redelijkerwijs te verwachten schade moet vergoeden. Tot slot worden enige 
opmerkingen gemaakt over de twee overige aspecten. 

2. Schadevergoeding bij niet-tijdige levering 

In beginsel zouden leveranciers en afnemers overeenkomsten kunnen sluiten, 
waarin precies staat wat er moet gebeuren indien de leverancier niet tijdig kan 
leveren. In de praktijk worden echter vaak ‘onvolledige overeenkomsten’ 
gesloten, waarin niet uitputtend is vastgelegd wat er onder verschillende 
omstandigheden zou moeten gebeuren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de 
kosten van het onderhandelen zo hoog zijn, dat het niet de moeite loont om iets 
af te spreken over een zeer onwaarschijnlijke gebeurtenis. 

Stel dat leverancier A en afnemer B een overeenkomst hebben gesloten, 
waarbij niets is afgesproken over schadevergoeding bij niet-tijdige levering. 
Vervolgens ondervindt B schade ten gevolge van het feit dat A niet tijdig le-
vert. In dit geval is A wettelijk verplicht de schade die B daardoor lijdt te ver-
goeden, tenzij de tekortkoming A niet kan worden toegerekend (art. 6:74 BW). 
Bij de wettelijke verplichting tot schadevergoeding, die is geregeld in afdeling 
6.1.10, gaat het om aanvullend recht: de wettelijke schadevergoeding moet 
worden betaald, tenzij de partijen iets anders zijn overeengekomen. Indien par-
tijen een expliciete afspraak maken over de hoogte van de schadevergoeding 
die moet worden betaald ingeval de schuldenaar zijn overeenkomst toereken-
baar niet nakomt, wordt gesproken van een boetebeding (art. 6:91). Hetgeen 
ingevolge een boetebeding verschuldigd is treedt in de plaats van de 
schadevergoeding op grond van de wet (art. 6:92).  

Het leidend beginsel in het schadevergoedingsrecht is dat de schade die het 
slachtoffer ten gevolge van een gebeurtenis heeft geleden volledig moet wor-
den vergoed. Op dit beginsel gelden echter vele uitzonderingen. Volgens art. 
6:98 komt voor vergoeding slechts in aanmerking schade die in zodanig 
verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de 
schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid 
en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden 
toegerekend. Deze causaliteitsleer staat wel bekend als de toerekening naar 
redelijkheid. Een van de relevante gezichtspunten daarbij is of de schade als 
het redelijkerwijs te verwachten gevolg van de gebeurtenis kan worden 
beschouwd.3 In dit verband wordt door de Hoge Raad in enige uitspraken het 
criterium ‘buiten de lijn der normale verwachting’ gehanteerd. 
                                                           
3 T&C (Oosterveen), aant. 2 bij art. 98 boek 6. Aan de vraag of de klemtoon hierbij 

moet liggen op ‘redelijkerwijs’ of op ‘te verwachten’ ga ik hier voorbij. (Vgl. Van 
Dunné 1997, p. 309). Voor de rest van het betoog is slechts van belang dat de con-
tractpartijen een schatting kunnen maken van de hoogte van de schadevergoeding 
die de leverancier bij niet-tijdige levering moet betalen.  
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3. Efficiënte voorzorgsmaatregelen 

Teneinde inzicht te verwerven in de gedrags- en efficiëntie-effecten van de re-
geling van schadevergoeding, kijken we naar een voorbeeld.4 Leverancier A 
en afnemer B hebben een overeenkomst gesloten, waarbij A op een 
afgesproken datum een bepaald product aan B moet leveren. Indien A niet 
tijdig levert, leidt B daardoor schade. De leverancier kan voorzorgsmaatregelen 
nemen teneinde de kans op niet-tijdige levering, en daarmee de kans op 
schade, te beperken. Ter bepaling van de gedachten kijken we hier naar het 
geval waarin het zeker is dat de leverancier niet tijdig kan leveren indien hij in 
het geheel geen voorzorgsmaatregelen neemt, terwijl het zeker is dat hij wel 
tijdig levert indien hij alle mogelijke zorg betracht. Verder is het zo dat een 
toename van zorg in afnemende mate tot een verkleining van de kans op niet-
tijdige levering leidt. Meer specifiek veronderstellen we dat kans op niet-
tijdige levering p afhankelijk is van betrachte zorg z (0≤z≤1) waarbij p(z) = 1–
√z. De zorgkosten zijn gelijk aan z.  

Zolang het onzeker is of de leverancier tijdig kan leveren, kan de uitkomst 
van de interactie tussen A en B afhangen van de risicohouding van de contract-
partijen. We veronderstellen hier dat beide partijen risico-neutraal zijn, zodat 
zij hun beslissingen baseren op de verwachte uitkomst van die beslissingen.  

Er zijn twee typen afnemers, ‘normale’ en ‘bijzondere’. Voor normale 
afnemers geldt dat de schade, als hij ontstaat, gelijk is aan 1. De kosten van 
zorg, de verwachte schade, dat wil zeggen het product van de kans op schade 
en de omvang van de schade, en de verwachte totale kosten, dat wil zeggen de 
som van de kosten van zorg en de verwachte schade, staan afgebeeld in figuur 
1. Het minimum van de verwachte totale kosten wordt bereikt bij een 
zorgniveau van 25%. Dit is het efficiënte zorgniveau. De leverancier en de 
normale afnemer zouden hun gezamenlijk ruilvoordeel kunnen maximaliseren 
door in de overeenkomst vast te leggen dat de leverancier bij niet-tijdige 
levering een schadevergoeding ter grootte van 1 aan de afnemer zal betalen. 
De leverancier wordt dan immers gedwongen rekening te houden met de 
schade die bij niet-tijdige levering zal ontstaan, zodat hij ertoe wordt 
geprikkeld het efficiënte zorgniveau te betrachten.5  
                                                           
4 Het voorbeeld is geïnspireerd door de uitgebreide internationale literatuur die er 

over de gedrags- en efficiëntie-effecten van de regeling van schadevergoeding bij 
wanprestatie bestaat. Zie met name Ayres en Gertner 1989, Johnston 1990, Beb-
chuk en Shavell 1991, Ayres en Gertner 1992 en Baird, Gertner en Picker 1994. 

5 Figuur 1 wordt hier gebruikt voor de analyse van de gedragseffecten van schadever-
goeding bij niet-tijdige nakoming van een overeenkomst. Een overeenkomstige fi-
guur kan men tegen komen bij de analyse van de gedragseffecten van schadever-
goeding bij de onrechtmatige daad. De achtergrond hiervan is dat in beide situaties 
een overeenkomstig mechanisme te onderkennen valt: de verplichting tot schade-
vergoeding bij wanprestatie zet de leverancier aan tot het betrachten van zorg om 
schade bij de afnemer te voorkomen, terwijl de verplichting tot schadevergoeding 
bij de onrechtmatige daad een ‘potentiële dader’ aanzet tot het nemen van zorg 
teneinde schade bij derden te voorkomen. Zie Cooter, 1985. 
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Voor bijzondere afnemers is de schade, als hij ontstaat, gelijk aan 2. De ver-
wachte totale kosten zijn dan gelijk aan z+(1–√z)x2. Het minimum van de ver-
wachte totale kosten wordt bereikt bij een zorgniveau van 100%. Ter minimali-
satie van de totale verwachte kosten is het in dit geval dus de moeite waard om 
alle mogelijke zorg te betrachten, waardoor de kans op het ontstaan van schade 
tot nihil wordt gereduceerd. De leverancier en de bijzondere afnemer zouden 
hun gezamenlijk ruilvoordeel kunnen maximaliseren door in de overeenkomst 
vast te leggen dat de leverancier bij niet-tijdige levering een schadevergoeding 
ter grootte van 2 aan de afnemer zal betalen. 

Van de afnemers behoort 80% tot de normale en 20% tot de bijzondere ca-
tegorie.6 Het antwoord op de vraag tot welke categorie een afnemers behoort, 
is private informatie van de afnemer. Dat betekent dat de leverancier alleen 
weet met welk type afnemer hij te maken heeft, indien die informatie door de 
afnemer wordt geopenbaard.  

Indien er niets is dat onderhandelingen tussen leveranciers en afnemers in 
de weg staat, zodat de transactiekosten nul zijn, zullen ze in staat zijn om over-
eenkomsten te sluiten waarmee het verwachte gezamenlijk ruilvoordeel zo 
hoog mogelijk is. Deze efficiënte uitkomst wordt bereikt indien leveranciers 
met normale afnemers een schadevergoeding van 1 afspreken, terwijl ze met 
bijzondere afnemers een schadevergoeding van 2 afspreken. We zullen nu 
kijken naar het geval waarin partijen geen expliciete afspraak maken over de 
schadevergoeding, maar terugvallen op de wettelijke schadevergoeding. 
Daarbij bekijken we twee varianten. We beginnen met het geval waarin de 

                                                           
6 Deze percentages zijn gekozen omdat dit in het hier gepresenteerde voorbeeld tot 

getalsmatig mooie uitkomsten leidt. Waar het conceptueel om gaat, is dat het in de 
lijn van de normale verwachting ligt dat de schade een omvang van 1 heeft indien er 
schade ontstaat, terwijl de schade slechts in bijzondere gevallen groter is. 



Efficiëntie-effecten van schadevergoeding bij wanprestatie 73 

leverancier, conform een strikte interpretatie van het beginsel van volledige 
schadevergoeding, de volledige schade zou moeten vergoeden. Daarna kijken 
we naar het geval waarin de leverancier, conform de toerekening naar 
redelijkheid, alleen de redelijkerwijs te voorziene schade zou moeten 
vergoeden.  

4. Vergoeding volledige schade 

Indien de leverancier bij niet-tijdige levering de volledige schade moet vergoe-
den, wordt hij geconfronteerd met het probleem dat hij niet op voorhand weet 
hoe groot de schade in voorkomende gevallen zal zijn. Het antwoord op die 
vraag is immers private informatie van de afnemer. Bijgevolg zal de 
leverancier moeten afgaan op de verwachte schade in geval van niet-tijdige 
levering. Omdat de kans op schade gelijk is aan 1–√z, de schade in 80% van de 
gevallen 1 en in 20% van de gevallen 2 bedraagt, is de verwachte schade gelijk 
aan (1–√z)x1,2. De verwachte totale kosten van de leverancier zijn minimaal 
indien hij een zorgniveau van 36% kiest. Dit zorgniveau is hoger dan het 
efficiënte zorgniveau indien de leverancier te maken heeft met een normale 
afnemer, en lager dan het efficiënte zorgniveau indien de leverancier te maken 
heeft met een bijzondere afnemer. Uit oogpunt van efficiëntie zou de 
leverancier dus minder zorg moeten betrachten indien hij te maken heeft met 
een normale afnemer, terwijl hij juist meer zorg zou moeten betrachten indien 
hij te maken heeft met een bijzondere afnemer. De vraag die zich nu opdringt 
is of deze inefficiëntie te vermijden is. 
Er bestaat een prikkel voor normale afnemers om aan te sturen op een overeen-
komst waarin is vastgelegd dat de schadevergoeding bij niet-tijdige levering 1 
bedraagt. Zodra de leverancier weet dat de schadevergoeding die hij in geval 
van schade moet betalen slechts 1 bedraagt, zal hij een zorgniveau van 25% 
kiezen. Daarmee dalen de verwachte totale kosten voor de leverancier, zodat 
een normale afnemer die genoegen neemt met een lagere schadevergoeding het 
product tegen een lagere contractprijs zal kunnen krijgen. Indien het hier gaat 
om een transactie op een markt die wordt gekenmerkt door volledige mededin-
ging, zal de daling van de verwachte totale kosten in het lange-termijn-even-
wicht volledig worden vertaald in een daling van de contractprijs.  

Voor bijzondere afnemers bestaat er geen prikkel om iets te doen teneinde 
expliciete afspraken over de hoogte van de schadevergoeding te maken. 
Sterker: zelfs als de transactiekosten nul zijn, zullen bijzondere afnemers zich 
niet als zodanig kenbaar maken. Het enige wat ze daarmee zouden bereiken is 
immers dat de leverancier alleen nog tegen een hogere prijs zal willen leveren. 
Omdat er voor normale afnemers een prikkel bestaat om expliciete afspraken te 
maken, kan de leverancier uit het feit dat de afnemer geen stappen onderneemt 
concluderen dat hij te maken heeft met een bijzondere afnemer. De leverancier 
zal dan 100% zorg betrachten en alle bijbehorende kosten doorbereken aan de 
afnemer.  
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In dit geval wordt dus, mits de transactiekosten niet te hoog zijn, bereikt 
dat voor beide type afnemers het efficiënte zorgniveau wordt betracht. 

5. Vergoeding voorzienbare schade 

Indien alleen de redelijkerwijs te voorziene schade moet worden vergoed, kan 
de leverancier er veilig van uitgaan dat hij te maken heeft met een normale af-
nemer. Dat betekent dat de leverancier er rekening mee zal houden dat hij, als 
hij niet tijdig levert, een schadevergoeding ter grootte van 1 moet betalen. Bij-
gevolg zal de leverancier zijn verwachte totale kosten minimaliseren door het 
kiezen van een zorgniveau van 25%.  

Voor normale afnemers geldt dat hun schade, als deze ontstaat, geheel 
wordt vergoed. Dat geldt echter niet voor bijzondere afnemers. Voor hen geldt 
immers dat de schade, als deze ontstaat, gelijk is aan 2, zodat ze dan per saldo 
met een ongedekte schade ter grootte van 1 blijven zitten. Omdat de kans op 
schade gelijk is aan 1–√0,25 = 0,5, is de verwachte ongedekte schade voor bij-
zondere afnemers gelijk aan 0,5. Bijgevolg bestaat er voor bijzondere afnemers 
een prikkel om bij het sluiten van een overeenkomst expliciete afspraken te 
maken over de hoogte van de schadevergoeding die de leverancier bij niet-
tijdige levering moet betalen. 

Het is eenvoudig in te zien dat er, mits de bijbehorende transactiekosten 
niet te hoog zijn, voordeel te behalen is met het maken van een dergelijke af-
spraak. De leverancier en een bijzondere afnemer kunnen overeenkomen dat 
de schadevergoeding die de leverancier in geval van niet-tijdige levering moet 
betalen gelijk is aan 2 en dat de afnemer een hogere contractprijs betaalt. Het 
vooruitzicht dat de leverancier bij niet-tijdige levering een hogere schadever-
goeding moet betalen, leidt ertoe dat de leverancier meer zorg zal betrachten, 
namelijk 100% in plaats van 25%. Daardoor stijgen zijn verwachte totale 
kosten van 0,75 tot 1. Daartoe zal de leverancier alleen bereid zijn indien de 
afnemer hem voor deze kostenstijging compenseert. De afnemer zal dus 0,25 
extra moeten betalen.7 Door 0,25 extra te betalen is de afnemer van zijn onge-
dekte schade van 0,5 af. Met het maken van deze afspraak is dus een ruilvoor-
deel te behalen van 0,25. Maar daar moeten dan nog wel de bijbehorende 
transactiekosten van af.8 

                                                           
7 Zoals Johnston 1992 in een reactie op de door Ayres en Gertner 1989 gepre-

senteerde analyse van ‘default rules’ opmerkt en later door Ayres en Gertner 1992 
is erkend, wordt hier impliciet verondersteld dat de leverancier geen marktmacht 
heeft. 

8 Indien de hoogte van de transactiekosten het te behalen ruilvoordeel overtreft, loont 
het echter niet om een expliciete afspraak te maken. In dat geval zal voor beide ty-
pen afnemers dezelfde schadevergoeding van toepassing zijn. Een dergelijke uit-
komst wordt wel aangeduid als een ‘pooling equilibrium’. Dit ter onderscheiding 
van een ‘separating equilibrium’, waarbij voor verschillende afnemers verschillende 
schadevergoedingen gelden. 
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Indien leveranciers volgens regels van aanvullend recht alleen de redelij-
kerwijs te voorziene schade moeten vergoeden indien ze niet tijdig leveren, 
dan hoeven normale afnemers verder niets te doen. Voor dergelijke normale 
gevallen kunnen de kosten voor het onderhandelen over de hoogte van de 
schadevergoeding dus worden bespaard. Maar voor afnemers die het risico 
lopen op een hogere schade is er wel aanleiding om expliciete afspraken te 
maken. 

Het verschil tussen het geval waarin, volgens regels van aanvullend recht, 
een afnemer bij te late levering recht heeft op de redelijkerwijs voorzienbare 
schade dan wel de volledige schade, zit in het aantal contracten waarin 
expliciete afspraken over te betalen schadevergoeding worden gemaakt. In het 
eerste geval is dat slechts in 20% van de gevallen en in het tweede geval in 
80% van de gevallen. Dat suggereert dat het eerste geval uit oogpunt van 
efficiëntie beter scoort. De reden daarvoor is dat er aan het maken van 
expliciete afspraken transactiekosten verbonden zijn. Hoe minder vaak die 
kosten worden gerealiseerd, des te lager de totale kosten.9  

6. Adverse selectie 

Bishop heeft erop gewezen dat de leverancier in feite als verzekeraar optreedt 
indien hij de schade die de afnemer lijdt moet vergoeden.10 Zoals elke verze-
keraar zal hij daarvoor een premie vragen. Op dit punt doet zich een standaard 
verzekeringsprobleem voor, dat bekend staat als adverse selectie. Daarmee 
wordt gedoeld op de situatie waarin de verzekeraar niet in staat is om onder-
scheid te maken tussen goede en slechte risico’s, dat wil zeggen mensen met 
hoge en lage risico’s. Daardoor kan de verzekeraar zich gedwongen zien om de 
premie af te stemmen op het gemiddelde risico. Daardoor is die premie voor de 
mensen met lage risico’s te hoog, waardoor zij kunnen besluiten zich niet meer 
te verzekeren. Vertaald naar ons voorbeeld zou het erop neerkomen dat de con-
tractprijs voor normale afnemers te hoog kan zijn, indien die prijs wordt geba-
seerd op de gemiddelde verwachte schade van normale en bijzondere afne-
mers.11 Bishop interpreteert de regel volgens welke niet de volledige maar de 
redelijkerwijs verzienbare schade moet worden vergoed als een maatregel ter 
voorkoming van het adverse-selectie-probleem. Die regel maakt immers dat de 
leverancier er bij het doen van een aanbod vanuit kan gaan de hij met een nor-
male afnemer te doen heeft. En daarmee wordt vervolgens de bijzondere afne-

                                                           
9 Omdat de redelijkerwijs voorzienbare schade gelijk is aan 1 en dit de schadevergoe-

ding is die de meeste afnemers zouden hebben gewenst, wordt in dit verband wel 
gesproken van een ‘majoritarian default’. Vgl. Ayres en Gertner, 1989, p. 93. 

10 Bishop 1983, p. 241-266. 
11 Terzijde zij opgemerkt dat dit adverse selectie-probleem zich alleen voor kan doen 

indien de transactiekosten positief zijn. Anders zouden de verzekeringscontracten 
immers probleemloos op de individuele risico’s van de, in termen van ons 
voorbeeld, normale en de bijzondere afnemers kunnen worden afgestemd.  
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mer geprikkeld om zich als zodanig bekend te maken, waardoor een op zijn 
situatie toegespitste verzekeringspremie kan worden vastgesteld. Anders ge-
formuleerd: deze regel stimuleert de overdracht van waardevolle informatie, 
waardoor een dreigende inefficiëntie kan worden afgewend.12 

7. Naast-beste oplossing 

Stel dat alleen de voorzienbare schade moet worden vergoed en dat de leveran-
cier met de bijzondere afnemers is overeengekomen om bij niet-tijdige levering 
een schadevergoeding van 2 te betalen, terwijl er met de normale afnemers 
geen expliciete afspraak over schadevergoeding is gemaakt. Indien de leveran-
cier niet tijdig levert aan een bijzondere afnemer, dan ligt de zaak in beginsel 
eenvoudig. Er staat zwart op wit wat er nu moet gebeuren. Maar hoe zit het 
indien de leverancier niet tijdig levert aan een normale afnemer waarmee geen 
expliciete afspraak is gemaakt over de bij niet-tijdige levering te betalen scha-
devergoeding? In het hier gegeven voorbeeld is het zeker dat een afnemer die 
geen expliciete afspraak over schadevergoeding heeft gemaakt een schade van 
1 heeft. Er kan eenvoudigweg geen geschil over de hoogte van de voorzienbare 
schade ontstaan.  

In werkelijkheid kunnen zich natuurlijk wel complicaties voordoen. Er 
kunnen meerdere categorieën afnemers bestaan, waarbij afnemers die geen 
expliciete afspraken maken een heterogene categorie vormen. In dat geval 
kunnen er geschillen ontstaan, waarbij de rechter er aan te pas kan komen om 
de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen. Dat is een kostbare 
aangelegenheid.13 Deze gang van zaken doet zich minder frequent voor, 
naarmate de schadevergoeding die volgens regels van aanvullend recht moet 
worden betaald door een kleiner aantal afnemers wordt gewenst. Daardoor 
worden meer partijen gedwongen om expliciete afspraken te maken. Bij de 
vraag of dit vanuit oogpunt van efficiëntie wenselijk is, gaat het om een 
afweging tussen drie dingen, namelijk de transactiekosten die zijn gemoeid met 
het maken van expliciete afspraken, de kosten van de beslechting van 
geschillen over de hoogte van de schadevergoeding indien geen expliciete 
afspraken zijn gemaakt, en het voordeel dat wordt gerealiseerd indien de zorg 
kan worden afgestemd op de te vermijden schade.  

                                                           
12 Er wordt in dit verband wel gesproken van een ‘information-forcing default rules’ 

of van ‘penalty defaults’: het gaat om regels van aanvullend recht, die zodanig wor-
den gekozen dat partijen ze niet wensen zodat ze worden aangezet om expliciete af-
spraken te maken. Zie Scott 1990, p. 609, resp. Ayres en Gertner, 1989, p. 91. 

13 Kaplow heeft opgemerkt dat de kosten die de rechter ex post maakt voor het zo 
nauwkeurig mogelijk vaststellen van de schade uit welvaartsoogpunt als verlies zijn 
aan te merken indien de leverancier ex ante niet kan weten met wat voor afnemer 
hij te maken heeft. De reden hiervoor is dat het voor de leverancier niet mogelijk is 
om zijn zorg op de schade van de specifieke afnemer af te stemmen. Kaplow 1994, 
p. 307-402. 
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Het gaat hier om een ‘second-best’ probleem. Immers, in het ideale geval, 
een ‘eerst-beste’ oplossing, kunnen partijen kosteloos onderhandelen over de 
hoogte van de schadevergoeding. Daardoor kunnen leveranciers hun zorg zo 
goed mogelijk afstemmen op de te vermijden schade. En bovendien ontstaat er 
geen geschil over de hoogte van de eventuele schadevergoeding. In een ‘naast-
beste’ oplossing zullen hogere kosten van het maken van expliciete afspraken 
moeten worden afgewogen tegen het voordeel dat ontstaat doordat er minder 
vaak een beroep moet worden gedaan op de rechter en doordat de leveranciers 
hun zorg beter kunnen afstemmen op de te vermijden schade.14  

8. Meetmoment 

In de internationale literatuur wordt de casus Hadley v. Baxendale, een Engelse 
casus uit 1854, gepresenteerd als klassieke formulering van de regel dat alleen 
de voorzienbare schade moet worden vergoed door een partij die zijn verbinte-
nis niet nakomt.15 In grote lijnen komt de casus op het volgende neer. Hadley 
is een molenaar die Baxendale, een vervoerder, inhuurt voor het transport van 
een vitaal onderdeel van de molen dat als model moet dienen voor het maken 
van een vervangend exemplaar. Het transport loopt vertraging op, waardoor 
Hadley het onderdeel op een later dan overeengekomen tijdstip ontvangt. Had-
ley vraagt vervolgens vergoeding van de schade die hij heeft opgelopen omdat 
de molen langer onbruikbaar was. De vervoerder had echter aangenomen dat 
de Hadley, net als de meeste andere molenaars, over een reserve exemplaar van 
het onderdeel zou beschikken, zodat de productie gewoon zou kunnen door-
gaan. Hadley had Baxendale er niet van op de hoogte gebracht dat hij geen re-
serve-exemplaar had. De rechter besliste dat Hadley geen recht had op ver-
goeding van de gederfde winst omdat Baxendale deze schade redelijkerwijs 
niet heeft kunnen voorzien. De letterlijke formulering is als volgt:16 
 

Where two parties have made a contract which one of them has broken, the 
damages which the other party ought to receive in respect to such a breach 
of contract should be such as may fairly and reasonably be considered 
either arising naturally, i.e., according to the usual course of things, from 
such a breach of contract itself, or such as may reasonably be supposed to 
have been in the contemplation of both parties, at the time they made the 
contract, as the probable result of the breach of it. 

 

                                                           
14 Een vergelijkbaar ‘second-best’ probleem doet zich voor bij schadevergoeding op 

grond van onrechtmatige daad. Zie: Van Wijck 1998, p. 450-464. 
15 Deze casus is veelvuldig besproken in de rechtseconomische literatuur. Zie met na-

me Bishop, 1983 o.c., Ayres en Gertner, 1989 en 1992, Johnston, 1990, Bebchuk en 
S. Shavell 1991, en Eisenberg 1992.  

16 Formulering zoals geciteerd door Bishop, 1983, p. 254. 
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Hoewel het Nederlandse systeem van de toerekening naar redelijkheid, waarin 
‘buiten de lijn van de normale verwachting’ als criterium wordt gehanteerd, 
grosso modo lijkt te corresponderen met de ‘Hadley regel’, moet worden opge-
merkt dat er verschil bestaat tussen beide systemen. Bij de Hadley regel gaat 
het expliciet om de schade zoals die op het moment van het sluiten van de 
overeenkomst voorzienbaar was, terwijl het in art. 6:98 primair gaat om 
voorzienbaarheid op het moment van de wanprestatie.17 Voor de beslissing 
over de voorzorgsmaatregelen zoals die onmiddellijk na het sluiten van een 
overeenkomst wordt genomen, doet dit verschil niet ter zake. Het verschil 
wordt echter wel van belang indien de relevante inzichten veranderen tussen 
het moment waarop de overeenkomst gesloten wordt en het moment waarop 
nakoming moet plaatsvinden. Onder de Hadley regel ligt het risico bij de 
afnemer, terwijl het risico onder het Nederlandse systeem bij de leverancier 
ligt. Indien de schatting van de redelijkerwijs te verwachten schade hoger 
wordt, dan zal de leverancier onder het Nederlandse systeem immers worden 
aangezet tot het nemen van extra voorzorgsmaatregelen teneinde tijdig te 
kunnen leveren. De bijbehorende kostenstijging zal hij dan voor zijn rekening 
moeten nemen. 

Eisenberg heeft opgemerkt dat het uit oogpunt van efficiëntie onjuist is om, 
zoals in de Hadley regel gebeurt, voorzienbaarheid op het moment van sluiting 
van een overeenkomst als uitgangspunt bij de berekening van de schadever-
goeding te nemen.18 Eén van de redenen daarvoor is dat dit in strijd is met de 
‘theory of efficient breach’.19 Teneinde te bereiken dat er hetzij efficiënte na-
koming, hetzij efficiënte contractbreuk plaatsvindt, moet de schadevergoeding 
volgens deze theorie worden afgestemd op de winst die de benadeelde mis-
loopt. En daarbij gaat het om de gederfde winst op het moment van de 
wanprestatie. De redenering is kernachtig onder woorden gebracht door Goetz 
en Scott:20 
 

Generally, breach will occur where the breaching party anticipates that pay-
ing compensation and allocating his resources to alternative uses will make 
him ‘better off’ than performing his obligation. As long as the 
compensation adequately mirrors the value of performance, this damage 
rule is ‘efficient’. It induces a result superior to performance, since one 
party receives the same benefit as performance while the other is able to do 
even better. 

                                                           
17 T&C (Oosterveen), aant. 5 bij art. 98 boek 6 en Asser-Hartkamp, Verbintenissen-

recht I, nr. 435. 
18 Eisenberg 1992, p. 584-587. 
19 De eerste publicatie over deze theorie is, voor zover mij bekend, Goetz en Scott 

1977, p. 554-594. Een formele analyse biedt Shavell 1980, p. 466-490. Een infor-
mele presentatie kan worden gevonden in Theeuwes en Van Wijck 1997, p. 117-
155. 

20 O.c., p. 558. 
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9. Kanttekeningen 

Voor de goede orde zij nogmaals opgemerkt dat de reikwijdte van de analyse 
nogal beperkt is, omdat nagenoeg alleen gekeken is naar de invloed van het 
schadevergoedingsrecht op de voorzorg die een leverancier neemt teneinde te 
voorkomen dat hij niet tijdig kan leveren. Zoals opgemerkt in de inleiding, 
kunnen er bij de beantwoording van de vraag welke invloed het schadevergoe-
dingsrecht heeft op heeft op de interactie tussen contractspartijen en wat daar-
van de implicatie is voor de efficiëntie, nog twee andere aspecten worden 
bekeken, nl. het gedrag dat de afnemer vooruitlopend op de levering vertoont 
en het al dan niet nakomen door de leverancier. 

Bij het gedrag dat de afnemer vooruitlopend op de levering vertoont kan 
worden gedacht aan investeringen die de afnemer doet. Door het doen van die 
investeringen kan de afnemer, als de leverancier daadwerkelijk levert, een gro-
ter voordeel realiseren. Indien de leverancier bij niet (-tijdige) levering het 
volledige voordeel dat de afnemer misloopt moet vergoeden, ontstaat er een 
zogenaamd moreel-risico-probleem: de afnemer zal meer investeren dan wan-
neer hij ertoe gedwongen zou worden om rekening te houden met de kans dat 
de leverancier niet of niet tijdig levert. Vermoedelijk scoort de regel volgens 
welke alleen de redelijkerwijs te verwachten schade moet worden vergoed, ook 
op dit punt goed. De leverancier kan er immers van uitgaan dat de afnemer 
normale voorbereidingsinvesteringen doet. Het risico van hoge investeringen 
ligt daardoor bij de afnemer, zodat hij wordt gedwongen rekening te houden 
met de consequenties indien de leverancier tekortschiet in de nakoming van 
zijn overeenkomst. Zo bezien kan de regel volgens welke alleen de 
voorzienbare schade moet worden vergoed, worden geïnterpreteerd als 
remedie tegen zowel een adverse-selectie-probleem, dat voortkomt uit het 
bestaan van private informatie van de afnemer, als een moreel-risico-probleem, 
dat voortkomt uit het investeringsgedrag van de afnemer.21 

Het laatste aspect heeft betrekking op de vraag of de leverancier 
uiteindelijk levert. Zoals eerder opgemerkt leidt de ‘theory of efficient breach’ 
tot de conclusie dat de bij wanprestatie te betalen schadevergoeding op de 
gederfde winst van de benadeelde moet worden afgestemd. Daarmee kan niet 
alleen inefficiënte contractbreuk, dat wil zeggen het verschijnsel dat de 
leverancier wanprestatie levert terwijl nakoming een hogere gezamenlijke 
welvaart op zou leveren, maar ook inefficiënte nakoming, dat wil zeggen het 
verschijnsel dat de overeenkomst wordt nagekomen terwijl niet-nakoming een 
hogere welvaart zou opleveren, worden voorkomen.22 Impliciet wordt hier 
verondersteld dat een leverancier de keuze heeft om zijn overeenkomst al dan 
niet na te komen. Voor het Amerikaanse recht lijkt dit niet zo’n vreemde 

                                                           
21 Vgl. Miceli 1997, p. 83. 
22 Bij inefficiënte nakoming kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het geval waarin de 

productiekosten van de leverancier hoger zouden uitpakken dan de waarde die de 
afnemer aan het desbetreffende goed hecht.  
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voorstelling van zaken. Daar lijkt de opvatting te bestaan dat een overeenkomt 
verplicht tot nakoming of de betaling van schadevergoeding.23 In het 
Nederlandse recht lijkt er echter, indachtig het beginsel pacta sunt servanda, 
een groter belang te worden gehecht aan de daadwerkelijke nakoming van 
overeenkomsten en kan de afnemer nakoming vorderen van de op de 
leverancier rustende verplichting. Daarmee lijkt de inefficiëntie op de loer te 
liggen. Het kan immers zo zijn dat de productiekosten na het sluiten van een 
overeenkomst veel hoger blijken te liggen. Als de productiekosten hoger 
liggen dan de waarde die de afnemer aan het goed in kwestie hecht, zou 
nakoming tot een welvaartsverlies leiden. Toch hoeft het in dit geval niet tot 
inefficiënte nakoming te komen, omdat de leverancier er belang bij heeft om 
opnieuw met de afnemer te gaan onderhandelen. Mits de daarmee gepaard 
gaande transactiekosten niet te hoog zijn, kan daarmee een dreigende ineffi-
ciëntie worden voorkomen.24 Een ongeclausuleerde toepassing van de regel 
dat overeenkomsten moeten worden nagekomen, zou echter met inefficiëntie 
gepaard gaan. Dat geldt in de eerste plaats voor gevallen waarin nakoming 
onmogelijk is geworden. De schuldeiser zou de schuldenaar in dat geval tot het 
betalen van een exorbitante schadevergoeding kunnen dwingen. Ter voorko-
ming daarvan zal een leverancier expliciete afspraken willen maken, hetgeen 
de nodige transactiekosten met zich meebrengt. Verder zou een onge-
clausuleerde toepassing van deze regel ertoe leiden dat de afnemer voorberei-
dingsinvesteringen doet die het efficiënte niveau overtreffen, omdat hij niet 
wordt gedwongen om rekening te houden met de mogelijkheid dat de leveran-
cier uiteindelijk niet kan leveren. Zo bezien is het vanuit efficiëntieoogpunt een 
goede zaak indien een schuldenaar geen schadevergoeding, of een lagere scha-
devergoeding, hoeft te betalen indien de tekortkoming niet aan hem kan 
worden toegerekend.  

10. Besluit 

In het voorgaande is ingegaan op de vraag welke invloed het schadevergoe-
dingsrecht heeft op de interactie tussen contractspartijen en wat daarvan de 
implicatie is voor de maatschappelijke welvaart, ofwel de efficiëntie. De 
behandeling van die vraag is toegespitst op de invloed op de 
voorzorgsmaatregelen die een leverancier neemt teneinde tijdig te kunnen 
leveren. Indien er niets is dat onderhandelingen tussen leveranciers en 
afnemers in de weg staat, dan kunnen zij volledige overeenkomsten afsluiten 
                                                           
23 In de woorden van Goetz en Scott 1977, p. 558: ‘The modern law of contract 

damages is based on the premise that a contractual obligation is not necessarily an 
obligation to perform, but rather an obligation to choose between performance and 
compensatory damages. Once a contemplated exchange has been negotiated, the 
breaching party is merely required to provide ‘just compensation’ equal to the value 
of performance’. 

24 Zie hierover: Ulen 1984, p. 341-403. 
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waarmee een zo groot mogelijk verwacht gezamenlijk ruilvoordeel wordt 
gerealiseerd. In dat geval zal een zodanige schadevergoeding worden 
afgesproken dat de leverancier ertoe wordt aangezet om het efficiënte niveau 
van voorzorgsmaatregelen te nemen. In de praktijk worden echter onvolledige 
overeenkomsten gesloten. Indien partijen geen afspraak hebben gemaakt over 
de hoogte van de schadevergoeding bij niet-tijdige levering, dan is aanvullend 
recht van toepassing.  

Indien, conform een strikte interpretatie van het beginsel van volledige 
schadevergoeding, de volledige schade zou moeten worden vergoed en de le-
verancier niet op voorhand kan vaststellen hoe groot de schade is die een indi-
viduele afnemer bij niet-tijdige levering zal lijden, dan zal de leverancier zich 
bij de keuze van de te nemen voorzorgsmaatregelen moeten richten op de ver-
wachte schade. Daardoor zal de betrachte voorzorg groter zijn dan de efficiënte 
voorzorg, indien de schade die de desbetreffende afnemer bij te late levering 
oploopt lager is dan de gemiddelde schade. Voor dergelijke afnemers bestaat er 
dan een prikkel om aan te sturen op expliciete afspraken over de hoogte van de 
schadevergoeding. Indien, conform toerekening naar redelijkheid, alleen de 
redelijkerwijs te verwachten schade zou moeten worden vergoed, hebben juist 
afnemers die een hoge schade van niet-tijdige levering ondervinden, een 
prikkel om aan te sturen op expliciete afspraken voor de hoogte van de 
schadevergoeding.  

Afnemers die aansturen op het maken van expliciete afspraken over de 
hoogte van de schadevergoeding openbaren informatie over de hoogte van de 
schade die zij eventueel zullen lijden. Die informatie is waardevol, omdat het 
de leverancier in staat stelt om de door hem te betrachten voorzorg af te stem-
men op de daarmee te vermijden schade. In een ‘naast-beste’ oplossing zullen 
de hogere kosten van het maken van expliciete afspraken moeten worden afge-
wogen tegen het voordeel dat ontstaat doordat er minder vaak een beroep moet 
worden gedaan op de rechter om de hoogte van de schadevergoeding vast te 
stellen en doordat de leveranciers hun zorg beter kunnen afstemmen op de te 
vermijden schade. De regel volgens welke alleen de redelijkerwijs te verwach-
ten schade moet worden vergoed, lijkt, bezien vanuit oogpunt van efficiëntie, 
goed verdedigbaar. Atypische afnemers worden geprikkeld om zich als 
zodanig kenbaar te maken, terwijl ‘normale’ afnemers zich de kosten en moeite 
van het onderhandelen over een eventuele schadevergoeding kunnen besparen. 
Uit oogpunt van efficiëntie is het wel van belang dat rechters niet al te 
voorzichtig zijn in de inschatting van de hoogte van de redelijkerwijs te 
verwachten schade, omdat er anders voor leveranciers een te geringe prikkel 
bestaat om maatregelen ter voorkoming van niet-tijdige levering te nemen en 
er voor afnemers te snel aanleiding is om expliciete afspraken over de hoogte 
van de schadevergoeding te maken.  
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Rechtshulp in observatie 

F. Bruinsma 

1. Inleiding 
 
De drie hier te bespreken boeken hebben tot op grote hoogte dezelfde pro-
bleemstelling, namelijk de interactie tussen rechtshulpverlener en rechtshulp-
zoekende, en de auteurs hanteren dezelfde methode van onderzoek, namelijk 
de observatie. Interactie als onderwerp veronderstelt de observatie als methode, 
want er geen andere, even directe en betrouwbare methode1 voorhanden. Het 
gaat om: Miek Berends, Geschilbeslechters: de advocatuur door een andere 
bril bekeken (1993), C.L.B. Kocken, De hand van de notaris. Een rechtssocio-
logisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse no-
taris (1997) en Austin Sarat en William L.F. Felstiner, Divorce Lawyers and 
Their Clients. Power & Meaning in the Legal Process (1995). Kocken en voor-
al Berends stellen aanmerkelijk meer aan de orde dan alleen de interactie 
tussen rechtshulpverlener en rechtshulpzoekende, maar beiden beschouwen dat 
meerdere als contexten van waar het hen werkelijk om te doen is: de micro-
sociale aspecten van de dagelijkse werkzaamheden van rechtshulpverleners 
(Berends, p. 14 en 32; Kocken, p. 3).2 Het voordeel van zo'n gezamenlijke be-
spreking is dat we kunnen nagaan hoe een observatiestudie zowel thick in de-
scription (de uitdrukking is van de antropoloog Geertz) als wetenschappelijk 
sterk3 kan zijn. Deze bespreking is als volgt opgebouwd. Na een korte 
introductie tot ieder boek vergelijk ik eerst hoe de schrijvers hun observaties 
presenteren, vervolgens vergelijk ik hun theoretische uitgangspunten en ik 
eindig met een bespreking van een paradigma voor interpretatieve 
rechtssociologie, waar Sarat en Felstiner zich op baseren en dat door Conley en 
O’Barr (1998) nader is uitgewerkt. Om te beginnen een eerste kenschets van 
de onderzoeksopzet en de teneur van de waargenomen interactie in de drie 
boeken. 

                                                           
1 Interviews achteraf is een veel gebruikte indirecte methode. 
2 De notarissen die dit lezen zullen bezwaar maken tegen de vergelijking van hun 

werkzaamheden met die van advocaten, maar dat is volgens Kocken ten onrechte. 
Notarissen mogen zich er graag op laten voorstaan dat ze net zoals een rechter met 
alle betrokken belangen rekening houden, maar in de dagelijkse praktijk worden de 
belangen van derden, zoals met name de fiscus, ondergeschikt gemaakt aan de be-
langen van cliënten (p. 160 en natuurlijk de ondertitel). 

3 Wie nu al wil weten wat ik onder wetenschappelijk sterk versta, leze de twee laatste 
alinea’s. 
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De observaties van Berends bestaan uit 88 zaken die ze bij twee advocaten 
heeft gevolgd door zoveel mogelijk de gesprekken tussen advocaat en cliënt 
gade te slaan en op de band op te nemen. Eventuele rechtszittingen in het kader 
van deze zaken heeft ze ook bijgewoond. Drie maanden na afloop van de zaak 
heeft iemand anders de ex-cliënten een interview afgenomen.4 Waarom 
iemand anders? Vanwege ‘de associatie van de observerende onderzoekster 
met de advocaat, die verstorend zou kunnen werken op de door de respondent 
tijdens het interview verstrekte informatie’ (p. 77). Pas in het vierde en laatste 
deel van het proefschrift5 komen de observaties aan de orde, vooral in de 
hoofdstukken 10: Zaak 55, 12: De geschilbetrokkenheid van de cliënt, en 13: 
De interactie tussen advocaat en cliënt. Hoofdstuk 10 bevat het transcript van 
zaak 55 die typerend genoemd wordt voor de interactie tussen cliënt en 
advocaat, en wel door tegenwicht te bieden aan het stereotiepe beeld dat de 
advocaat het voor het zeggen heeft. 

Kocken heeft op drie notariskantoren ‘enkele honderden gesprekken tussen 
notarieel juristen (dit zijn notarissen en kandidaat-notarissen, FB) en hun cliën-
ten’ (p. 8) bijgewoond. Hij maakte aantekeningen die zijn uitgewerkt in ge-
spreksverslagen. Deze gespreksverslagen zijn gebundeld in een kantoorverslag 
en dit kantoorverslag is vervolgens met het kantoor besproken. Kocken is een 
jurist en dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat uiteindelijk vanwege defini-
tieproblemen van een aanvankelijk niet-juridische classificatie van de 
gespreksverslagen is afgezien (p. 19). De observaties worden gepresenteerd in 
afzonderlijke hoofdstukken: 4: Onroerende zaken, 5: Familierecht, en 6: 
Rechtspersonen en adviezen. Hij schrijft de notarieel juristen overwegende 
invloed toe die vooral tot uitdrukking komt in de juridische vertaling van de 
wensen van cliënten en het aan hen opdringen van werkroutines en 
voorkeurregelingen van het kantoor. 

Sarat in Massachusetts en Felstiner in Californië volgden samen in totaal 
40 echtscheidingen van één kant door de gesprekken tussen de advocaat en de 
cliënt bij te wonen en op band op te nemen. De betreffende rechtszittingen 
werden bijgewoond en tussendoor en achteraf voerden ze met de cliënten en de 
advocaten gesprekken over de gebeurtenissen. De zorg van Berends dat de 
dubbelrol van observant en interviewer verstorend zou kunnen werken, spoort 
niet met de ervaring van Sarat en Felstiner: cliënten gebruikten de 
onderzoekers als praatpaal voor informatie waarvoor de advocaat niet 
ontvankelijk was. Hun empirisch materiaal bestaat uit 115 gespreksverslagen 

                                                           
4 Slechts 46 ex-cliënten konden worden geïnterviewd; 19 weigerden een interview 

(het is jammer dat geen redenen worden vermeld) en 13 interviews konden om 
praktische redenen niet worden afgenomen (respondent onvindbaar, taalproblemen, 
zaak nog niet afgelopen, e.d. – p. 88). 

5 Gelet op de probleemstelling heeft het boek een te lange aanloop in m.n. deel 2 (pp. 
99-190) dat gaat over de advocatuur in Nederland, de balie in het noorden en het 
praktijkprofiel van het bestudeerde kantoor. 
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en 130 interviews. Zoals de ondertitel Power & Meaning in the Legal Process 
aangeeft kan volgens hen de interactie tussen echtscheidingscliënten en 
advocaten het beste begrepen worden als een machtsstrijd over de 
gespreksonderwerpen. De hoofdstukindeling correspondeert daarmee: in het 
begin probeert de cliënt(e) de advocaat deelgenoot te maken van zijn/haar 
verontwaardiging over het gedrag van de wederpartij en verwacht hij/zij 
genoegdoening via het Recht met een grote R, maar aan het eind ziet men zich 
genoodzaakt om genoegen te nemen met door de advocaat voorgestelde 
compromisoplossingen en schikkingsresultaten. 

2. Representativiteit, anonimiteit en controleerbaarheid 

Observatiestudies zijn arbeidsintensief voor de onderzoeker en ingrijpend voor 
de onderzochten. Het eerste leidt ertoe dat het aantal waarnemingen noodzake-
lijkerwijs beperkt is en dat leidt weer tot een dilemma in de rapportage: hoe 
kleiner het aantal waarnemingen is, des te minder representatief zijn de 
uitkomsten. Wat zeggen om en nabij honderd waargenomen gesprekken tussen 
rechtshulpverleners en cliënten over de talloze niet waargenomen gesprekken? 
De kritische lezer zal moeten nagaan of de reikwijdte van de beweringen 
gedragen wordt door het aantal en de aard van de waarnemingen. Omdat – ten 
tweede – observatiestudies zo ingrijpend en belastend zijn voor de 
onderzochten, is de veldonderzoeker tot veel en soms te veel concessies bereid. 
De eerste en belangrijkste concessie waartoe bij mijn weten alle 
rechtssociologische veldonderzoekers behalve schrijver dezes zelfs ongevraagd 
toe bereid zijn, is het garanderen van de anonimiteit van de onderzochten. De 
achterliggende gedachte is dat volgens de heersende opvatting in de 
rechtssociologie juristen in functie inwisselbare bekleders van rollen zijn. Dat 
maakt van vrijwel alle rechtssociologische observatiestudies even zovele 
schimmenspelen, met als gevolg dat journalistieke reportages veel 
indringender en zelfs controleerbaarder zijn dan ons wetenschappelijk 
veldwerk. Waarom mag de lezer niet eens weten dat het door Berends 
geobserveerde kantoor in Groningen zit? En wat moeten we nou met die 
plaatsvervangende flauwekul van arrondissement Carrabas (naar het sprookje 
van De gelaarsde kat) en advocaat Katz? (p. 124) Het leuke van de juristerij is 
juist dat man en paard genoemd worden. Rechters tekenen voor hun uitspraken 
en dan kun je ze dus ook als persoon aanspreken op hun gedrag in functie. Ten 
aanzien van advocaten zou ik dezelfde gedragslijn volgen als ik tot dusver met 
succes gehanteerd heb bij rechters: inzage en inspraak voordat er iets naar 
buiten gaat, en daarmee basta.6 De betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid 

                                                           
6 Bronnen die ‘off the record’ gevoelige informatie geven, blijven vanzelfsprekend 

ongenoemd. Een voorbeeld uit mijn eigen proefschrift betreft het relatieve gezag 
van (ex-)raadsheren (1988, p. 145). 
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van het empirisch materiaal nemen bovendien zo met sprongen toe. Immers, 
wie schrijft die blijft, en als iemand met naam en toenaam wordt opgevoerd in 
een onderzoeksverslag, zal de betrokkene op een correcte weergave staan. 
 
Na een weigering van een groot kantoor (‘te grote belasting’) kwam Berends 
uit bij een klein sociaal kantoor dat zo goed als geen commerciële praktijk had. 
Dat doet afbreuk aan de representativiteit, maar van wat eigenlijk? Niet alleen 
hier wreekt zich dat Berends een dubbele agenda had: ze deed geen onbevan-
gen onderzoek naar de interacties tussen advocaten en cliënten om op basis 
daarvan naar het recept van Glaser & Strauss (1967) een theorie te funderen, 
maar zocht in de empirie naar aanknopingspunten voor de geschilbeslechtings-
theorie van haar promotor (Griffiths 1983). Het gaat in deze theorie om de be-
schrijving en verklaring van het verloop van geschillen, van aanleiding tot en 
met afloop. Het geschil en niet de interactie staat centraal en daarom doet ze 
zelfs de suggestie om in plaats van twee advocaten slechts één advocaat te ob-
serveren (p. 95). Het voordeel is dat dan ook de telefoontjes kunnen worden 
meegenomen (de advocaat onder rechtssociologisch kantoorarrest), maar het is 
tekenend dat ze geen oog heeft voor het doorslaggevende bezwaar: de ene ad-
vocaat is de andere niet. Verschillen tussen advocaten kunnen veel verklaren in 
de interactie tussen advocaten en cliënten. Terwijl Berends zich zorgen maakt 
over de representativiteit van de onderzochte zaken, maak ik me meer zorgen 
over de representativiteit van slechts twee onderzochte advocaten.  

Kocken vervalt in het andere uiterste. ‘Enkele honderden’ gesprekken op 
drie notariskantoren hebben hun neerslag gevonden in gespreksverslagen die 
alleen Kocken kent en in kantoorverslagen die alleen Kocken en het 
betreffende kantoor kennen. De lezer krijgt een goede indruk van de notariële 
praktijk, maar nauwelijks inzicht in de interactie tussen notarieel juristen en 
cliënten. Ik wijt dat aan de afspraak die de onderzoeker heeft gemaakt: niet 
slechts het kantoor, maar ook de zaken zouden onherkenbaar moeten zijn. 
Kocken is hier een stap te ver gegaan. Hij kan nu niet meer, zoals Berends en 
ook Sarat en Felstiner doen, zaken vanwege hun illustratieve waarde in het 
zonnetje zetten. Op p. 3 staat nog: ‘In deze studie is gekozen voor een 
onderzoek naar de concrete interactie tussen notarieel juristen en hun cliënten. 
Het gesprek aan de tafel van de notaris wordt bekeken, geanalyseerd en aan het 
slot van het boek weer teruggeplaatst in het grotere geheel. Diepgang stel ik 
boven breedte. Drie kantoren werden uitvoerig onderzocht en ook het aantal 
interviews is beperkt omdat inhoud het moest winnen van interessante 
statistiek.’ Het spijt me te moeten zeggen dat Kocken deze belofte niet heeft 
waargemaakt. Want hoe presenteert hij zijn enkele honderden waarnemingen? 
Een willekeurig gekozen alinea uit de hoofdstukken 4, 5 en 6: ‘Er werd 
verschillende keren met nadruk gewezen op het belang van een goede regeling 
voor het geval een der partners arbeidsongeschikt zou worden. Men dient in 
ieder geval een goede verzekering daarvoor af te sluiten, meenden de notarieel 
juristen. De inhoud van de regeling werd aan de partners zelf overgelaten. 
Eenmaal werd na advies van de notarieel jurist afgesproken dat tussen twee 
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partners een antwoordplicht zou bestaan bij vragen over concurrerende 
nevenactiviteiten. De betrokken partners handelden niet alleen gezamenlijk, 
maar ook ieder voor zichzelf in onroerende zaken. Zij vonden de door de 
notarieel jurist eerder voorgestelde meldingsplicht te ver gaan’ (p. 115). De 
lezer moet het doen met dit soort indrukken die Kocken in het veld heeft op-
gedaan. Let wel: ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat die indrukken 
niet juist zijn, maar van een wetenschappelijke presentatie van de 
waarnemingen is geen sprake. 
Juristen in Nederland staan in het algemeen welwillend tegenover rechtssocio-
logisch onderzoek, ook als ze er de zin en het nut niet van inzien.7 Dat ligt in 
de Verenigde Staten anders. Met een beroep op de vertrouwelijkheid van de 
advocaat-cliënt relatie plegen advocaten onderzoekers de toegang tot de 
spreekkamer te ontzeggen. Sarat en Felstiner gingen omzichtig te werk door 
eerst bij rechters, echtscheidingsbemiddelaars en advocaten te vragen welke 
advocaten veel echtscheidingen deden. Dat leidde tot twee8 lijsten met onge-
veer 40 namen. Deze advocaten werd gevraagd om aan het onderzoek mee te 
werken. ‘Most agreed, but only slightly more than one-quarter in each site 
actually produced one or more clients willing to participate in the research. We 
left the choice of clients to the lawyers, except that we did ask them to focus on 
cases that promised to involve several lawyer-client meetings’ (p. 9). Een 
kwantitatief overzicht van hoeveel advocaten met hoeveel cliënten aan het on-
derzoek meewerkten en hoeveel gesprekken per zaak werden bijgewoond ont-
breekt helaas. En wat betekent deze aanpak voor de representativiteit van de 
waarnemingen? Welke advocaten vragen tijdens het eerste gesprek aan welke 
echtscheidingscliënten om mee te werken aan een onderzoek en welke cliënten 
stemmen daarmee in? De schrijvers stappen luchtig over dit soort bezwaren 
heen9 en constateren slechts een oververtegenwoordiging van niet de meest 
genoemde echtscheidingsadvocaten en van relatief onbemiddelde cliëntèle (pp. 
9-10). Ze presenteren hun empirisch materiaal echter voorbeeldig: letterlijke 
gespreksfragmenten illustreren het verloop van het echtscheidingsproces. 

                                                           
7 Het houdt op een geven moment natuurlijk wel op. Het zou interessant zijn om bij 

de ‘slachtoffers’ van rechtssociologisch observatieonderzoek navraag te doen of ze 
achteraf bezien opnieuw zouden meewerken. Ik ben het anders dan Berends (p. 69) 
met Rosenthal eens waar hij schrijft: ‘To get the attention of lawyers and their co-
operation in social research, the first critical step is to define an issue that is mean-
ingful to lawyers: an issue they can understand; an issue they care about; one they 
feel merits some attention of their time’ (Law & Society Review 14 (1980) 923). 

8 Eén m.b.t. Massachusetts voor Sarat en één m.b.t. Californië voor Felstiner. 
9 Zie infra in de hoofdtekst voor een mogelijke rechtvaardiging. 

 



88 F. Bruinsma 

3. Beschrijven, verklaren en interpreteren 

Een wetenschappelijke observatiestudie verschilt van een journalistieke repor-
tage door de theoretische belangstelling: niet het incidentele en het 
uitzonderlijke staan centraal, maar het procesmatige en het regelmatige. 
Wetenschappelijke waarnemingen worden gestuurd door theoretische 
oriëntaties die te herleiden zijn tot een van de twee Weberiaanse denkpatronen. 
In de verklarende traditie worden waarnemingen gebruikt om vooraf 
opgestelde hypotheses te toetsen; in de interpretatieve sociologie wordt 
waargenomen om de betekenis van de interactie voor de betrokkenen te 
achterhalen. 

De geschilbeslechtingstheorie, waarmee Berends de interacties geobser-
veerd heeft is een goed voorbeeld van – in pretentie – verklarende rechtssocio-
logie. Het gaat hier om de sociale werkelijkheid van de eerste orde: ‘who gets 
what, when and how’, naar Lasswells definitie van politiek. In welke fase van 
het geschil komt er een advocaat aan te pas?, kenden partijen elkaar voor het 
geschil en moeten ze in de toekomst met elkaar verder?, wat is de rol van de 
sociale omgeving?, welke veranderingen ondergaat het geschil door de tussen-
komst van de advocaat?, wie zegt het meest en wie bepaalt wat er gebeurt: de 
advocaat of de cliënt?, hoe loopt het geschil af? Dit soort vragen, met een 
voorlopig antwoord op grond van de te toetsen theorie, zit in de geestelijke 
bagage van de observant en bepaalt waarnaar gekeken wordt. Opvallend is – 
en daarin zit het verschil met de interpretatieve sociologie – de afstand die de 
onderzoeker in acht neemt tegenover de onderzoekssubjecten. Het is het 
verschil tussen de platte werkelijkheid van de zichtbare uitkomsten en de 
subjectieve beleving van de werkelijkheid door de deelnemers aan de 
interactie. Dat laatste is de werkelijkheid van de tweede orde. De observant uit 
de interpreterende school ziet advocaten en cliënten denken. 
Echtscheidingscliënten vragen zich af: waarom zou ik deze wildvreemde 
vertrouwen10 terwijl ik net in de steek ben gelaten door iemand die ik ooit 
volkomen vertrouwde?, welke details uit mijn huwelijk moet ik vertellen of 
juist achterhouden om er zo goed mogelijk uit te springen? Echt-
scheidingsadvocaten vragen zich af: hoe kan ik het beste duidelijk maken dat 
ik de aangewezen persoon ben om deze echtscheiding te doen?, verwacht deze 
cliënt(e) een agressieve of een verzoenende opstelling jegens de wederpartij?, 
in hoeverre strookt het beeld dat cliënt(e) van de partner schetst met de werke-
lijkheid? Zich afvragen gaat niet expliciet, dus een observant moet afgaan op 
signalen die op dit soort betekenisverlening duiden. De veldonderzoeker moet 
daarvoor over een sociale antenne beschikken die in een rechtenstudie niet en 
in veel sociaal-wetenschappelijke opleidingen evenmin wordt geactiveerd. On-
der verwaarlozing van elke vorm van verklarende rechtssociologie kiezen 
Sarat en Felstiner voor interpreteren van hun waarnemingen. 

                                                           
10 ‘Trust me, I’m a lawyer’, luidt de ironische tekst op een Amerikaans T-shirt. 
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Ook volgens Berends zelf is het te veel eer om haar geschilbeslechtingsthe-
orie verklarend te noemen (p. 205). Dat heet het nog wel in de inleiding. Hier 
onderscheidt ze drie perspectieven op de rechtshulpverlener: er is een rechts-
hulpdiscussie geweest met een eigen maatschappelijk, maar niet 
wetenschappelijk perspectief en er is een rechtssociologie van het juridisch 
beroep die veel heeft op te merken over de kenmerken van de advocatuur, 
maar veel minder over de interacties tussen advocaten en cliënten. ‘De 
geschilbeslechtingstheorie lijkt voor dit complexe proces (van interacties, FB) 
een beter theoretisch kader te bieden, ook al is het onvolledig. Dat is echter in 
de sociale wetenschappen een vrij normale situatie en daarmee geen 
onoverkomelijk bezwaar. Integendeel, het is een stimulans de bestaande noties 
aan het toetsingsproces van een empirisch onderzoek te onderwerpen’ (pp. 32-
33). Pas in hoofdstuk 7 wordt deze theorie uiteengezet, ‘zij het uitsluitend als 
een beschrijvende theorie’ (p. 194; cursivering van mij, FB).Vanwaar deze 
tussentijdse devaluatie? Haar probleem is dat de twee belangrijkste elementen 
van de geschilbeslechtingstheorie, namelijk de these van relationele afstand en 
de veronderstelling dat geschillen in het kleinste gemeenschappelijke sociale 
veld van de strijdende partijen worden behandeld, geen verklaring kunnen 
bieden voor de interactie tussen twee advocaten en hun cliënten in Groningen 
in de eerste helft van de jaren ’80. De meeste mensen komen omdat ze zijn 
doorverwezen door het Bureau voor Rechtshulp en of ze de wederpartij nu wel 
of niet kenden, maakt niet uit. Terwijl de theorie veronderstelt dat de sociale 
omgeving voor alles een harmonieuze oplossing nastreeft, blijkt in de praktijk 
dat de sociale omgeving mensen juist sterkt in de overtuiging dat ze er een 
zaak van moeten maken.11 Wat Berends parten heeft gespeeld, ook volgens 
haar zelf (p. 231), is het referentiekader van de geschilbeslechtingstheorie, 
namelijk antropologische veldstudies over premoderne samenlevingen. Wie 
durft Groningen een premoderne samenleving te noemen? 

Kocken bekent zich tot de interpreterende sociologiebeoefening (p. 11). De 
interactie tussen (kandidaat-)notaris en cliënt is een proces van betekenisverle-
ning, maar anders dan in de naturalistisch genoemde traditie gebeurt (waartoe 
onder meer mijn proefschrift (1988) gerekend wordt) dient de observant de in-
terpretaties van de betrokkenen niet zonder meer over te nemen. ‘Iedere 
categorisering van gegevens, hoezeer men ook streeft naar een descriptieve 
ordening van gegevens, eist keuzes van de onderzoeker. Die keuze mag in 
ieder geval niet bestaan uit het kritiekloos overnemen van begripsmatige 
ordeningen van de onderzochten zelf. Dit gevaar van going native is bij de 
naturalistische methode moeilijk te vermijden. Een eigen begripsmatige 
ordening van de onderzoeker kan dat gevaar keren’ (p. 15). Zoals hierboven 
vermeld heeft Kocken – als notariszoon (p. 3) overigens born native – zijn 
observaties geordend zoals in het notariaat gebruikelijk: gesprekken over 
transportaktes, testamenten en rechtspersonen. Maar misschien doelt hij op de 

                                                           
11 Zo ook De Hoge Raad van onderen (1999, pp. 125-126). 
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fase die vooraf ging aan zijn observatie: hij heeft twaalf personen uit het 
notariaat – ook weer anoniem – geïnterviewd en aan de hand daarvan een 
zelfbeeld van het notariaat geconstrueerd. Essentieel in dit zelfbeeld is dat de 
notarieel jurist rechtshulpverlener is, maar, anders dan een advocaat, met oog 
voor alle betrokken belangen. Door middel van observatie wilde Kocken 
vaststellen in hoeverre daar in feite sprake van is. Minder dan het notariaat had 
gehoopt, luidt de conclusie.12 Had hij voor deze conclusie al die honderden 
gesprekken moeten bijwonen? Ik denk het niet, maar los daarvan: hij heeft niet 
anders geobserveerd dan een beschrijvend of verklarend rechtssocioloog zou 
doen.13 Want wat hebben de bijgewoonde gesprekken hem en dus de lezer 
meer geleerd dan dat de notarieel jurist de verzoeken van de cliënten in een 
juridisch jasje giet en daarbij wel eens de belangen van niet aanwezige derden 
‘vergeet’? Hij sluit voor zichzelf de weg naar echte interpretatieve sociologie 
af, als hij schrijft: ‘De eerste manier van beïnvloeding, de “vertaling”, laat ik 
voor wat zij is. De discussie over die “ideologische” betekenis van de 
juridische deskundige in de rechtspraktijk is wel boeiend, maar die wil ik hier 
niet voeren’ (p. 174). Maar wat is een gesprek tussen een rechtshulpverlener en 
een rechtshulpzoeker volgens de interpretatieve sociologie anders dan commu-
nicatie en miscommunicatie over elkaar deels overlappende, deels aanvullende 
en deels conflicterende betekenissen? 

Dit is het uitgangspunt van Sarat en Felstiner. In de inleiding markeren ze 
hun theoretische positie door afstand te nemen van zowel ‘first order’ rechtsso-
ciologie als ‘critical legal studies’. De lage status van echtscheidingsadvoca-
tuur en de economische gevolgen van echtscheiding, zoals het verschijnsel van 
bijstandsmoeders, zijn voorbeelden van ‘first order’ rechtssociologie. In ‘first 
order’ rechtssociologie bestaat echtscheidingsadvocatuur uit het verrichten van 
een aantal juridisch voorgeschreven handelingen, waarmee echtscheidingsver-
zoeken omgezet worden in rechtsgeldige echtscheidingen. Maar recht is niet 
alleen een machine, het is evenzeer drama. In deze laatste opvatting betreft 
echtscheidingsadvocatuur het wankele evenwicht tussen enerzijds de wensen 
en verwachtingen van de cliënt en anderzijds de door juridisch-strategische 
overwegingen bepaalde eigen agenda van de advocaat. Dit is geen machtsstrijd 
om uitkomsten, maar een strijd om de hegemonie van betekenisverlening. Dat 
is recht ook volgens de adepten van ‘critical legal studies’, maar anders dan 
‘critical legal studies’ beschouwen Sarat en Felstiner het recht niet als een 

                                                           
12 Eén van de onderzochte kantoren maakt deel uit van een advocatenkantoor (p. 8). 

Gezien de discussie in het notariaat over de onpartijdigheid van de notaris in een 
associatie met advocaten was het interessant geweest als Kocken ons had 
geïnformeerd over de eventueel afwijkende invulling van de adviespraktijk. 

13 Kocken doet onnodig moeilijk waar hij – te beginnen in par. 3.4 en met een con-
clusie in par. 8.4 – de belangenafweging door notarieel juristen omschrijft als een 
door het aangedragen probleem gedicteerde ruimte voor belangenafweging. Dat no-
tarieel juristen in de adviespraktijk veel meer rekening (kunnen) houden met de 
wensen van cliënten dan bij het opmaken van transportaktes spreekt vanzelf. 
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reïficatie van het sociale leven door middel van juridische constructies, maar 
als een interactief en dynamisch proces van betekenisproductie in concrete 
situaties. Daardoor is de ene echtscheiding de andere niet – hoewel er alge-
mene patronen zijn te ontdekken. 

‘Divorce is both the end of a marriage and the beginning of an education in 
law’ (p. 3). Er zijn in een echtscheidingsdrama drie bedrijven te onderkennen. 
In het eerste bedrijf probeert de cliënt(e) de advocaat te overtuigen van 
zijn/haar versie waarom het huwelijk spaak is gelopen. Omdat het huwelijk een 
emotionele verbintenis is, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit, is volgens de 
cliënten echtscheiding een moreel geladen kwestie, waarbij de vaststelling van 
verantwoordelijkheden centraal staat.14 De advocaat reageert hier tot 
verbazing van de cliënt(e) niet of nauwelijks op. ‘Client and lawyer are like 
performer and bored but dutiful, audience – the lawyer will not interrupt the 
aria, but (s)he will not applaud much, either, for fear of an encore’ (p. 37). De 
advocaat poogt keer op keer het gesprek naar de praktische gevolgen van een 
echtscheiding te leiden, zoals de alimentatieverplichting en de 
omgangsregeling. Een gespreksfragment bij wijze van voorbeeld: 

 
Lawyer: I’ve had a case, several cases, where the visitation parent would 
just show up anytime, saying ‘Well, I have reasonable visitation, which 
means anytime’, and they wind up back in court. Whereas if they had had a 
structured program, he would know when he could be there and not be 
there.  
Client: I don’t want to get involved in all these little nitty-gritties. I can’t do 
it. I’m not up to it yet.  
Lawyer: Let’s say you gave custody of John and Max and Joel to Ted with-
out having those little nitty-gritties, as you say, worked out. He could leave 
in the middle of the night with the kids. And you could say, ‘Well, I trust 
this guy’. See, if you could really trust one another, or were really getting 
along, we wouldn’t be sitting in front of the judge for this (p. 47).  

 
In verwarring verlaat de cliënte het advocatenkantoor: ze kan zich niet voor-
stellen dat Ted ooit zoiets zou doen (op ongelegen tijden de kinderen meene-
men), maar aan de andere kant had ze een jaar geleden nooit gedacht dat ze 
zou scheiden en een advocaat doet aan de lopende band echtscheidingen, dus 
die weet het misschien wel beter. Einde eerste bedrijf. 

In de hoop dat de werkwijze van interpretatieve rechtssociologen genoeg-
zaam duidelijk geworden is, zal ik de verleiding weerstaan om ook de twee 
volgende bedrijven te beschrijven. Een paar kopjes om een idee te geven. In 
het tweede bedrijf gaat het om ‘negotiating realism and defining the legally 

                                                           
14 Terwijl de bevolking veronderstelt dat alle echtscheidingsrecht gebaseerd is en be-

hoort te zijn op schuldaansprakelijkheid, berust het Californische echtscheidings-
recht op de ‘no fault’-gedachte; Massachusetts kent beide rechtsingangen. 
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possible’ en het derde bedrijf heet: ‘from adversariness to resolution’ met een 
slotparagraaf getiteld: ‘getting to yes: planning the strategy of settlement.’ 
 
Waarom steekt de observatiestudie van Sarat en Felstiner met kop en schou-
ders boven de andere twee uit? In de eerste plaats omdat Berends en Kocken 
nog veel te veel ‘first order’ rechtssociologie zijn. Bij Berends wijt ik dat aan 
de geschilbeslechtingstheorie van haar promotor, waarin geen ruimte is voor de 
subjectieve beleving van recht, voor het recht dat tussen de oren van cliënt en 
rechtshulpverlener zit en waarvan taal de uitingsvorm is. De ‘paar kanttekenin-
gen’ die volgen op zaak 55 (pp. 288-289) hebben alle betrekking op mogelijke 
aanknopingspunten voor de geschilbeslechtingstheorie, zoals dat het geschil 
meer betrokkenen kent dan uit de juridische verschijningsvorm blijkt en dat 
een van de partijen zich als een ‘repeat player’ gedraagt. Kocken beschrijft de 
gesprekken tussen notarieel juristen en cliënten in termen van het 
machinemodel van recht. Dat kan ook moeilijk anders: meer dan 90% van de 
bezoeken aan de notaris wordt wettelijk verplicht afgelegd en het is moeilijk 
voorstelbaar dat mensen daar meer van over houden dan een 
rechtsantropologische verbazing over juridische rituelen aan het einde van de 
20e en het begin van de 21e eeuw. Echtscheidingsadvocatuur verschilt in dit – 
voor interpretatieve rechtssociologie hoogst relevante – opzicht hemelsbreed 
van de notariële praktijk:  
 

‘In the world of the law, the client faces unknown rules, alien processes, 
and forbidding surroundings, all manipulated by strangers who have the 
ability to influence and decide matters of great moment – child custody, the 
rights of a noncustodial parent, the disposition of the family home, and the 
division of property and income. (...) Lawyers, on the other hand, are 
concerned because they have to deal with, and depend on, people who 
often are emotionally agitated, in the midst of a profound personal crisis, 
ambivalent about divorce, determined to hurt their spouse, and misguided 
about what they can reasonably expect from the divorce process’ (p. 5).  

 
Dat brengt me op een tweede oorzaak van het geconstateerde 
kwaliteitsverschil. 

Goudsblom heeft de balans van de sociologie opgemaakt aan de hand van 
onder meer twee criteria die moeilijk te verenigen zijn, namelijk precisie en 
reikwijdte (1990). Afhankelijk van het onderwerp is het ene dan wel het andere 
criterium belangrijk. Van oudsher is onderkend dat voor een verantwoorde 
onderwijspolitiek, gezondheidszorg en belastingheffing inzicht in de leeftijds-
opbouw en de financiële draagkracht van de bevolking onmisbaar is. Door 
kwantitatieve gegevens statistisch te bewerken kan inzicht met maximale reik-
wijdte verkregen worden. Maar politieke autoriteiten hebben ook altijd willen 
weten hoe het gesteld was met de loyaliteit van hun onderdanen. Daarbij ging 
de interesse vanzelfsprekend minder uit naar reikwijdte en gemiddelden dan 
naar intieme waarneming van brandhaarden van verzet. ‘Zo beschikte 
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Lodewijk XIV zowel over een korps van belastingambtenaren als over aan 
hem persoonlijk rapporterende spionnen. (...) Het is niet moeilijk in de twee 
meest gebruikte technieken van empirisch sociologisch onderzoek: de enquête 
en de participerende waarneming, uitwerkingen te herkennen van deze 
elementaire, “prototypische” manieren om gegevens te verzamelen over de 
sociale werkelijkheid’ (p. 27). Verklarende sociologie, kwantitatieve gegevens 
en reikwijdte horen evenzeer bij elkaar als interpreterende sociologie, 
kwalitatieve gegevens en precisie. Vanuit deze achtergrond is het 
onbegrijpelijk dat Berends het betreurt dat het onderzochte kantoor geen 
commerciële praktijk had en dat Kocken zoveel gesprekken over zoveel 
verschillende onderwerpen heeft bijgewoond. Voor de interpreterende rechts-
socioloog is saillante interactie tussen rechtshulpverlener en cliënt be-
langwekkender dan representatieve interactie. Bij gebrek aan voorbeelden uit 
het werk van anderen val ik terug op een eigen voorbeeld.  

 
‘Een beschrijving van 45 gerealiseerde regelingen is minder illustratief dan 
een verkenning van de grens tussen dwangschikkingen en mislukte schik-
kingspogingen. De veronderstelling hierbij is dat kadi’s dwangschikkingen 
opleggen (of wat minder pejoratief: een regeling opdringen) in situaties 
waar actieve rechters tevergeefs een bemiddelingspoging doen. (…) De ex-
treme situatie van een opgedrongen regeling of een mislukte bemiddelings-
poging onderscheidt zich van de doorsneezaak door de bijzondere chemie 
van de interactie. Daar bedoel ik mee dat een regelinggezinde rechter bij 
zijn zoeken naar een oplossing zonder vonnis stuit op verzet van partijen of 
advocaten. (…) Onder de 45 gerealiseerde schikkingen zitten negen ju-
weeltjes van kadi-optreden. Anders dan bij de overige 36 was de regeling 
hier niet in één zitting beklonken, maar vergde nog een descente, een des-
kundigenrapport of een voortgezette behandeling. Kenmerkend is dat de 
rechter bij de behandeling sturend optreedt door de advocaten aanwijzingen 
te geven voor verdere onderhandelingen. De term judicial litigotiation 
maakt duidelijk dat dit een diametraal andere activiteit is dan waar rechters 
normaal mee worden geassocieerd, namelijk geschilbeslechting door von-
nissen. Het is dan ook niet toevallig dat uitsluitend kadi’s voor deze negen 
gevallen tekenen: drie bij Vrakking, twee bij Van Breda en mevrouw De 
Koning en één bij Asscher en Schunck.’ (1995, p. 73, p. 74 en p. 82).  

 
Het is raar, maar waar: in de verslaglegging verbleekt observatieonderzoek 
veelal tot een gortdroge registratie van modale interactie, terwijl saillante inter-
actie juist vraagt om extreme case analysis. Ik heb hier maar één verklaring 
voor: in hun hart geloven zelfs interpreterende rechtssociologen dat representa-
tief onderzoek met een kwantitatieve inslag wetenschappelijker is dan veldon-
derzoek met een kwalitatieve inslag. 
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4. Conclusie: het paradigma van recht, taal en macht 

Een slotparagraaf om het belang te onderstrepen van een derde en laatste oor-
zaak van het kwaliteitsverschil. Ik wil niet verhelen dat de sleutel van deze re-
censie mij is aangereikt door Conley en O’Barr in hun boek Just Words: Law, 
Language, and Power (1998). Hun eerste hoofdstuk, waarin ze op de tekortko-
mingen wijzen van ‘first order’ rechtssociologie en van een hier nog niet ge-
noemde onderzoekslijn recht en taal, is mij uit het hart gegrepen. De meeste 
rechtssociologen trappen volgens hen open deuren in met bevindingen dat de 
‘haves’ aan het langste eind trekken. Wie had anders verwacht? Misschien a-
leen naïeve juristen (en rechtenstudenten) die de idealen van het recht voor de 
werkelijkheid van het recht houden.  
 

‘What has been missing from much sociolegal research, in our view, is a 
detailed explication of what injustice looks like as it happens. (…) If the 
law is failing to live up to its ideals, the failure must lie in the details of 
everyday legal practice – details that consist almost entirely of language. 
(…) For most people, the law’s power manifests itself less in Supreme 
Court decisions and legislative pronouncements than in the details of legal 
practice, in the thousands of mini-dramas reenacted every day in lawyers’ 
offices, police stations, and courthouses around the country. The dominant 
element in almost every one of these mini-dramas is language.’ (p. 130, p. 
3 en p. 2)  

 
Omdat de oorzaken van de uitkomsten elders, namelijk in de objectieve, extern 
waarneembare werkelijkheid, gezocht worden, kan verklarende rechtssociolo-
gie niet zoveel met taaluitingen. Interpretatieve rechtssociologie heeft er tot nu 
toe te weinig mee gedaan, omdat zelfs de sociolinguïstiek maatschappelijk ir-
relevant is. ‘In conversation analysis in particular, researchers and theorists 
have frequently shied away from making a connection between conversational 
organization and the dynamics of power’ (p. 13).  
 
Terugkerend naar de vraag in het begin van deze bespreking: wat maakt een 
observatiestudie wetenschappelijk sterk? Mijn antwoord is: een optimale aan-
sluiting vanuit een interpretatieve opvatting tussen paradigma en probleemstel-
ling en tussen probleemstelling en methode. Alle schakels in deze keten zijn 
ijzersterk in de observatiestudie van Sarat en Felstiner: het paradigma van 
recht, taal en macht suggereert probleemstellingen in de sfeer van concrete 
interacties tussen juristen en niet-juristen; de verbale en non-verbale uitingen 
van echtscheidingsklanten en -advocaten worden geïnterpreteerd als even 
zovele betekenisverleningen. Precisie van waarnemingen die duiden op 
saillante betekenisverlening wordt belangrijker geacht dan de reikwijdte en de 
representativiteit van de waarnemingen. Een keten is zo sterk als de zwakste 
schakel. Bij Berends is de zwakste schakel de blinde vlek voor interpretatieve 
rechtssociologie en het proces van betekenisverlening in de interactie tussen 
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advocaat en cliënt: ‘The way people talk about an issue is intimately related to 
the way they think about it and ultimately act with respect to it’ (Conley & 
O’Barr, p. 7). Bij Kocken is de zwakste schakel dat hij de gesprekken tussen 
notarieel juristen en cliënten beschrijft volgens het machine-model en daarom 
de representativiteit van zijn waarnemingen voor de notariële praktijk 
belangrijker vindt dan de vraag hoe saillant de waarnemingen zijn voor 
botsingen tussen twee werelden, die van de notaris en die van de cliënt. En als 
we Ockhams scheermes loslaten op de drie observatiestudies om met het oog 
op de probleemstelling alle irrelevants weg te snijden dan blijft er van Berends 
proefschrift (436 pagina’s) minder dan een kwart over, van Kockens 
proefschrift (217 pagina’s) de helft, terwijl het boek van Sarat en Felstiner 
(191 pagina’s) ongeschonden blijft. 

Een slotopmerking: recensies worden altijd het beste gelezen door de 
schrijvers, die zich onwillekeurig afvragen of de geuite kritiek ook voor het 
werk van de recensent geldt. Laat ik daarom besluiten met zelfkritiek: mijn 
proefschrift en mijn Korte gedingen zouden er anders uit hebben gezien als ik 
weet had gehad van het paradigma van Conley en O’Barr. De oorzaken van de 
uitkomsten, die centraal staan in de verklarende rechtssociologie van de 
rechtswerkelijkheid van de eerste orde, liggen meer dan ik onderkend heb in de 
subjectieve beleving van de werkelijkheid. ‘If men define situations as real, 
they are real in their consequences’, zo luidt het Thomas-theorema, dat als 
motto kan gelden voor de interpretatieve sociologie. Het eigen handelen en de 
beoordeling van het handelen van anderen vinden plaats vanuit de subjectieve 
beleving. Niet alleen bepaalt het zijn het bewustzijn, maar het bewustzijn be-
paalt het zijn evenzeer. 
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Is schade vergoeden te duur? 

Roger J. van den Bergh 

Bespreking van N.F. van Manen en R.H. Stutterheim, Wie draagt de schade?, 
Ars Aequi Libri, 1998, 119 blz., ISBN 90-6916-312-8.  
 
In de bundel Wie draagt de schade? is een aantal bijdragen opgenomen waarin 
fundamentele beginselen van het aansprakelijkheidsrecht aan de orde worden 
gesteld. Traditioneel staat het aansprakelijkheidsrecht grotendeels in het teken 
van de stelregel “Ieder draagt zijn eigen schade”. Slechts als iemand door 
schuldig gedrag schade veroorzaakt aan een ander kan hij worden gehouden 
schadevergoeding te betalen. Verschillende factoren liggen aan de basis van 
een verschuiving naar een andere stelregel: “Pech moet weg”. Aangezien wij 
leven in een risico-maatschappij waarin ongevallen onvermijdelijk zijn, moe-
ten – zo wordt geargumenteerd – niet alleen de slachtoffers maar ook de da-
ders, aan wie niets kan worden verweten, hun schade vergoed krijgen. Daar-
naast is de wens maatschappelijk zwakkeren te beschermen een andere belang-
rijke oorzaak van collectivisering. Onder invloed van deze factoren wordt het 
aansprakelijkheidsrecht steeds vaker gezien als een vergoedingsmechanisme. 
Het aantal gevallen van risicoaansprakelijkheid is toegenomen en het verweer 
van eigen schuld wordt door de rechtspraak beperkt. “Eigen schuld, dikke 
bult” lijkt bijvoorbeeld geheel uit het zicht te zijn verdwenen als het gaat om 
fouten van voetgangers en fietsers in het verkeer en om onzorgvuldig handelen 
van werknemers. Alleen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid telt nog 
als factor bij de vaststelling van de omvang van de schadevergoeding. Buiten 
het domein van het privaatrecht heeft de ontkoppeling van schuld en schade-
vergoeding geleid tot risicocollectivisering die haar hoogtepunt bereikte ten 
tijde van de opperheerschappij van de verzorgingsstaat (1956-1985). Ten ge-
volge van deze ontwikkelingen blijft niet het individu met de schade zitten, 
maar draait een ander of de gemeenschap daarvoor op. In zijn bijdrage “Erosie 
in het aansprakelijkheidsrecht” trekt Stutterheim de conclusie dat het beginsel 
dat ieder zijn eigen schade draagt, heeft opgehouden te bestaan. Dit lijkt ons 
een te verregaande gevolgtrekking. Ondanks de beschreven ontwikkelingen 
steekt de stelregel “Ieder draagt zijn eigen schade” toch ook opnieuw de kop 
op. De privatisering van de sociale zekerheid is daarvan het meest duidelijke 
voorbeeld. Maar ook op het domein van het aansprakelijkheidsrecht wordt 
door rechtseconomen en sommige privaatrechtjuristen gepleit voor een terug-
keer naar de oude stelregel als uitgangspunt van het aansprakelijkheidsrecht. 
Rechtseconomen benadrukken de preventieve functie van het aansprakelijk-
heidsrecht: het vooruitzicht de aangerichte schade te moeten vergoeden zet 
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schadeveroorzakers aan tot het nemen van efficiënte zorg (dit betekent dat de 
kosten van zorg lager zijn dan de verwachte schade).1 In zijn Leidse oratie 
pleit Hartlief (1977) voor het koppelen van aansprakelijkheid aan het begrip 
tekortkoming en distantieert zich op die wijze van juristen die het aansprake-
lijkheidsrecht voornamelijk als een compensatiemechanisme zien. 

De discussie over de vraag of schade door individuen dan wel door de col-
lectiviteit moet worden gedragen nodigt uit tot een herbezinning over de 
grondslagen van het aansprakelijkheidsrecht. De gerecenseerde bundel bevat 
een aantal interessante bijdragen tot dit debat. Na een inleidende bijdrage van 
Stutterheim, volgt een bijdrage van J.M. van Dunné over de historische ont-
wikkeling van het aansprakelijkheidsrecht in een rechtsvergelijkende context. 
Vervolgens wordt de keuze tussen schuld- en risicoaansprakelijkheid en het 
daarmee samenhangende debat over individualisering en collectivisering be-
licht vanuit rechtssociologische (bijdrage van N.F. van Manen), rechtsfilosofi-
sche (bijdrage van H.J.R. Kaptein) en (rechts)economische hoek (bijdrage van 
H. Willekens). Andere bijdragen bespreken de ontwikkeling in het bestuurs-
recht (L.J.A. Damen) en in het ondernemingsrecht (H. de Groot). Het is jam-
mer dat het laatste artikel weinig meer bevat dan een beschrijving van het posi-
tieve recht; problemen van bestuurdersaansprakelijkheid (“corporate gover-
nance”) lenen zich bijvoorbeeld uitstekend voor een rechtseconomische analy-
se.  

Het normatief debat kan worden gestructureerd rondom de mogelijke doel-
stellingen van het aansprakelijkheidsrecht. Op de vraag wie de schade behoort 
te dragen kan worden geantwoord door na te gaan wat de effecten zijn van al-
ternatieve rechtsregels op het vlak van de efficiëntie en de rechtvaardigheid. 
Het efficiëntiecriterium kan rechtseconomisch worden ingevuld als de nood-
zaak tot het minimaliseren van de ongevalskosten. Deze kosten omvatten de 
kosten van preventie, de schadekosten en de kosten voor het afhandelen van 
schadeclaims (in de terminologie van de gezaghebbende rechtseconoom Guido 
Calabresi (1970): primaire, secundaire en tertiaire ongevalskosten). Rechtvaar-
digheid kan worden begrepen als “distributional justice” (verdelende recht-
vaardigheid) of “corrective justice” (vergeldende rechtvaardigheid). Vanuit een 
oogpunt van verdelende rechtvaardigheid moeten aansprakelijkheidsregels er-
toe bijdragen de verdeling van middelen te verbeteren; eisen van vergeldende 
rechtvaardigheid verlangen respect voor het schuld-en-boete-beginsel.  

Verdelende rechtvaardigheid biedt geen goede verklaring voor het bestaan 
van aansprakelijkheidsrecht. Verplaatsing van de schadelast van de schadelij-
der naar de schadeveroorzaker garandeert niet dat een inkomenstransfer van 
rijk naar arm plaatsheeft; de schadelijder kan immers de minst begoede partij 
zijn. Bovendien werkt het aansprakelijkheidsrecht onregelmatig (er wordt 
slechts herverdeeld als een claim succesvol is) en is het een bijzonder kostbaar 
instrument van herverdeling (de transfer van een bepaald geldbedrag veroor-
zaakt nagenoeg even hoge kosten als de getransfereerde som). De eis van ver-

                                                           
1 Faure en Van den Bergh 1989. 
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geldende rechtvaardigheid wordt zwaar benadrukt in de bijdrage van Kaptein: 
“rechtspraak en juridische praktijk moeten meer doordrongen zijn van de ei-
genlijke grondslag van schadevergoeding: het vanzelfsprekende recht van 
slachtoffers op vergoeding door daders” (p. 93). Vergeldende rechtvaardigheid 
is echter evenmin een deugdelijke grondslag van het aansprakelijkheidsrecht. 
Willekens merkt terecht op dat niet de mate van verwijtbaarheid, maar de 
hiermee niet noodzakelijkerwijs evenredige omvang van de schade het belang-
rijkste criterium voor de verplichtingen van de dader is. 

De conclusie is dat preventie de meest overtuigende grondslag van het aan-
sprakelijkheidsrecht lijkt te zijn. Aangezien de preventieve functie van aan-
sprakelijkheidsregels vooral in de rechtseconomie wordt benadrukt, zou men 
verwachten dat het boek ook rechtseconomische inzichten voldoende aan bod 
laat komen. Weliswaar is er aandacht voor (rechts)economische inzichten in de 
bijdragen van Stutterheim en vooral in het tot discussie uitnodigend stuk van 
Willekens. Een probleem is echter dat geen mainstream rechtseconoom aan het 
woord komt. In de genoemde bijdragen staan dan ook eerder de beperkingen 
van de rechtseconomische benadering dan haar verdiensten centraal. Soms is 
de weergave van de rechtseconomische inzichten niet accuraat; op andere 
plaatsen lijkt de kritiek aan de rechtseconomische benadering niet terecht. Zo 
wordt de indruk gewekt dat rechtseconomen risicoaansprakelijkheid verkiezen 
boven schuldaansprakelijkheid omdat daardoor een volledige internalisering 
van de door schadeveroorzakend gedrag veroorzaakte negatieve externe effec-
ten plaatsvindt. Dit is een te simpele weergave van de rechtseconomische ana-
lyse. Risicoaansprakelijkheid wordt door rechtseconomen verkozen bij zoge-
naamde unilaterale ongevallen, waarbij het gedrag van het slachtoffer geen in-
vloed heeft op het ongevalsrisico (bijvoorbeeld nucleaire catastrofes). In derge-
lijke omstandigheden geeft risicoaansprakelijkheid aan daders de juiste prik-
kels tot het betrachten van efficiënte zorg en het kiezen van een optimaal acti-
viteitenniveau (waarbij de maatschappelijke kosten van de gevaarlijke activi-
teit niet uitstijgen boven de maatschappelijke baten). De meeste ongevallen 
zijn echter bilateraal van aard: zowel daders als slachtoffers kunnen door ge-
dragsaanpassingen de kans op een ongeval verkleinen en de schadeomvang 
beperken. Bij bilaterale ongevallen zijn zowel schuldaansprakelijkheid als risi-
coaansprakelijkheid, maar dan wel gekoppeld aan een verweer van eigen 
schuld, efficiënt. Als men vertrouwen heeft in de rechter en ervan uitgaat dat 
deze met de hem ter beschikking staande informatie het niveau van efficiënte 
zorg kan vaststellen en afwijkingen daarvan als tekortkomingen kan sanctione-
ren (zoals in de neoklassieke rechtseconomische benadering), zal ook 
schuldaansprakelijkheid efficiënt zijn. Wie sceptisch is over de beschikbaar-
heid van informatie (zoals rechtseconomen uit de Oostenrijkse school), zal 
risicoaansprakelijkheid verkiezen. Van Dunné merkt in zijn fraaie bijdrage op 
dat risicoaansprakelijkheid zijn wortels heeft in de oudheid en tevens werd 
gevestigd bij de opkomst van nieuwe technologieën ten tijde van de industriële 
revolutie (trein, auto). De verschuiving naar schuldaansprakelijkheid om de 
economische groei te bevorderen kan, naast andere factoren, te maken hebben 
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met het ter beschikking komen van informatie die toelaat de grens tussen fou-
tief menselijk handelen en toeval als oorzaak van schade te trekken. Het pro-
bleem met risicoaansprakelijkheid is vooral dat zonder een verweer van mede-
schuld geen optimale minimalisering van ongevalskosten kan tot stand komen. 
In een volwaardige rechtseconomische benadering is de schuldgedachte dus 
nooit volledig weg. Een ander misverstand vindt men bij Willekens, die argu-
menteert dat preventie geen algemene grondslag voor het instellen van aan-
sprakelijkheidsregels kan zijn omdat dan ook van eerlijke mededinging die 
concurrenten schaadt, zou moeten worden afgezien. Hier gaat de auteur voorbij 
aan het onderscheid tussen technische negatieve externe effecten en pecuniaire 
externe effecten. Enkel bij de eerstgenoemde categorie zullen efficiëntieverlie-
zen optreden als de kosten niet worden geïnternaliseerd, terwijl dit bij de twee-
de categorie in het geheel niet het geval is. 

Een meer systematische rechtseconomische analyse had de aandacht allicht 
toegespitst op de vraag of de maatschappij het zich wel kan veroorloven alle 
schade te vergoeden. Vanuit een oogpunt van welvaartsmaximalisatie is dit 
slechts het geval wanneer schade vergoeden niet “te duur” is. Het vooruitzicht 
schade te moeten vergoeden, ook wanneer men zich zorgvuldig heeft gedra-
gen, zal risico-averse personen ertoe aanzetten maatschappelijk nuttige activi-
teiten te beperken. Als geen verzekeringsdekking beschikbaar is (wegens het 
gevaar van averechtse selectie) kan dit leiden tot het verdwijnen van bepaalde 
productmarkten. Alle schade op het bord leggen van de overheid kan eveneens 
leiden tot “averechts recht”.2 Indien men omwille van argumenten van rede-
lijkheid en billijkheid van de overheid verlangt dat schade toegebracht aan 
bepaalde zaken om branden te kunnen blussen door de gemeentes moet wor-
den vergoed (p. 20), kan dit het averechtse effect hebben dat niet de meest ef-
fectieve methode van brandbestrijding wordt gekozen. Als men maatschappe-
lijk nuttige activiteiten niet nodeloos wil beperken, is de stelregel “Pech moet 
weg” in het aansprakelijkheidsrecht niet houdbaar. Daarenboven rijst de vraag 
of andere systemen (zoals verzekeringen en publieke schadefondsen) niet beter 
geschikt zijn om schade te vergoeden. Deze laatste vraag blijft in het boek on-
derbelicht. Op een competitieve verzekeringsmarkt bestaan er prikkels om 
zorgvuldig gedrag te belonen; deze zijn er bij een sociale verzekering in min-
dere mate. Het debat over wie de schade moet dragen is niet af wanneer verze-
keringsaspecten onvoldoende aandacht krijgen: misschien een idee voor een 
andere boeiende Ars Aequi-bundel? 
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Onopgeloste paradoxen: rechtspluralisme in de Indiase 
kustvisserij 

Roland Brouwer 

Recensie van One Sea, Three Contenders. Legal Pluralism in the inshore fish-
eries of the Coromandal Coast, India door Maarten Bavinck 
 
Maarten Bavincks proefschrift One Sea, Three Contenders beschrijft de ver-
houdingen binnen en tussen drie groepen die controle willen uitoefenen over 
de zee: ambachtelijke vissers, die zijn aangewezen op met peddels, zeilen of 
eventueel motoren uitgeruste katamarans, de met moterboten geëquipeerde 
“moderne” vissers, en de overheid. De zee, waarom het in deze studie gaat, is 
de Baai van Bengalen, voor de kust van de Indiase deelstaten Tamil Nadu en 
Andhra Pradesh. Het boek beschrijft de interactie binnen en tussen deze drie 
groepen, die volgens de auteur uitmondt in een situatie van “rechtspluralisme” 
of “interacting tenure arrangements”, waarbij verschillende groepen verschil-
lende regels hanteren voor toegang tot de zee en de visvangst. Relaties met 
handelaren, de rol van vrouwen in het veilen van aangelande vangsten, kaste-
structuren, het belang van lineages, en de dynamiek waaraan elk van deze 
structuren onderhevig is binnen een snel veranderende Indiase samenleving, 
worden levendig en helder aan de lezer gepresenteerd.  

De in het boek beschreven situatie is het resultaat van de dynamiek 
waaraan de visserijsector onderhevig is. Vanaf het midden van de jaren ’50 
heeft de Indiase overheid met steun van policy- en bootontwerpers van de 
Wereld Voedselorganisatie van de Verenigde Naties, FAO, een beleid gevoerd 
dat was gericht op het moderniseren van de toen nog vrijwel geheel 
traditionele visserijsector. Zij bevorderde technologische innovaties op het 
gebied van de visvangst en -conservering. De introductie van speciaal 
ontworpen, grotere en gemotoriseerde, boten uitgerust met nieuwe netten in 
nieuw gebouwde havens nam in deze politiek een centrale plaats in. 
Voorzieningen op het gebied van kredietverlening en subsidies ondersteunden 
dit proces. Een aantal traditionele vissers, soms als stroman van investeerders 
van buiten de sector, heeft van dit programma kunnen profiteren en een nieuwe 
uitrusting kunnen kopen. Het resultaat mag er zijn: op nationaal niveau is de 
vangst tussen 1951 en 1995 toegenomen van 752.000 ton tot 4.903.695 ton vis. 
Op het niveau van de deelstaat Tamil Nadu is de hoeveelheid aangelande vis 
verachtvoudigd (p. 27 van het proefschrift).  

Degenen die de stap naar de moderne visserij niet willen of kunnen maken, 
zien deze ontwikkeling echter met lede ogen aan. Beide groepen delen 
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namelijk dezelfde visgronden, en de ambachtelijke vissers vrezen de ongelijke 
concurrentie tussen hun kleinere en langzamere katamarans en de grotere en 
snellere schepen van de moderne vissers. In eerste instantie nam de overheid 
deze zorgen nauwelijks serieus. Zij verwachtte namelijk dat dankzij de snelle 
verspreiding van de nieuwe technologieën de ambachtelijke visserij zou 
opgaan in de moderne sector, zodat het probleem zichzelf zou oplossen. Dit is 
echter niet gebeurd, deels omdat deze vorm van visserij tot op zekere hoogte 
heeft geprofiteerd van de economische ontwikkelingen die de overheid op 
gang had gebracht ter stimulering van de modernisering van de sector. Steeds 
meer kleine vissers zijn in staat hun katamarans uit te rusten met 
buitenboordmotoren Verder gaan zij in toenemende mate net als hun 
“moderne” collega’s over tot het gebruik van nieuwe, industrieel vervaardigde, 
nylon netten. Een gevolg hiervan is onder andere het verdwijnen van de 
kleinschalige huisnijverheid die oorspronkelijk voor de toelevering van deze 
uitrusting had zorg gedragen. Een andere factor die een rol speelde bij het 
overleven van de ambachtelijke sector, wordt waarschijnlijk gevormd door 
speciaal op deze groep toegesneden sociale-zekerheidsprogramma’s.  

Het niet teloor gaan van de ambachtelijke visserij betekent dat er nu twee 
sectoren naast elkaar bestaan. De coëxistentie van beide categorieën vissers is 
alles behalve vreedzaam, zoals met name bleek uit hevige rellen aan het eind 
van de jaren ’70. Inmiddels is de rust goeddeels weergekeerd, mede dankzij 
een wet uit 1983 die beide groepen probeert te scheiden door de moderne 
vissers naar de open zee te verbannen en hun aanwezigheid op zee ’s nachts te 
verbieden. De ambachtelijke vissers hebben zo formeel het alleenrecht op de 
wateren tussen de kust en drie mijl buitengaats. Desondanks wordt de 
onderlinge verhouding tussen beide groepen nog steeds gekenmerkt door 
conflicten, die echter niet langer escaleren in grootschalige onlusten. Op het 
land worden geschillen veelal afgehandeld door de verschillende corporatieve 
beslissings- en onderhandelingsplatforms die beide beroepsgroepen hebben 
gecreëerd. Op zee, in een door onderlinge gewelddadigheden gekarakteriseerde 
setting, heerst echter nog vaak het recht van de sterkste. 

Het proefschrift is rijk geïllustreerd met voorbeelden van dat geweld. Een 
mooi voorbeeld is de beschrijving van een incident in oktober 1995. 
Ambachtelijke vissers uit Andhra Pradesh gijzelden 14 motorboten met 48 
bemanningsleden uit Madras. Twee andere boten wisten met 17 Andhra 
Pradesh gijzelaars te ontkomen. Tijdens de gevechten werd één visser gedood 
en raakte een ander zwaar gewond. De zaak werd uiteindelijk tot een eind 
gebracht dankzij de interventie van het Departement van Visserijzaken in 
Madras. Beide partijen lieten de gegijzelde tegenstanders terugkeren naar huis 
en de vissers uit Madras betaalden 250.000 Roepies (8000 USD) 
“schadevergoeding” aan hun collega’s in Andhra Pradesh (p. 147). 
 
Mijn samenvatting kan slechts zeer ten dele recht doen aan de rijkdom van het 
door Bavinck gepresenteerde materiaal. Zij doet zeker geen recht aan de door 
hem gehanteerde stijl. Het Engels waarin dit proefschrift is geschreven, getuigt 
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van een rijke woordenschat. Een andere belangrijke kwaliteit van dit proef-
schrift is dat het beide elementen van de Indiase visserijsector, de ambachtelij-
ke en de moderne visserij, bestudeert. In de meeste gevallen wordt slechts één 
van beide partijen belicht, waardoor de interactie tussen beide groepen onop-
gemerkt blijft. Een recente studie van Tomy Chacko (1998) over de artisanale 
visserij in Kerala in het zuid-westen van India bevestigt de noodzaak van een 
dergelijke meeromvattende benadering. In vergelijking met dergelijke studies 
opent de comparatieve, op interactie gerichte, benadering nieuwe 
perspectieven voor analyse en theoretische vooruitgang. 
 
Naast deze positieve punten kent het boek ook een aantal bezwaren. Eén be-
zwaar ligt in het verlengde van een kwaliteit die ik zojuist heb genoemd: de 
omgang met taal. Een bloemrijke stijl verleent een tekst een speciale gratie. 
Voor wetenschappelijk werk brengt zij echter het risico van vertroebeling met 
zich mee. Gehanteerde vergelijkingen en metaforen kunnen door mank te gaan 
verwarren in plaats van verhelderen. Over het door de vanuit Madras opruk-
kende verstedelijking “belegerde” – denkt de auteur uiteindelijk toch langs de 
lijnen van Eric Wolfs (1966) “closed corporate community”? – vissersdorp 
Kalvimanagar (een pseudoniem) schrijft Bavinck bijvoorbeeld: “Land devel-
opment and speculation have taken a flight in a big way along the coastal area 
south of Madras. In a bizarre parody of the English enclosure movement, 
fences and walls, that often enclose no more than sand and bushes, have come 
to criss-cross the landscape” (p. 44). In Engeland leidde de “enclosure move-
ment” niet zozeer tot fragmentatie van land, maar tot de uitsluiting van 
medegerechtigden en zo, althans volgens sommige auteurs, tot een meer 
effectieve exploitatie van de grond door de landheer (Turner 1986). Elders 
worden pogingen van dorpen om moderne vissersboten te verbieden 
vergeleken met een “Don-Quichot-achtig duel tegen windmolens” (p. 83). Don 
Quichot streed tegen imaginaire reuzen. De risico’s van modernisering voor de 
ambachtelijke vissers zijn blijkbaar maar al te reëel. Hun verzet tegen hun met 
motorboten uitgeruste collega’s mag een gevecht zijn tegen de bierkaai, het is 
zeker geen bewijs van een door ridderromantiek vertroebelde blik op de we-
reld.  

Een tweede kritiekpunt betreft het gebruik van specialistische, visserij-
technische, begrippen, zoals “gillnetting” (p. 27), “stern trawling” (p. 28), 
“bottom otter trawls” (p. 28), “lift net fishing” (p. 71), “entangling nets” (p. 
78), “trammel net”(p. 79) en “snail net” (p. 211). Het hanteren van een 
dergelijke specialistische terminologie zonder een verklaring in de tekst of in 
een appendix maakt het boek onnodig ontoegankelijk voor lezers met een 
andere achtergrond dan visserij. Dit punt weegt extra zwaar, omdat deze 
begrippen een belangrijke plaats innemen in het betoog: veranderingen in de 
technologie en uitrusting van de vissers spelen een prominente rol in de strijd 
over de zee. Ik raad de uitgever van een eventuele handelseditie dan ook aan 
deze uit te rusten met een verklarende, eventueel zelfs geïllustreerde, 
woordenlijst.  
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Bovenstaande bezwaren hebben betrekking op de vorm en niet op de in-
houd van het boek. De benadering en het centrale argument – parallelle bestu-
dering van verschillende segmenten binnen de visserij en het aan het licht 
brengen van de normatieve structuren die deze segmenten organiseren in hun 
relatie tot de zee – zijn interessant. Op een aantal punten heeft het betoog mij 
echter niet geheel kunnen overtuigen, deels omdat de rijkdom aan empirisch 
materiaal niet volledig door de geboden theoretisch analyse wordt 
geëxploiteerd.  
 
Het proefschrift heeft twee theoretische fundamenten: Fosters “Image of 
limited good” en het rechtspluralisme. Het “Image of limited good” is 
ontwikkeld in de jaren ’60 als verklaring van het verzet van kleine boeren 
tegen modernisering. Het houdt in dat kleine boeren of “peasants” natuurlijke 
hulpbronnen als kwantitatief beperkt zien: er is slechts een bepaalde 
hoeveelheid productief vermogen beschikbaar in de natuur. De som is altijd 
constant. Fosters model heeft politiek-economische, ecologische en culturele 
implicaties, die alle drie in het boek aan de orde komen. Op het politiek-
economische vlak betekent een dergelijke perceptie van de natuur, dat mensen 
zich zullen verzetten tegen modernisering. Het feit dat de som altijd constant 
is, impliceert dat een bovengemiddeld resultaat van de één onvermijdelijk ten 
koste gaat van één of meer anderen. Productiegroei door modernisering gaat 
dus lijnrecht in tegen het geldende beeld van de natuur. Op het ecologische 
vlak impliceert dit natuurbeeld de noodzaak van op duurzaamheid gericht 
beheer. Immers, als een hulpbron eindig is, moet het gebruik ervan zo geregeld 
worden dat de huidige en toekomstige generaties hem kunnen gebruiken. Een 
gevolg op het culturele vlak is dat dergelijke samenlevingen worden 
gekenmerkt door jaloezie. Een betere oogst is immers het gevolg van “dief-
stal”, een onrechtmatige of op zijn minst onbetamelijke daad.  

Bavinck concludeert dat in de door hem bestudeerde samenleving van am-
bachtelijke vissers jaloezie zeker een belangrijk fenomeen is, dat echter niet 
berust op een dergelijk beeld van eindigheid. Deels hierom, deels omdat het 
model ook in het meer algemene debat over (rurale) ontwikkeling op de 
schroothoop van de wetenschapsgeschiedenis is bijgezet, verwerpt hij het 
tevens als verklaring voor het verzet van de ambachtelijke vissers tegen de 
modernisering. Impliciet speelt het wel een bepalende rol in zijn perceptie van 
de pogingen van vissers om de visvangst te reguleren.  

Fosters model verwijst naar de economische rationaliteit van kleine, am-
bachtelijke, conservatieve boeren. Bavinck vindt blijkbaar dat dit aan de agra-
rische studies ontleende model in principe ook van toepassing kan zijn op de 
visserij. Ik denk dat hij hierin gelijk heeft. De ambachtelijke visserij van Tamil 
Nadu is net als de landbouw uit Fosters model gebaseerd op onbetaalde 
familiearbeid en op productiemiddelen die het eigendom zijn van de producent 
zelf. Ik vraag me echter af, waarom Bavinck zich heeft beperkt tot Foster en 
niet verwijst naar andere auteurs en debatten over agrarische ontwikkeling. Ik 
denk dat een dergelijke benadering hem had geholpen om een aantal 
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paradoxen in het boek op te lossen en meer dan nu bij te dragen aan de 
theoretische discussies over modernisering en het (gemeenschappelijk) beheer 
van natuurlijke hulpbronnen.  
Het gaat mij in dit verband om twee paradoxen. De eerste betreft het onder-
scheid tussen de ambachtelijke en de moderne visserij. De vooronderstelling 
dat een dergelijk onderscheid bestaat en sociologisch en rechtsantropologisch 
relevant is, vormt het fundament van het boek. In eerste instantie benadrukt 
Bavinck dan ook de verschillen tussen beide groepen: Ambachtelijke vissers 
gebruiken boten met twee kielen (katamarans) met een beperkte 
opslagcapaciteit voor gevangen vis. Desondanks gaan zij veel minder vaak 
naar zee dan hun “moderne” collega’s, die onder hoge druk staan om uit te 
varen (zie bijvoorbeeld p. 117). De ambachtelijke vissers zijn zelf eigenaren 
van hun vaartuigen, terwijl in de moderne sector de bemanning wordt 
ingehuurd. De eigenaar is soms een investeerder van buiten de visserij; vaak is 
hij afhankelijk van externe geldschieters (p. 123-124). Bavinck verzet zich 
echter tegen het trekken een politiek-economische conclusie uit de verschillen 
tussen beide groepen. Op pagina 227 stelt hij: “This is a trap some authors (…) 
appear to have fallen into. Having described the modern sector as capitalist, 
they feel obliged to label the artisanal sector as its opposite. However, this 
position is untenable. The artisanal sector is equally connected to the market as 
the mechanized boat sector, and profits pervade it thoroughly.” Het verschil 
tussen beide sectoren is in zijn ogen gradueel. “The difference, I would argue, 
is rather a gradual one.” 

Ik denk dat het boek een betere bijdrage aan de analyse van de modernise-
ring van de Indiase visserij had geleverd als deze paradox – twee verschillende 
categorieën vissers of slechts gradueel van elkaar te onderscheiden groepen – 
was onderzocht langs de lijnen van andere literatuur over agrarische ontwikke-
ling dan het werk van Foster. Friedmann (1980) argumenteert in haar studie 
van de Noord-Amerikaanse graansector, dat een productievorm niet alleen 
wordt gedefinieerd door de externe relaties, c.q. het bestaan van een markt, 
maar ook door de interne relaties en ratio van de productie-eenheid. Het 
gepresenteerde materiaal geeft aan, dat juist op deze punten de ambachtelijke 
en moderne visserij wezenlijk verschillen. Zelfvoorziening staat tegenover 
accumulatie en het najagen van winst als primaire drijfkracht van de productie; 
min of meer vreedzame coëxistentie in een corporatief georganiseerde 
productie tegenover concurrentie en door allerlei (financiële) 
afhankelijkheidsrelaties afgedwongen jacht op meer. Een meer subtiele 
politiek-economische analyse had mogelijk ook bijgedragen aan het verklaren 
van het naast elkaar bestaan van beide groepen, zoals bijvoorbeeld door 
Gibbon en Neocosmos (1985) is gedaan ten aanzien van de landbouw.  

Een tweede in het boek genoemde reden om een absoluut onderscheid tus-
sen beide groepen te verwerpen is hun natuurbeeld. Het natuurbeeld van de 
moderne vissers is net als dat van hun ambachtelijke collega’s te karakteriseren 
door Fosters “image of limited good”, en niet door de tegengestelde “mythe 
van overvloed”, die typisch zou zijn voor een kapitalistische rationaliteit (zie 
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o.a. p.132). Opnieuw wreekt zich hier een weinig doordachte analyse van het 
kapitalisme. Het is een simplificatie te denken dat het kapitalisme een notie van 
oneindigheid veronderstelt. Binnen het kapitalisme heerst juist de schaarste 
(Achterhuis 1993)! De kern van het kapitalisme is de paradox – of dialectiek – 
tussen ongebreidelde productie en commoditisering. Op de markt worden eco-
nomische, d.w.z. schaarse, goederen geruild. Het bovenstaande betekent niet 
dat Bavinck ongelijk heeft als hij een absoluut onderscheid tussen beide 
categorieën verwerpt. Het betekent wel dat hij met zijn empirisch materiaal een 
interessantere bijdrage had kunnen leveren aan het theoretische debat over de 
aard van de modernisering van de visserij dan hij nu doet. 
 
Hoewel Fosters model in eerste instantie lijkt te worden gebruikt als een moge-
lijke verklaring voor jaloezie en de weerstand van ambachtelijke vissers tegen 
modernisering, blijkt het uiteindelijk vooral van belang om het bestaan of tot-
standkomen van beheer en aan beheer gerelateerde regelgeving te begrijpen. 
Immers, als vis een eindige hulpbron is, is zijn voortbestaan afhankelijk van 
het beperken van het gebruik. De visvangst moet dan automatisch worden 
gereduceerd tot een niveau dat de stabiliteit van de vispopulaties garandeert. 
Concurrenten, die tot een verkleining van de individuele quota of tot het 
overschrijden van de grenzen van duurzaamheid leiden, moeten van het 
gebruik van de hulpbron worden uitgesloten. Het “image of limited good” leidt 
dus automatisch tot noties van beheer en (communaal) bezit.  

Op dit punt bevat het boek een tweede interessante paradox. Terwijl op de 
ene pagina het beeld van “limited good” wordt gepresenteerd als de kern van 
het natuurbeeld van de vissers en de zee wordt afgeschilderd als “a communal 
pool resource” (p. 232), wordt elders beweerd dat de zee in de ogen van zowel 
de ambachtelijke als de moderne vissers een “open access resource” is. “Open 
access” verwijst naar een situatie waarin geen beperkingen bestaan ten aanzien 
van het gebruik van een hulpbron, terwijl “communal access” betrekking heeft 
op een situatie waarin dat gebruik slechts is toegestaan aan leden van een ge-
bruikersgroep. Bij alle vormen van toegang en controle, behalve in het geval 
van “open access”, is op duurzaamheid gericht beheer mogelijk (Ostrom 
1990). Volgens Bavinck zien de ambachtelijke vissers de zee als een “open 
access resource”, omdat vissers uit naburige dorpen binnen elkaars “territoriale 
wateren” mogen vissen (p. 74). Ten aanzien van de moderne visserijsector stelt 
hij: “The preference for open and unrestricted access to fishing grounds is 
intrinsic to the boat fishing trade” (p. 130).  

Op dit punt heeft Bavinck mij niet kunnen overtuigen. Het in het boek ge-
presenteerde materiaal suggereert dat de kwalificatie “open access” inadequaat 
is. Dorpen tolereren elkaars boten in hun wateren, maar het is niet eenvoudig 
om toegang tot de zee als geheel te krijgen. Traditioneel vormden de vissers 
een aparte kaste, en lidmaatschap van de visserijgemeenschap is voor kaste-
leden afkomstig uit andere gemeenschappen afhankelijk van de wil van het 
dorp om nieuwe leden op te nemen. Zoals Bavinck zelf stelt, “the correlation 
between membership and ‘territorial rights’ [op zee] is unmistakable” (p. 90). 
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Voor de moderne visserijsector geldt een soortgelijke beperking van het lid-
maatschap. Bavinck laat zien dat het al of niet toelaten van buitenstaanders tot 
een haven – en daarmee tot de zee – één van de centrale thema’s van conflicten 
binnen deze sector was (pp. 165-172). Verder meldt hij een incident met Indo-
nesische tonijnvissers. Dezen werden uiteindelijk met succes uit de haven van 
Madras verdreven met als argument dat de door deze buitenlanders gevangen 
vis aan Indiase vissers toebehoorde (p. 158). Beide voorbeelden tonen mijns 
inziens aan dat er een duidelijke beperking van toegang plaatsvindt en “open 
access” een misplaatste kwalificatie is. 

De schijnbare tegenstelling tussen vrije toegang en gemeenschappelijke 
controle had een goede basis kunnen vormen voor een herwaardering van de 
centrale concepten van het academische debat over communaal eigendom en 
gemeenschappelijk beheer van natuurlijke hulpbronnen. De scheiding tussen 
verschillende vormen van eigendom en controle is in de praktijk blijkbaar niet 
zo scherp als de “klassieken” (Ostrom 1990, Acheson 1994, Hanna, Folke en 
Mäler 1998 en anderen) het willen doen voorkomen. McCay en Jentoft (1998) 
hebben de gebruikelijke vierdeling (open access, communal access, private ac-
cess en state property) al als “te oppervlakkig” en “te weinig gefundeerd in de 
empirie” verworpen. Juist de antropologische benadering die Bavinck hanteert 
in zijn studie had het beginpunt kunnen vormen voor theoretische conclusies 
die berusten op een gedegen beschrijving van de diversiteit van sociale relaties 
en dynamieken die eigendom in een concrete sociale situatie een vaak niet een-
duidige vorm geven. De in One Sea, Three Contenders ontstane paradox 
bevestigt de noodzaak van een dergelijke benadering, helaas zonder de 
conceptuele en methodologische implicaties daarvan verder te onderzoeken. 

Het tweede theoretische fundament van het boek is het rechtspluralisme. 
Rechtspluralisme wordt door Bavinck gedefinieerd als een situatie waarin ver-
schillende groepen beschikken over eigen rechtssystemen – de combinatie van 
regels met een sociaal instituut of autoriteit belast met de formulering van die 
regels en het afdwingen van het naleven ervan – die van toepassing zijn op 
identieke situaties. Op zich denk ik dat er weinig af te dingen valt op de obser-
vatie dat de ambachtelijke vissers en hun dorpspanchayats, de moderne vissers 
en hun organisaties, en de diverse lichamen van de staat verschillende 
autoriteiten vormen die regels en normen formuleren en implementeren inzake 
het gebruik van de zee. Een voorbeeld van dergelijke regelgeving is het door 
de panchayat (dorpsraad) van Kalvimanagar afgedwongen tijdelijk verbod op 
het gebruik van een nieuw type net. Dit verbod diende in de eerste plaats om 
iedereen de kans te geven zich een dergelijk net aan te schaffen en zo 
oneerlijke concurrentie binnen de groep ambachtelijke vissers te voorkomen 
(p. 78-79). Het feit dat we hier een lokaal uitgevaardigde en afgedwongen – 
Bavinck citeert een informant die werd beboet toen hij werd betrapt op het 
gebruik van het net voor de toegestane datum – regel die afwijkt van het 
overheidsrecht, lijkt aan te geven dat we inderdaad te maken hebben met een 
rechtssysteem.  



108 Roland Brouwer 

Het proefschrift laat overtuigend zien dat de formulering en manipulatie 
van regels door en voor verschillende fora van groot belang zijn voor de wijze 
waarop de drie betrokken partijen interacteren. Toch roept het boek ook op dit 
punt enige vragen op. Als, zoals Bavinck beweert, de ambachtelijke en de mo-
derne vissers slechts gradueel van elkaar verschillen en hetzelfde natuurbeeld 
hanteren, zijn hun normen en regels dan zo fundamenteel verschillend dat nog 
terecht gesproken worden van pluralisme? Of moeten de verschillen tussen de 
uitspraken van dorpsraden en de organisatie van moderne vissers uiteindelijk 
worden geïnterpreteerd als varianten van één systeem, niet wezenlijk verschil-
lend van rechtbanken die vergelijkbare casi verschillend beoordelen of 
gemeentebesturen die verschillende algemene politieverordeningen hanteren? 
Zijn de autoriteiten die tezamen met de regels de rechtssystemen gestalte geven 
zo verschillend dat de respectievelijke rechtssystemen inderdaad van elkaar on-
derscheiden moeten worden? Bavinck laat zien dat de overheid een belangrijke 
rol in de zelforganisatie van de moderne vissers: door een door haarzelf in het 
leven geroepen comité een belangrijke rol te laten spelen in het verschaffen 
van deze vis- en aanland-vergunningen (autorisatie), wist zij een andere, de 
regering minder welgezinde, organisatie van vissers te marginaliseren. In 
hoeverre kan het optreden van deze “zelf-”organisatie dan nog worden gezien 
als belichaming van een eigen rechtssysteem? De beantwoording van deze of 
soortgelijke vragen had de relevantie van dit boek voor het begrijpen van de 
rol van recht en regels in sociale conflicten zeker vergroot. 

Tenslotte ben ik niet overtuigd door Bavincks bewering dat het concept 
“rechtssysteem” een adequaat antwoord vormt op Tamanaha’s (1993) kritiek 
op rechtspluralisme als wetenschappelijke benadering. De essentie van deze 
kritiek is dat binnen het rechtspluralisme de term recht (“law”) wordt gebruikt 
voor iedere regel of vorm van normering, waardoor hij uiteindelijk iedere 
betekenis dreigt te verliezen. De introductie van het op Max Weber gebaseerde 
concept rechtssysteem lost dit probleem volgens mij niet op. Het voorkomt dat 
normen los komen te staan van de sociale instituties die normen produceren en 
hun naleven afdwingen, maar de rechtsantropologie in het algemeen en het 
rechtspluralisme in het bijzonder hebben nooit getracht normen en actoren te 
scheiden. De vraag naar de grenzen van het concept recht blijft onbeantwoord.  

Het oplossen van de problemen van het rechtspluralisme is mogelijk teveel 
gevraagd van een proefschrift dat het conflict tussen ambachtelijke en moderne 
vissers wil begrijpen door de identificatie van verschillende vormen van “sea 
tenure”. Het feit dat het daarin niet is geslaagd bevestigt echter mijn meer alge-
mene kritiek dat dit proefschrift niet de theoretische vruchten plukt van het 
gepresenteerde empirische materiaal. Het vormt daarom een gedeeltelijk ge-
miste kans: de aangedragen rijkdom aan cases wordt niet ten volle methodolo-
gisch en conceptueel benut.  
 
Ondanks deze gebreken denk ik dat het boek zeer lezenswaardig is voor dege-
nen die geïnteresseerd zijn in sociale organisaties en de rol van regels in het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen in het algemeen en de Indiase visserij in 
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het bijzonder. De parallelle bestudering van kleine vissers, moderne vissers en 
de overheid en de schat aan case-materiaal maken het tevens en vooral tot een 
rijke bron voor verdere theoretische verdieping en debat in het denken over 
recht, rechtspluralisme en (communaal) eigendom.  
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Niet óf-óf, maar én-én 

Anne Ruth Mackor  

Reactie op Huppes’ bespreking van A.R.Mackor, Meaningful and rule-guided 
behaviour: a naturalistic approach 
 
Hoewel Huppes’ filosofische achtergrond en intuïtie haar vertellen dat de cen-
trale stelling van mijn proefschrift wel ondeugdelijk moet zijn, heeft ze de 
moeite genomen om een half jaar aan mijn boek en allerlei andere geschriften 
te besteden voordat ze haar recensie schreef. Het resultaat is een integere en 
serieuze bespreking. Haar bijdrage in Recht der Werkelijkheid is echter niet al-
leen grondig en doorwrocht geworden, maar ook – alleen al qua omvang – 
meer een zelfstandig artikel dan een recensie van mijn proefschrift. Dat heeft 
als voordeel dat Huppes een eigen – en op vele punten interessant – verhaal 
kan vertellen, maar het heeft als nadeel dat de lezer door de bomen van alle -
ismen, het bos – de centrale vraag van mijn proefschrift en mijn antwoord 
daarop – wellicht niet meer kan ontwaren. 

Dit bezwaar klemt te meer, daar Huppes de kern van mijn betoog niet goed 
weergeeft. Zij schrijft namelijk: “De inzet van de dissertatie van Mackor is [...] 
een verdediging van de opvatting dat een verklaring van het handelen van 
mensen in termen van ‘redenen’ niet, zoals interpretationalisten menen, een 
beroep doet op filosofisch/hermeneutisch inzicht, maar gewoon empirische 
kennis oplevert.” Mijn stelling is – integendeel – dat niet alleen psychologen 
en sociale wetenschappers, maar ook biologen hermeneutisch te werk moeten 
gaan. In mijn dissertatie probeer ik echter aan te tonen dat een hermeneutische 
aanpak wel degelijk ‘gewoon’ empirische kennis oplevert.  

Ook geeft Huppes mijn opvatting over het extreem externe gezichtspunt 
verkeerd weer, althans voor zover zij dat – zoals te doen gebruikelijk – opvat 
als de erklärende, behaviouristische, concurrent van het verstehende gematigd 
externe gezichtspunt. Ik betoog veeleer dat zowél een extreem als een 
gematigd extern perspectief op menselijk gedrag mogelijk en zinnig zijn (én-
én) en dat het onderscheid tussen het gematigde en het extreem externe 
gezichtspunt niet absoluut en onoverbrugbaar is (óf-óf).  

Zo zijn er wel meer plaatsen waar Huppes mijn standpunt niet goed uitlegt, 
bijvoorbeeld mijn analyse van bijendansen en van het sociale gedrag van chim-
pansees. Echter, nuttiger dan een repliek op dergelijke detailpunten, lijkt mij 
een bespreking van het eigenlijke debat, temeer daar dat in Recht der Werke-
lijkheid blijkt te leven (vergelijk De Vries (1999: 67): “Misschien waart wat 
wel genoemd wordt de Anti-Biologische Reactie van de (sociale) wetenschap-
pen ook rond in de rechtswetenschap.”). 
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Laat ik daarom bij mijn vraagstelling beginnen. Concrete aanleiding voor mijn 
proefschrift zijn twee polemische stukken van de hand van Schuyt uit het eind 
van de jaren ’70. Het eerste is de kritiek van Schuyt op het bio-sociaal onder-
zoek van Buikhuisen naar menselijk deviant gedrag; het andere is zijn kritiek 
op de sociobiologische benadering van menselijk sociaal gedrag. Schuyt be-
toogde in beide artikelen dat dergelijk onderzoek over de grenzen van natuur- 
en menswetenschappen heen op wetenschapsfilosofische gronden onmogelijk 
is. Hoewel deze discussie ruim twee decennia geleden gevoerd werd, blijkt zij 
– helaas – nog weinig aan actualiteit en belang te hebben ingeboet. Zo worden 
naar aanleiding van recent (op)nieuw opgezet grootschalig onderzoek naar bio-
logische factoren van delinquent gedrag onder leiding van prof. dr. Th. Dore-
leijers opnieuw vergelijkbare discussies gevoerd (bijvoorbeeld Vara Radio 2, 
10  november 1999).  

Meer in het bijzonder gaat mijn dissertatie over de vraag hoe uitspraken 
van ‘folk psychology’, die in termen van wensen, overtuigingen en sociale 
regels geformuleerd worden, zich verhouden tot natuurwetenschappelijke 
uitspraken die in termen van oorzaken en wetmatigheden geformuleerd 
worden. Algemeen wordt gesteld dat een aantal kenmerken van de psychologie 
en de sociale wetenschappen (o.a. normativiteit, intentionaliteit en 
intensionaliteit) tot de autonomie van deze disciplines leiden, met name omdat 
zij aan type-identificatie van sociale en mentale termen met fysische termen in 
de weg zouden staan. Tegenstanders van een natuurwetenschappelijke 
benadering van gedrag betogen keer op keer dat identificatie of zelfs 
verklaring van bijvoorbeeld delinquent gedrag in termen van 
hersenstoornissen, genen, of andere biologische factoren principieel 
onmogelijk is omdat hierdoor het betekenisvolle en regelgeleide karakter van 
het gedrag ontkend wordt.  

De centrale stelling van mijn boek is echter dat kenmerken zoals normativi-
teit, intentionaliteit en intensionaliteit niet uniek zijn voor de menswetenschap-
pen -waaronder de empirische rechtswetenschappen vallen. Ik beargumenteer 
dat zij zich ook in de natuurwetenschappen voordoen, en wel in de biologie. Ik 
betoog bovendien dat psychologie en sociale wetenschappen deze kenmerken 
en ook hun problemen bij type-identificatie met fysische termen niet slechts 
gemeen hebben met de biologie, maar ze zelfs aan haar ontlenen. Ik verdedig 
dus niet de gangbare reductionistische opvatting dat menswetenschappen pre-
cies hetzelfde (zouden moeten) zijn als natuurwetenschappen. Integendeel, ik 
draai het argument om en ik betoog dat biologische wetenschappen dezelfde 
bijzondere kenmerken hebben als menswetenschappen. 

Mijn stelling is dat de methodologische en wetenschapsfilosofische proble-
men bij de biologie beginnen omdat de biologie haar objecten van onderzoek 
classificeert in termen van hun functie, d.w.z. in termen van de causale rol die 
zij op grond van hun evolutionaire of leergeschiedenis geacht worden te 
spelen. Het voert hier te ver om te laten zien wat precies de gevolgen zijn van 
deze functionele classificatie (zie Mackor 1997, hfdst. 3, 4, 5 en 1999), maar in 
mijn dissertatie probeer ik te laten zien dat wensen en overtuigingen, net als 
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biologische verschijnselen, functioneel geclassificeerd worden en dat 
psychologie en sociale wetenschappen daardoor met dezelfde 
eigenaardigheden en problemen kampen als de biologie. Ook mijn analyse van 
de verschillen en overeenkomsten tussen natuurwetten, biologische wetten en 
sociale regels vertrekt vanuit de typische kenmerken van functionele 
classificatie. De conclusie van mijn proefschrift luidt dan ook dat de relatie 
tussen psychologie, sociale wetenschappen en biologie minder problematisch 
is dan die tussen biologie enerzijds en fysica en chemie anderzijds en dat 
samenwerking tussen mens- en biologische wetenschappen niet slechts nuttig, 
maar zonder meer noodzakelijk is indien we diepere verklaringen van 
menselijk gedrag willen verkrijgen (zie ook Mackor 2000). 
 
Omdat een technische uiteenzetting van mijn argument hier te ver zou voeren, 
wil ik aan de hand van een concreet voorbeeld laten zien wat de implicaties 
zijn van het kiezen van een naturalistisch perspectief op menselijk handelen 
(menselijk handelen kan natuurwetenschappelijk verklaard worden) dan wel 
een interpretationalistisch perspectief (menselijk gedrag kan uitsluitend in 
sociale termen verklaard worden). In mijn proefschrift (pp. 193-200) bespreek 
ik als voorbeeld het verschil tussen een interpretationalistische tegenover een 
naturalistische verklaring van twee soorten deviant gedrag van adolescenten.  

Zowel door interpretationalistisch als door naturalistisch georiënteerde cri-
minologen wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren die gedurende hun ado-
lescentie relatief onschuldig delinquent gedrag vertonen en een (veel kleinere) 
groep jongeren die al vóór hun adolescentie ernstig antisociaal gedrag vertonen 
en daarmee doorgaan, ook als ze (jong-)volwassen zijn. De vraag is nu hoe 
(het verschil tussen) deze twee soorten deviant gedrag verklaard moet worden.  

De beschrijving van het gedrag is noch voor interpretationalisten, noch 
voor naturalisten een probleem: het gaat om antisociaal gedrag dat in ‘folk’ 
psychologische termen kan worden beschreven en waarin met name (overtre-
ding van) regels, maar ook wensen en overtuigingen een belangrijke rol spelen. 
Bij de verklaring van deze twee soorten gedragingen komt echter het verschil 
tussen beide benaderingen aan het licht. Interpretationalistische verklaringen 
worden – per definitie – geformuleerd in termen van sociale factoren. Zo staat 
in het onderzoek van de Groningse criminologie ‘sociale kwetsbaarheid’ van 
jonge delinquenten centraal (vergelijk bijvoorbeeld Ferwerda 1992).  

Veel naturalistisch georiënteerde criminologen zullen de opvatting onder-
schrijven dat sociale factoren belangrijk zijn. Zij bestrijden echter de opvatting 
dat sociale factoren een volledige of zelfs maar bevredigende verklaring 
kunnen bieden. Hier wordt het onderscheid tussen de eerder genoemde twee 
soorten delinquent gedrag belangrijk. Het delinquente gedrag van jongeren die 
alleen gedurende hun adolescentie relatief onschuldige vergrijpen begaan, kan 
voor een belangrijk deel in sociale termen verklaard worden. Eén verklaring 
van dit gedrag is dat gedurende de puberteit rolmodellen zeer belangrijk zijn. 
In bepaalde (met name sociaal-economisch gekarakteriseerde) omstandigheden 
kunnen (stoere, rijke, machtige) delinquente jongeren als voorbeeld fungeren 
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voor pubers en hen ‘op het foute pad’ brengen. Zowel interpretationalisten als 
naturalisten zullen de verklaring van dit type gedrag primair in sociale termen 
formuleren. Toch kunnen ook voor deze categorie delinquenten biologische 
factoren interessante deelverklaringen opleveren. Zo stelt Moffitt (1993: 689) 
dat “[..] girls who do not menstruate by the age of 15 tend not to become 
involved in delinquency; in fact they evidence fewer than normal behaviour 
problems as teens.” De verklaring hiervoor zal vermoedelijk zowel in 
sociologische als biologische factoren moet worden gezocht. 

Het belang van de discussie over de biologische verklaring van sociaal ge-
drag wordt echter pas duidelijk als we persistent en ernstig delinquent gedrag 
onder de loep nemen van jongeren die reeds voor hun puberteit ‘de fout in-
gaan’ en daarmee doorgaan als ze volwassen zijn. Hoewel ook hier sociale fac-
toren (en wel ten dele dezelfde factoren die bij het typische adolescent-gebon-
den delinquent gedrag een rol spelen) een verklaring bieden, geven zij op zich-
zelf genomen, onvoldoende verklaring voor het ernstige antisociale gedrag. 
Criminologen die de autonomie van de sociale wetenschappen verdedigen 
staan hier met lege handen, aangezien ze – per definitie – geen natuurweten-
schappelijke factoren ter verklaring kunnen aanvoeren.  

Naturalisten zoals Moffitt, maar bijvoorbeeld ook Raine et al. (1998), stel-
len dat ernstig delinquent gedrag mede in biologische termen verklaard moet 
worden. Moffitt voert de specifieke hypothese aan dat veel van de jongeren die 
al voor hun adolescentie ernstig delinquent gedrag vertonen aan de gedrags-
stoornis ADHD lijden. ADHD is een combinatie van een aandachtsstoornis, 
hyperactiviteit en impulsiviteit. De gedachte is dat deze gedragsstoornis ver-
oorzaakt wordt door een hersenstoornis (met name het onderzoeksterrein van 
de neuropsychologie en anatomie) en dat deze door medicijnen zoals Ritalin 
(met name neurochemie) maar óók door een prikkelarme en duidelijk 
gestructureerde (sociale) omgeving (met name sociale psychologie) 
verminderd kan worden. De naturalistische benadering biedt hiermee een veel 
uitgebreidere, en daarmee diepere verklaring van delinquent gedrag dan de 
interpretationalistische benadering die vasthoudt aan de autonomie van de 
psychologie en de sociale wetenschappen. 

Ik zet tot besluit de naturalistische verklaringen van de twee typen delin-
quent gedrag in twee schema’s die ik ontleen aan Kuipers (te verschijnen). Uit 
de schema’s zijn de volgende twee zaken af te leiden. Ten eerste dat verschijn-
selen die in sociaal-wetenschappelijke termen worden beschreven (als delin-
quent gedrag) zowel in sociaal- als in natuurwetenschappelijke termen ver-
klaard kunnen worden. Mijn tweede punt is dat deze verklaringen elkaar niet 
uitsluiten of bestrijden (óf-óf), maar elkaar – integendeel – juist aanvullen (én-
én) en tot nieuwe onderzoeksvragen in andere disciplines kunnen leiden. Het 
onderzoek van Raine et al. (1998) is daarvan een goed voorbeeld. Hun onder-
zoek suggereert dat “murderers lacking psychosocial deficits are characterized 
by prefrontal deficits. It is argued that among violent offenders without de-
prived home backgrounds, the ‘social push’ to violence is minimized, and con-
sequently, brain abnormalities provide a relatively stronger disposition to vio-
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lence in this group” (1998: 1). Dit is een schoolvoorbeeld van een onderzoek 
naar antisociaal en gewelddadig gedrag waarbij sociale psychologie en 
biologie ieder een deel van de verklaring van het gedrag voor hun rekening 
nemen en waarbij de delen elkaar aanvullen.  
 
De moraal van mijn verhaal is dat ik zeer nadrukkelijk niet beweer dat “de 
praktische samenwerking wordt verdedigd omdat ze nuttig is”, zoals Huppes 
concludeert. Nee, ik verdedig theoretische samenwerking omdat alleen een 
gecombineerde ‘top-down’ en ‘bottom-up’ samenwerking tussen natuur- en 
sociale wetenschappen ons inzicht kan geven in de sociale, psychologische, 
biologische, chemische en fysische factoren die tezamen ons gedrag bepalen. 
De natuurwetenschappen kunnen niet zonder de sociale wetenschappen, alleen 
al omdat de sociale wetenschappen de beschrijving van het gedrag leveren. 
Echter, wie een verklaring van dat gedrag zoekt, kan niet om de natuurweten-
schappen heen. Uiteraard moeten de problemen van type-identificatie tussen 
sociaal- en natuurwetenschappelijke termen opgelost worden. Type-identifica-
ties zijn echter niet het begin- maar het eindpunt van wetenschappelijke samen-
werking. Daarom is het onzinnig om samenwerking af te wijzen op grond van 
het argument dat nauwkeurige type-identificaties op dit moment niet mogelijk 
zijn. 
 
Schema 1 Adolescentie gebonden delinquent gedrag 
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Schema 2 Persistent delinquent gedrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
E: omgeving; I: individu; R: macro-niveau; r: micro-niveau; pijlen: causale, 
functionele, of intentionele beïnvloedingsrelaties ; lijnen: conceptuele relaties  
 
Het schema stelt dat er zowel op micro- als op macro-niveau 
beïnvloedingsrelaties bestaan tussen omgeving en individu, maar dat tussen het 
micro- en macro-niveau uitsluitend conceptuele relaties – waaronder de reeds 
genoemde type-identiteiten – mogelijk zijn. Merk op dat alleen tussen r(I) en 
R(I) en tussen r(E) en R(E), maar niet tussen r(I) en R(E) en tussen r(E) en 
R(I), directe relaties bestaan. 
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In memoriam Joep Spiertz 

Franz von Benda-Beckmann 

In augustus jl. is Joep Spiertz (1940) in Engeland overleden, onverwachts, tij-
dens zijn vakantie. Als lid van de groep volksrechtjuristen en rechtsantropolo-
gen die sinds de jaren ’70 de “Volksrechtskring” vormde, met Geert van den 
Steenhoven in Nijmegen als oprichter en centrum, trad hij bij de oprichting tot 
de VSR toe. Tussen 1991 en 1998 was Joep Spiertz ook lid van de redactie van 
Recht der Werkelijkheid. 

Na zijn studie rechten in Nijmegen werd hij lid van het onderzoeksteam dat 
tussen 1971 en 1974 in het kader van een NUFFIC-samenwerkingsproject tus-
sen de universiteiten van Nijmegen en Surabaya onderzoek deed naar het adat-
recht op Bali en Lombok. De tweeëneenhalf jaren die hij met zijn gezin op Bali 
leefde en het onderzoek op dorpsniveau hebben zijn verdere ontwikkeling op 
uiteenlopende wijze sterk beïnvloed. Bali werd zijn grote liefde, en dan vooral 
de bijzonder complexe sociale, economische, politieke en juridische 
organisatie van de geïrrigeerde landbouw in de vorm van de befaamde subak. 
Bali werd ook het veld van zijn speciale expertise waarop hij later zijn 
uitgebreide kennis van watermanagement and waterrechten opbouwde. Het 
werd ook “de” etnografische standaard voor zijn begrip en evaluatie van 
andere waterbeheersystemen, bijvoorbeeld degene die hij later in India en 
Nepal nader leerde kennen. Maar Bali was ook een kennismaking met een 
andere religieuze, spirituele wereld, vol moeilijk aan te tonen maar wel 
vermoede onzichtbare en geheime krachten die hem niet onverschillig lieten. 

Zijn eerste onderzoek op Bali was echter ook verbonden met teleurstellin-
gen. Zijn manier om naar adatrecht te kijken week af van de aan het project op-
gelegde methodologische instructie het adatrecht uitsluitend te vinden via be-
slissingen. Deze methode lag in de lijn van de zogenaamde beslissingenleer die 
de adatrecht jurist Ter Haar vóór de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië 
ontwikkelde. Met deze methode zou de rechterlijke macht en in het verlengde 
daarvan de rechtswetenschap het adatrecht kunnen leren kennen om het voor 
toepassing in de rechtspraktijk geschikt te maken. Een belangrijke doelstelling 
van het project, en vooral van de Nederlandse initiator Geert van den Steenho-
ven, was dan ook om met behulp van dit onderzoek de op de vooroorlogse 
adatrechtswetenschap gebaseerde volksrechtswetenschap te laten herleven; een 
rechtswetenschap die Van den Steenhoven een plaats toekende tussen de posi-
tieve rechtswetenschap en de rechtsantropologie. Joep Spiertz had, blijkbaar 
vanaf het begin, grote moeite met deze methodologie die in zijn ogen te exclu-
sief op beslissingen was georiënteerd. Hij ontwikkelde een perspectief op adat-
recht dat de verwevenheid van recht met sociale, politieke en economische re-
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laties vooropstelde. In zijn perspectief was ook plaats voor andere dan de klas-
sieke besluitvormingssituaties, waarin recht eveneens gehandhaafd en gemani-
puleerd werd. Bovendien vond hij het moeilijk adatrecht te isoleren van de 
adat doordringende invloeden van statelijk en religieus recht. Deze veel 
ruimere en modernere antropologische opvatting vond weinig waardering bij 
zijn begeleiders. Zelf was hij nog te jong en onervaren om in die omgeving 
zijn eigen, veel sterker rechtsantropologisch getint perspectief door te zetten. 
De in zijn ogen rigide opstelling van de projectleiding leidde bij hem tot 
frustratie maar vooral ook tot wetenschappelijke onzekerheid. Dat heeft er 
zeker toe bijgedragen dat er in deze tijd geen publicaties van zijn hand 
verschenen, publicaties die ook stappen hadden kunnen zijn op weg naar een 
vroegere wetenschappelijke carrière. Zijn onderzoeksgegevens maken slechts 
in anonieme vorm deel uit van de enige publicatie die uit het onderzoek is 
voortgekomen. Het betreft een rapport van de hand van de Indonesische 
projectleider Mohamad Koesnoe (1975), waarin het aandeel van Spiertz 
evenals dat van de andere Nederlandse en Indonesische teamleden nauwelijks 
wordt vermeld. Slechts in een annex met daarin de officiële instellingsbrief 
voor de samenwerkingsovereenkomst duiken de namen van de onderzoekers 
op.  

Na deze teleurstellende afloop volgden dan ook enkele jaren van diverse, 
niet primair wetenschappelijke activiteiten. Maar een nieuwe start kwam in 
1980 met zijn benoeming tot wetenschappelijk ambtenaar bij de toen verwees-
de vakgroep Rechts- en Staatswetenschappen van de Niet-Westerse Gebieden 
aan de Landbouwhogeschool Wageningen, later Landbouw Universiteit Wage-
ningen en sinds kort Wageningen Universiteit, de instelling waar hij, later als 
wetenschappelijk hoofdambtenaar en tenslotte als universitair docent, tot zijn 
dood zou blijven werken. Sinds eind 1981, toen ik in Wageningen werd be-
noemd, hebben wij daar samengewerkt. 
 
Spiertz’ onderwijs in Wageningen richtte zich vooral op problemen van recht 
en rechtspluralisme rondom natuurlijke hulpbronnen, land, bos, maar vooral 
ook water, waterrechten en irrigatiemanagement. Daarnaast had hij een grote 
rechtsantropologische, maar ook algemeen sociaal-theoretische belangstelling 
die hij in zijn onderwijs vertaalde en in zijn onderzoek gebruikte. Hij was geen 
charismatisch docent en vond het niet gemakkelijk om niet echt 
geïnteresseerde studenten voor het vak te enthousiasmeren. Maar er was altijd 
een kern van studenten die door hem gestimuleerd werd en onder zijn 
supervisie stages en veldonderzoek naar de relaties tussen complexe 
rechtsregelingen en het feitelijke beheer en gebruik van land en water in 
verschillende delen van de wereld verrichtte. Met name zijn aandacht voor de 
sociaal en juridisch normerende kracht van technische ontwerpen en 
natuurwetenschappelijke normen – waarmee hij zijn tijd ver vooruit was – 
vonden bijzondere belangstelling bij studenten en collega’s. Ook zijn deelname 
aan het engelstalige vak over “Law, management and exploitation of natural 
resources” voor Masters-studenten uit het buitenland, vooral uit landen van de 
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Derde Wereld, werd bijzonder op prijs gesteld. Zijn kritische houding 
tegenover de koloniale geschiedenis en tegenover meer recente pogingen recht 
als middel van economische ontwikkeling te gebruiken en zijn vermogen om 
de complexiteit en het veelzijdige gebruik van lokaal recht te illustreren, waren 
voor veel studenten een echte eye-opener. Naast het gewone onderwijs in 
Wageningen was hij ook betrokken bij het rechtsantropologische 2e-fase-
onderwijs dat onze vakgroep in de jaren 1987-1991 voor Indonesische juristen 
en antropologen verzorgde in het kader van het Cultureel Accoord Nederland-
Indonesië. 

Pas in 1988 kon hij weer voor enkele maanden naar Bali gaan om zijn on-
derzoek weer op te pakken, deze keer onder zijn eigen regie, met eigen vraag-
stellingen en veronderstellingen. Dit resulteerde in enkele publicaties over Bali 
waarin hij “de mythe van de subak” (1989) ontleedde en op subtiele manier de 
verschillende betekenissen liet zien die subak, en adat in het algemeen, in ver-
schillende interactiecontexten verkreeg. Zijn ervaringen in Indonesië en een 
onderzoekstraining die hij op Bali gaf, vormden ook het begin van een nieuwe 
vruchtbare periode voor hem en de vakgroep. Via de toenmalige projectleider 
van de FORD Foundation in Jakarta, Dr. John Ambler, die Joep in die periode 
had leren kennen en die inmiddels verhuisd was naar het FORD kantoor in 
New Delhi, werden Joep Spiertz, Keebet von Benda-Beckmann (EUR) en ik 
gevraagd om een “rechtsantropologisch onderzoekstraining” te verzorgen voor 
Indiase en Nepalese onderzoekers die zich richtten op vragen van waterbeheer 
en waterrecht, vooral in kleinschalige en nog grotendeels door boeren zelf be-
heerde irrigatiesystemen in de heuvels van de Himalaya van India en Nepal. 
Voortaan reisden wij met zijn drieën twee keer per jaar naar India en Nepal om 
seminars te houden en de jongere onderzoekers bij hun onderzoek te onder-
steunen. Voor hem, en ook voor ons, is dat pioniersproject een bron van rijke 
wetenschappelijke ervaringen geworden, die een intrigerend contrast vormden 
met onze ervaringen in Indonesië. Deze leerprocessen vonden hun neerslag in 
een aantal gezamenlijke publicaties, met als hoogtepunt het samen met Rajen-
dra Pradhan, Shantam Kadka en A. Haq gepubliceerde boek Water Rights and 
Policy (1997) dat voortkwam uit een workshop die in 1996 ter afsluiting van 
de eerste fase van het project in Kathmandu was gehouden. Maar het was ook 
de basis voor rijke persoonlijke ervaringen en de bron van vele nieuwe vriend-
schappen en collegiale relaties in de wetenschappelijke en beleidsgerichte “wa-
terwereld”. 

Joep Spiertz was een bijzondere persoonlijkheid, vol tegenstrijdigheden. 
Hij kon uitbundig en geestig vertellen over zijn werk, zijn onderzoek, zijn fa-
milie of nieuw gelezen boeken. Hij had een prachtig gevoel voor humor, ironie 
en sarcasme. Hij was een belangrijk persoon als het om gedichten en liederen 
ging die voorgedragen moesten worden op vakgroeps- en promotiefeesten. 
Zijn imitatie van de Bali’sche dans van de apenkoning (althans zo heette die 
dans voor ons) is onvergetelijk. Maar hij kon evengoed terugkruipen in zijn 
schulp, nors en ontoegankelijk zijn, vooral als hij zich niet begrepen of 
onrechtvaardig bejegend voelde. Hij was ook een ambitieuze wetenschapper. 
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Het waren zuiver wetenschappelijke ambities die hem dreven, maar tegelijk 
ook remden. De spanning tussen ambitie en een zeker perfectionisme en de 
dwang zijn ideeën op papier uit te drukken leidden ertoe dat er geen stroom 
van publicaties van zijn hand is verschenen. Bovendien zocht hij naar een 
eigen, literaire stijl om zijn ideeën niet slechts in kille abstracte zinnen te 
verwoorden. Zoals uit sommige titels van zijn publicaties blijkt, had hij een 
hang naar poëtische metaforen, schiep hij zijn eigen beelden of varieerde hij op 
beeldspraak van anderen. 

Het is tragisch dat hij juist op het moment ziek werd waarop zijn 
publicaties toenamen en steeds meer weerklank vonden in internationale 
academische en beleidskringen. Sinds september 1997 kon hij niet meer op 
volle kracht werken, en de arts ontzegde hem ook verdere reizen naar tropische 
landen. Dat was een grote slag voor hem. Het betekende dat hij niet meer 
volledig mee kon doen in de tweede fase van de door de FORD Foundation 
gefinancierde rechtsantropologische onderzoekstraining in Nepal (1997-2000) 
en dat hij in het kader van het KNAW-project over “Legal complexity, social 
(in)security and ecological sustainablity” niet meer naar Indonesië kon reizen 
om Dik Roth’s onderzoek in Luwu te volgen, waarvan hij de initiator was 
geweest. Zijn laatste grotere reis was in 1998 het bezoek aan de Conferentie 
van de International Association for the Study of Common Property in 
Vancouver, waar hij een paper presenteerde, waarvan de uitgebreide versie 
kort geleden is verschenen in het boek Negotiating Water Rights. Het zal een 
belangrijk boek worden, met bijdragen van internationaal leidende 
onderzoekers op het gebied van waterrechten. De redacteuren, Ruth Meinzen-
Dick en Bryan Bruns, hebben dit boek aan Joep Spiertz opgedragen, een eer 
die hij verdient. 
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