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Inleiding 

Mag een werkgever werknemers verplichten om op de werkvloer alleen Neder-
lands te spreken? Mag een camping zich uitsluitend openstellen voor gezin-
nen? Mag een ziekenhuis een IVF-behandeling weigeren aan lesbische paren 
en alleenstaande vrouwen? Mag een openbare school een stagiaire met een 
hoofddoek weigeren? Mag het ministerie van Justitie een leeftijdseis hanteren 
voor de toelating tot de opleiding voor de rechterlijke macht? Is bij een be-
paald bedrijf sprake van ongelijke beloning van mannen en vrouwen? Over 
deze en vergelijkbare vragen heeft de Commissie gelijke behandeling (CGB) 
zich de afgelopen jaren uitgesproken op verzoek van mensen die meenden 
ongelijk te zijn behandeld in strijd met de wet.  

Nederland kent sinds 1975 antidiscriminatiewetgeving. Oorspronkelijk 
ging deze wetgeving over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. De 
werkingssfeer is langzaam uitgebreid. Eerst was alleen ongelijke beloning voor 
mannen en vrouwen verboden. Later ging het meer algemeen om gelijke be-
handeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (aanstelling, promotie, ar-
beidsvoorwaarden). Na een lang en soms heftig debat werd in 1994 de Alge-
mene wet gelijke behandeling (AWGB) ingevoerd. Hiermee is de werkings-
sfeer van de gelijke-behandelingswetgeving nog verder uitgebreid. De AWGB 
verbiedt het maken van onderscheid, niet alleen op grond van geslacht en bur-
gerlijke staat, maar ook op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezondheid, ras, nationaliteit, en hetero- of homoseksuele gerichtheid. Dit dis-
criminatieverbod geldt niet alleen bij arbeidsverhoudingen, maar ook bij het 
aanbieden van goederen en diensten en bij school- en beroepskeuzevoor-
lichting. Dat betekent dat het maken van onderscheid verboden is op scholen, 
door banken, bij sportwedstrijden enzovoort. Bij arbeidsverhoudingen mag 
bovendien geen onderscheid worden gemaakt op grond van arbeidsduur. 

De Commissie gelijke behandeling oordeelt op verzoek in gelijke-behande-
lingskwesties en mag ook uit eigen beweging een onderzoek instellen. Bij de 
CGB zijn in de periode vanaf september 1994 tot en met 1998 ruim 1500 ver-
zoekschriften ingediend. In ruim de helft van haar oordelen concludeert de 
CGB dat sprake is van onderscheid in strijd met de wet. De oordelen van de 
CGB zijn niet bindend. 
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Vorig jaar heeft een team van onderzoekers onderzoek gedaan naar de manier 
waarop de AWGB en de bepalingen over gelijke behandeling in enkele andere 
wetten1 in de praktijk functioneren.2 We hanteerden daarbij een benadering 
die aansluit bij wat John Griffiths3 heeft genoemd ‘de sociale werking van 
recht’. Onder sociale werking van wetgeving wordt verstaan de maatschappe-
lijke betekenis van een wet, met andere woorden, de plaats die een wet in het 
maatschappelijk leven inneemt. Het gaat daarbij niet om de instrumentele ef-
fectiviteitsvraag, d.w.z., de vraag of de bedoelingen van de wetgever worden 
gerealiseerd. Het gaat daarentegen om de vraag welke rol de wetgeving speelt 
binnen bepaalde sociale velden of binnen bepaalde maatschappelijke sectoren 
naast allerlei andere factoren die van belang zijn bij het handelen. De aandacht 
wordt geconcentreerd op die segmenten van de samenleving waar de wet 
merkbaar zou moeten zijn. 

In dit artikel presenteren we de belangrijkste bevindingen van het onder-
zoek. We gaan daarbij in op de sociale werking van de gelijke-behandelings-
wetgeving en op een aantal factoren die van invloed zijn op deze sociale wer-
king. 

Vraagstelling en opzet van het onderzoek 

Algemene en specifieke sociale werking 

Griffiths (1987, 1990, 1996, 1999) heeft er terecht op gewezen dat het van be-
lang is niet alleen te kijken naar de effecten van wetgeving in conflictsituaties. 
De sociale werking van wetgeving vindt immers voor een belangrijk deel 
plaats in maatschappelijke situaties zonder dat sprake is van een (juridisch) 
conflict. In ons onderzoek hebben we dan ook aandacht besteed aan zowel de 
algemene als de specifieke werking van de gelijke-behandelingswetgeving. 
Onder algemene sociale werking verstaan we de werking in de alledaagse 
praktijk binnen organisaties waarop de wetgeving van toepassing is zonder dat 
sprake is van een specifiek juridisch conflict. Actoren passen dan zelf rechtsre-
gels toe op hun handelen zonder dat sprake is van officiële interventie vanuit 
bijvoorbeeld het justitiële systeem. Onder specifieke sociale werking verstaan 
we de werking van de wetgeving in individuele conflictsituaties waarin expli-
ciet een beroep op de wetgeving wordt gedaan en de wetgeving wordt toege-

                                                           
1 De Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (WGB m/v), de artikelen 7:646, 

7:647 en 7:648 BW en artikel 125g van de Ambtenarenwet. 
2  Het onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek diende materiaal op te leveren voor de 
wettelijk voorziene evaluatie van de AWGB vijf jaar na inwerkingtreding. De resul-
taten van het onderzoek, dat naast een rechtssociologische analyse ook een juridi-
sche analyse bevat, zijn gepubliceerd in Asscher-Vonk & Groenendijk, 1999. 

3  Het begrip sociale werking van wetgeving is ontleend aan Griffiths, 1990. Zie ook 
Griffiths, 1996, 1999. 
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past door in de wet aangewezen instanties, bijvoorbeeld door de Commissie 
gelijke behandeling of door een rechter. 
 
De specifieke en algemene sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 
zijn in verschillende deelonderzoeken onderzocht. 

Om de specifieke werking te onderzoeken is aangesloten bij zaken die bij 
de Commissie gelijke behandeling (CGB) zijn aangebracht. In een telefonische 
enquête is gevraagd naar de ervaringen van verzoekers, wederpartijen en hulp-
verleners met de procedure bij de CGB.4 Daarnaast is op basis van dossiers 
van de CGB en casestudies onderzocht welke gevolgen oordelen van de CGB 
hebben voor partijen, of de oordelen worden opgevolgd en of sprake is van 
doorwerking van een oordeel binnen de organisatie van de wederpartij door 
algemene aanpassingen van regelingen en procedures. 

De algemene werking is onderzocht door na te gaan in hoeverre men bin-
nen arbeidsorganisaties en bepaalde maatschappelijke sectoren bekend is met 
de wetgeving en oordelen van de CGB en welke problemen er spelen in relatie 
tot gelijke behandeling. Tot de algemene werking kan ook het ‘maatschappe-
lijk draagvlak’ worden gerekend. Dit is onderzocht door te vragen naar de er-
varingen en opvattingen van relevante maatschappelijke organisaties (landelij-
ke organisaties van doelgroepen respectievelijk normadressaten). 

We hebben gekozen voor het gericht onderzoeken van de ervaringen en 
meningen van personen die ervaring hebben met de Commissie gelijke behan-
deling of die vanwege hun positie op de hoogte zouden kunnen of moeten zijn 
van de gelijke-behandelingswetgeving. Elk van de deelonderzoeken was ge-
richt op de ervaringen en meningen van bepaalde categorieën personen: perso-
nen met ervaring met de procedure bij de Commissie (verzoekers, wederpartij-
en en hulpverleners), belangrijke categorieën normadressaten van de gelijke-
behandelingswetgeving (arbeidsorganisaties en organisaties binnen drie secto-
ren van dienstverlening) en belangenorganisaties van de doelgroepen. 

Factoren van invloed op de sociale werking van wetgeving 

Naast een beschrijving van de sociale werking van de gelijke-
behandelingswetgeving beogen we een verklaring van deze sociale werking. 
Ook hierbij maken we gebruik van ideeën van Griffiths (1990; 1996; 1999). 
Griffiths analyseert de factoren die van invloed zijn op de sociale werking van 
wetgeving die nieuwe subjectieve rechten aan bepaalde doelgroepen toekent. 
In navolging van Macaulay noemt Griffiths dit wetgeving die wordt geken-
merkt door een individual rights strategy. De gelijke-behandelingswetgeving is 
                                                           
4  Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door Claartje Woldringh van het Instituut 

voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen. De telefonische enquête is ge-
houden onder een steekproef uit de indieners van een verzoekschrift bij de Com-
missie gelijke behandeling in 1997 en de daarbij betrokken wederpartijen en hulp-
verleners. 
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een typisch voorbeeld van dit type wetgeving. Deze wetgeving verbiedt het 
maken van onderscheid op grond van geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst, 
levensovertuiging, seksuele gerichtheid, politieke gezindheid of burgerlijke 
staat op de arbeidsmarkt en bij het verlenen van goederen en diensten en ver-
leent daarmee aan leden van doelgroepen, zoals etnische of godsdienstige 
groeperingen, vrouwen en homo’s het recht op gelijke behandeling. Een lid 
van de doelgroep die dit recht op gelijke behandeling wil effectueren, dient 
daartoe zelf actie te ondernemen. Dit kan door met een beroep op de wetgeving 
bij de wederpartij aan te dringen op gelijke behandeling, of door een klacht in 
te dienen bij de Commissie gelijke behandeling of de rechter. De huidige wet-
geving biedt weliswaar de mogelijkheid voor organisaties om naleving van de 
wet te vorderen in het belang van een bepaalde doelgroep, maar in de praktijk 
wordt hiervan slechts beperkt gebruik gemaakt. In de periode 1994-1998 is 
ongeveer één op de tien oordelen van de CGB uitgesproken op verzoek van 
een organisatie, meestal een antidiscriminatiebureau en minder vaak een vak-
bond of ondernemingsraad. Ook in de huidige wet blijft het accent liggen op 
de toekenning van het recht op gelijke behandeling aan individuen. De hand-
having van de wetgeving is grotendeels afhankelijk van mobilisering van de 
wetgeving door individuen die ten onrechte ongelijk worden behandeld. 

Volgens Griffiths (1990) is de sociale werking van dergelijke wetgeving 
afhankelijk van de volgende factoren: (1) communicatie naar de doelgroep en 
normadressaten, (2) activering van leden van de doelgroep, (3) beschikbaar-
heid van deskundige rechtshulp, (4) de organisatie van het sociale veld waarin 
de doelgroep zich bevindt en (5) de manier waarop de handhaving van de wet-
geving functioneert. 

Beperkingen van dit onderzoek 

Een algemeen probleem van sociaal-wetenschappelijk onderzoek is dat het 
veelal moeilijk is om maatschappelijke veranderingen of ontwikkelingen in 
verband te brengen met een bepaalde oorzaak. Wanneer kan bijvoorbeeld een 
wijziging in de bij sollicitatieprocedures gehanteerde regels of criteria worden 
toegeschreven aan de Algemene wet gelijke behandeling? De samenleving is 
voortdurend in verandering; dat betekent dat niet alleen de wetgeving is gewij-
zigd, maar bijvoorbeeld ook de werkgelegenheidssituatie en de opvattingen 
over werkende vrouwen en over de combinatie van zorgtaken en beroepsar-
beid. Dit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk, om conclusies te trekken over 
de precieze invloed van de gelijke-behandelingswetgeving in verhouding tot 
andere maatschappelijke factoren. 
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Algemene sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 

Bij de algemene sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving gaat 
het om de werking in de alledaagse praktijk binnen organisaties waarop die 
wetgeving van toepassing is, zonder dat sprake is van een specifiek conflict dat 
wordt voorgelegd aan de CGB of een andere juridische instantie.  

Uit de telefonische enquête onder arbeidsorganisaties met meer dan tien 
werknemers5 blijkt dat de Algemene wet gelijke behandeling niet de directe 
aanleiding heeft gevormd om gelijke behandeling in het eigen personeelsbeleid 
te bespreken. In ruim een derde van de onderzochte arbeidsorganisaties is het 
onderwerp overigens wel besproken, maar dit gebeurde bijvoorbeeld naar aan-
leiding van een te eenzijdige samenstelling van personeel of leiding. Het betrof 
dan vooral de verhouding tussen mannen en vrouwen en (minder vaak) de po-
sitie van allochtonen. Vooral bij grote overheidsorganisaties is gelijke behan-
deling in het personeelsbeleid onderwerp van gesprek geweest, terwijl dit bij 
kleine bedrijven zelden het geval is. 

Gevraagd naar aanpassingen van interne procedures of werkwijzen als ge-
volg van de Algemene wet gelijke behandeling geeft desondanks zo’n 10% 
van alle personeelsfunctionarissen te kennen dat zo’n aanpassing heeft plaats-
gevonden. Ook hier is de algemene werking het grootst bij grote overheidsor-
ganisaties, minder groot bij non-profit organisaties en kleine overheidsorgani-
saties en het geringst bij grote respectievelijk kleine bedrijven. In de meeste 
gevallen werden procedures met betrekking tot de werving en selectie van per-
soneel aangepast. 

Al met al lijkt de algemene sociale werking van de gelijke-behandelings-
wetgeving binnen arbeidsorganisaties beperkt tot een minderheid van de ar-
beidsorganisaties.6 De algemene werking is het grootst bij grote overheidsor-
ganisaties en het geringst bij kleine bedrijven. De wetgeving lijkt vooral te 
hebben geleid tot aanpassing van procedures met betrekking tot de werving en 
selectie van personeel en tot discussies over de verhouding tussen mannen en 
vrouwen binnen de leiding of het personeel. 

De Algemene wet gelijke behandeling, die in 1994 in werking trad, ver-
biedt niet alleen het maken van onderscheid op het terrein van arbeid, maar 
ook bij het aanbieden van goederen en diensten. De algemene sociale werking 
op dit nieuwe terrein is zeer beperkt. In de drie onderzochte sectoren (onder-
wijs, volkshuisvesting en financiële dienstverlening)7 is dit nieuwe element 

                                                           
5  Het ITS heeft 553 arbeidsorganisaties telefonisch geïnterviewd (overheid, semi-

overheid/non-profitsector en bedrijfsleven). De vragen hadden betrekking op be-
kendheid van wetgeving en de Commissie gelijke behandeling, op feitelijke erva-
ringen met de wetgeving of de Commissie en op opvattingen over de gelijke-behan-
delingswetgeving en de Commissie. 

6  Dit komt overeen met de bevindingen van Blom, 1995 en Veldman & Wittink, 
1990. 

7  Gebaseerd op interviews met acht directeuren van scholen, twaalf medewerkers van 
woningverhuurders, medewerkers van vijf autoschadeverzekeringen en zes banken. 
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van de wetgeving slecht bekend en alleen incidenteel aanleiding tot discussie 
of aanpassing van beleid. 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke 
organisaties blijkt dat enkele belangenorganisaties van doelgroepen actief ge-
bruik maken van de wetgeving bij het nastreven van hun doelen. Dit geldt bij-
voorbeeld voor sommige antidiscriminatiebureaus, maar ook voor delen van de 
vakbeweging. De onderhandelingspositie van de betreffende belangenbeharti-
gers wordt versterkt door een wettelijke steun in de rug. Dat geldt zowel bin-
nen de eigen organisatie (bijvoorbeeld het vrouwensecretariaat binnen de 
FNV) als ten opzichte van de normadressaten, zoals werkgevers of le-
veranciers van goederen of diensten. Met de wet of een oordeel van de Com-
missie in de hand is het gemakkelijker om een onderwerp op de agenda te krij-
gen. 

De algemene sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving kan ook 
minder rechtstreeks zijn. Zo lijkt het aannemelijk dat publiciteit rond de wetge-
ving, de Commissie en oordelen van de Commissie ertoe bijdragen dat de 
norm van gelijke behandeling en de gedachte dat discriminatie onacceptabel is, 
in toenemende mate vanzelfsprekend worden en dat dit op den duur ook door-
werkt in bijvoorbeeld het personeelsbeleid van bedrijven – zonder dat de be-
trokkenen dit zelf als een effect van de wetgeving percipiëren. Een dergelijke 
diffuse werking is echter moeilijk aantoonbaar en met ons onderzoek niet na te 
gaan. 

Specifieke sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 

Wat betreft de werking van de gelijke-behandelingswetgeving in conflictsitua-
ties blijkt uit het onderzoek onder arbeidsorganisaties dat klachten van werk-
nemers over ongelijke behandeling meestal intern worden afgedaan. Ruim een 
op de tien arbeidsorganisaties heeft wel eens met zo’n klacht te maken gehad. 
Daarbij gaat het vooral om grote overheidsorganisaties en om grote organisa-
ties met een percentage vrouwelijke/allochtone werknemers dat rond het ge-
middelde ligt. Bij kleine arbeidsorganisaties komen dergelijke klachten vrijwel 
niet voor. Organisaties die te maken hebben gehad met een klacht van een 
werknemer over ongelijke behandeling, hebben in twee van de vijf gevallen 
een maatregel getroffen. Slechts een klein deel van deze klachten is aan de 
Commissie gelijke behandeling voorgelegd. Van de onderzochte arbeidsorga-
nisaties heeft 1,4% te maken gehad met een procedure bij de CGB. 

Ongelijke behandeling vaak niet bij Commissie 

Uit het onderzoek onder maatschappelijke organisaties blijkt dat ook veel doel-
groeporganisaties de indruk hebben dat de klachten die bij de Commissie te-
rechtkomen de top van een ijsberg vormen. Sommige organisaties zijn zelf ook 
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zeer terughoudend met het indienen van klachten bij de Commissie. Als zijzelf 
of hun cliënt in de toekomst verder willen of moeten met de wederpartij, geven 
ze de voorkeur aan overleg of bemiddeling. 

Het blijkt dat over kleinere bedrijven naar verhouding minder klachten 
worden ingediend dan over grote bedrijven, terwijl de kans op niet-naleving 
van de wet daar juist groter lijkt. Wij vonden namelijk dat er bij kleinere be-
drijven (10-99 werknemers) minder kennis van de wet is, minder aandacht 
voor ongelijke behandeling en minder wijziging van interne procedures als 
gevolg van de wetgeving. Dat toch juist tegen kleinere bedrijven minder klach-
ten worden ingediend komt waarschijnlijk doordat de vrees voor negatieve ge-
volgen van een klacht daar groter en reëler is. 

Een vergelijking van aantallen verzoeken ingediend bij de Commissie met 
resultaten van onderzoek onder werkgevers en Turkse werknemers leidt even-
eens tot de conclusie dat het aantal (mogelijke) klachten over ongelijke behan-
deling op grond van ras of nationaliteit aanzienlijk groter is dan het aantal in 
feite bij de Commissie gelijke behandeling ingediende verzoekschriften.8 

Nadelige gevolgen indienen klacht 

In de telefonische enquête onder indieners van een verzoekschrift bij de Com-
missie gelijke behandeling zei bijna de helft van degenen die een klacht tegen 
hun werkgever hadden ingediend hiervan nadelige consequenties te hebben on-
dervonden; een derde was hierom van werkgever veranderd. In kleine arbeids-
organisaties komen nadelige consequenties vaker voor dan in grotere organisa-
ties. Daarnaast hebben vooral hoger opgeleiden vaker een andere baan gezocht. 
Klachten over ongelijke behandeling bij de levering van goederen of diensten 
leiden doorgaans niet tot dergelijke nadelige gevolgen voor de klager. 

Klagers tegen hun werkgever lopen dus aanmerkelijke risico’s, terwijl niet 
zeker is of de eigen situatie zal verbeteren als de klacht gegrond wordt bevon-
den. Slechts een kwart van de klagers verwachtte overigens dat indiening van 
een klacht zou leiden tot verbetering van het gedrag van de werkgever/weder-
partij. Van de wederpartijen zegt een kwart nadelige gevolgen te hebben on-
dervonden doordat tegen hen een klacht over ongelijke behandeling was inge-
diend (tijd, ergernis, negatieve publiciteit). 

Verschillen naar discriminatiegrond en terrein ongelijke behandeling 

Aanvankelijk was het aantal klachten over ongelijke behandeling op grond van 
ras of nationaliteit gering, maar sinds 1997 is het aantal verzoekschriften dat 
betrekking heeft op de discriminatiegrond ras of nationaliteit vrijwel even 
groot als dat over onderscheid op basis van geslacht. Er blijkt een aantal op-

                                                           
8  Veenman, 1995:41, 57 en 58; Veraart, 1996:68-69. 
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merkelijke verschillen te bestaan tussen klachten over discriminatie op grond 
van ras/ nationaliteit enerzijds en geslacht anderzijds. Klachten over rassendis-
criminatie leiden minder vaak tot een oordeel door de Commissie omdat ze 
vaker voor die tijd worden ingetrokken. De Commissie oordeelt minder vaak 
dat de klacht gegrond is dan bij klachten over onderscheid op grond van ge-
slacht. 

Daarnaast blijkt bij klachten over ras/nationaliteit vaker een belangenorga-
nisatie betrokken te zijn. Volgens de dossiers van oordelen uit 1997 bij de 
Commissie gelijke behandeling was bij klachten over ras/nationaliteit in de 
helft van de gevallen een antidiscriminatiebureau of meldpunt betrokken, hetzij 
als (mede-)indiener van de klacht, hetzij als hulpverlener van de verzoeker. Bij 
deze klachten werden de verzoekers slechts zelden bijgestaan door een advo-
caat. Daarentegen kreeg minder dan éénderde van de verzoekers met een 
klacht op grond van geslacht (in het dossier zichtbare) steun van een belangen-
organisatie, advocaat of andere hulpverlener. Als er sprake was van een hulp-
verlener was dat bij deze klachten meestal een advocaat. Ook bij de wederpar-
tijen was er een verschil: bij klachten over rassendiscriminatie liet één op de 
zes wederpartijen zich bijstaan door een advocaat; bij klachten over discrimi-
natie op grond van geslacht was dit één op de drie. 

We vonden ook enkele verschillen tussen klachten die betrekking hebben 
op het aanbieden van goederen of diensten en klachten over ongelijke behan-
deling bij de arbeid. Evenals klachten over rassendiscriminatie worden klach-
ten op het terrein van goederen of diensten vaker voortijdig beëindigd. Wan-
neer de Commissie wel tot een oordeel komt duurt de behandeling langer. Bo-
vendien oordeelt de Commissie bij deze klachten vaker dat zij niet bevoegd is 
of dat de klacht ongegrond is dan bij klachten op het terrein van arbeid.  

Een van de oorzaken van deze verschillen is waarschijnlijk dat de Commis-
sie bij de afhandeling van klachten over discriminatie op grond van geslacht en 
klachten op het terrein van de arbeid vaker kan terugvallen op eerder gevormde 
jurisprudentie. Volgens die jurisprudentie wordt het begrip arbeidsvoorwaar-
den bijvoorbeeld ruim uitgelegd. Vooral bij klachten over discriminatie bij het 
aanbieden van goederen en diensten is het voor de Commissie vaak nog moei-
lijk te bepalen of ze onder de werking van de gelijke-behandelingswetgeving 
vallen; over het begrip eenzijdig overheidshandelen bestaat bijvoorbeeld nog 
weinig jurisprudentie. 

Opvolging en doorwerking oordeel Commissie 

Uit de telefonische enquête onder verzoekers en wederpartijen blijkt dat onge-
veer de helft van de verzoekers en wederpartijen van mening is dat oordelen 
van de Commissie grote invloed hebben op het gedrag van werkgevers en or-
ganisaties (respectievelijk 40% en 65%); slechts een kwart van de verzoekers 
en 7% van de wederpartijen kent geen invloed toe aan een oordeel van de 
Commissie. Uit de enquête blijkt verder dat de indiening van de klacht bij de 
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Commissie voor de meeste wederpartijen nog geen reden was om maatregelen 
te nemen. Nadat de Commissie tot het oordeel is gekomen dat sprake is van 
ongelijke behandeling, heeft volgens de verzoekers bijna de helft van de we-
derpartijen aanpassingen aangebracht conform het oordeel van de Commissie. 
Van de wederpartijen zegt ruim de helft een maatregel te hebben genomen of 
te overwegen. Ook een derde van de wederpartijen waarbij volgens de Com-
missie geen sprake was van ongelijke behandeling, zegt een maatregel te heb-
ben genomen. 

Uit ons dossieronderzoek bij de Commissie gelijke behandeling blijkt dat 
in ten minste een derde van de gevallen waarin de Commissie als haar oordeel 
uitspreekt dat er in strijd met de wet is gehandeld, dit oordeel wordt opge-
volgd.9 Wanneer een oordeel wordt opgevolgd, houdt dat vaak in dat de we-
derpartij algemene maatregelen neemt. Het oordeel leidt tot aanpassing van 
interne regels of procedures (aanpassing functie-eisen en sollicitatieformulier, 
schriftelijk vastleggen taalbeleid, opstelling gedragsprotocol). Een oordeel van 
de Commissie werkt in die gevallen dus niet specifiek ten gunste van de ver-
zoeker, maar ook anderen in een vergelijkbare situatie kunnen er baat bij heb-
ben. Tweederde van de organisaties waartegen een klacht wordt ingediend zijn 
organisaties met meer dan 100 werknemers, terwijl slechts 5% van de klachten 
een organisatie met minder dan tien werknemers betreft. Dat betekent dat een 
oordeel van de Commissie potentieel gevolgen kan hebben voor veel werkne-
mers of klanten.  

Bij de oordelen uit 1997 was twee maal sprake van doorwerking naar de 
hele bedrijfstak (kinderopvangregeling in CAO; reglement van pensioenfonds). 
Op basis van de jaarverslagen over andere jaren kan worden geconstateerd dat 
dit in de periode 1995-1998 nog enkele keren voorkwam. In die gevallen heeft 
een specifiek conflict een algemene werking, die verder gaat dan de partijen in 
het conflict. Meestal blijft de werking echter beperkt tot de betreffende organi-
satie. 

Uit het dossieronderzoek, de casestudies10 en de telefonische enquête on-
der verzoekers blijkt dat een verzoeker die van de CGB gelijk heeft gekregen 
niet altijd zelf voordeel heeft van dat oordeel. Soms wordt het oordeel door de 
wederpartij wel opgevolgd in algemene zin, maar komt dit voor de verzoeker 
zelf ‘te laat’ (inmiddels ontslagen, vacature reeds opgevuld, woning reeds ver-

                                                           
9  Volgens verzoekers en wederpartijen worden oordelen van de Commissie dus iets 

vaker opgevolgd dan uit ons dossieronderzoek blijkt. Dit kan komen doordat de 
dossiers bij de Commissie niet in alle gevallen informatie bevatten over maatrege-
len die de wederpartij heeft genomen of overweegt. Het kan echter ook zijn dat ver-
zoekers en wederpartijen die positieve ervaringen hebben relatief vaker hun mede-
werking hebben verleend aan de telefonische enquête. Overigens had het dossier-
onderzoek betrekking op oordelen uit 1997, terwijl de telefonische enquête gericht 
was op in 1997 ingediende verzoeken. 

10  Het onderzoek naar de opvolging en doorwerking van oordelen van de CGB is 
gebaseerd op alle dossiers van oordelen uit 1997 en casestudies van vijftien van de-
ze oordelen (interviews met betrokkenen en analyse schriftelijk materiaal). 
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huurd). In andere gevallen weigert de wederpartij het oordeel op te volgen. Dat 
betekent dat de verzoeker eventueel nieuwe stappen moet ondernemen, zoals 
naar de rechter gaan, om opvolging van het oordeel af te dwingen. Wanneer 
verzoekers die stap zetten, blijkt de rechter het oordeel van de Commissie niet 
altijd te ondersteunen. 

De meeste wederpartijen zijn het overigens niet eens met het oordeel van 
de CGB dat zij onderscheid hebben gemaakt. De procedure bij de Commissie 
en de motivering van het oordeel hebben hen hiervan niet kunnen overtuigen. 
Uit de casestudies blijkt dat vooral wanneer opvolging van het oordeel een 
grote omschakeling binnen de organisatie vergt, het feit dat de wederpartij niet 
inhoudelijk overtuigd is van de noodzaak hiervan, de opvolging van het oor-
deel in de weg staat. Opvolging zal dan waarschijnlijk eerder achterwege blij-
ven of beperkt blijven tot minimale of cosmetische maatregelen of leiden tot 
gelijkheid op een lager niveau. Sommige oordelen van de Commissie geven 
slechts aan dat een regel of procedure moet zijn vastgelegd zonder dat daarbij 
wordt ingegaan op de criteria waaraan zo’n regel of beleid zou moeten vol-
doen. Zo oordeelde de Commissie dat de huisregel van een werkgever dat op 
de werkvloer alleen Nederlands mag worden gesproken leidt tot indirect on-
derscheid op grond van ras. Omdat die huisregel in het voorliggende geval niet 
was gebaseerd op een voor ieder kenbare schriftelijk vastgelegde regel, was er 
volgens de CGB geen sprake van een objectieve rechtvaardigingsgrond. De 
CGB toetste niet of een dergelijke taaleis, indien hij wel zou zijn vastgelegd, 
objectief gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Opvolging van zo’n oordeel door 
een wederpartij die niet overtuigd is, zal veelal niet leiden tot het door de ver-
zoeker gewenste resultaat. In het betreffende geval volstond de werkgever er-
mee de taaleis schriftelijk vast te leggen. 

Uit het dossieronderzoek en de casestudies blijkt verder dat in bijna alle ge-
vallen waar opvolging van een oordeel tot aanzienlijke kosten voor de weder-
partij leidt, dit reden is om het oordeel niet op te volgen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor oordelen over ongelijke beloning of inschaling. Ook overheidsinstanties 
volgen zo’n oordeel vaak niet meteen op.  

De bekendheid met oordelen van de Commissie gelijke behandeling blijkt 
overigens binnen organisaties waarop dat oordeel betrekking heeft (wederpar-
tij) en binnen het sociale veld van soortgelijke organisaties gering. Zo bleek 
een belangrijke reden voor wederpartijen om niet mee te werken aan de telefo-
nische enquête dat binnen de organisatie niet meer bekend was dat er een 
klacht bij de CGB tegen hen was ingediend. Oordelen van de Commissie over 
scholen en woningverhuurders bleken bij andere scholen en woningverhuur-
ders onbekend. Personeelsfunctionarissen bij overheids- en non-
profitorganisaties zijn naar verhouding het best op de hoogte van oordelen op 
hun werkterrein. 
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Communicatie naar de doelgroep en normadressaten 

Voor de sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving is het cruciaal 
dat de beoogde actoren op de hoogte zijn van de wettelijke regels. Dat geldt in 
eerste instantie voor leden en belangenorganisaties van de doelgroepen. Als zij 
niet weten dat ze recht hebben op een gelijke behandeling, dan kunnen ze nor-
madressaten niet aanspreken wanneer zij menen ongelijk te worden behandeld. 
In hoeverre de gelijke-behandelingswetgeving bekend is bij leden van de doel-
groepen van deze wetgeving is in dit onderzoek niet rechtstreeks onderzocht. 
Volgens doelgroeporganisaties laat de bekendheid van de wetgeving en de 
Commissie nog te wensen over. Uit de telefonische enquête blijkt dat klagers 
bij de Commissie een relatief hoge opleiding hebben; dit is een indicatie voor 
de hoge eisen die aan individuen worden gesteld als zij hun recht op gelijke 
behandeling willen afdwingen. 

Vier van de vijf verzoekers en wederpartijen weten dat discriminatie op 
grond van ras/nationaliteit verboden is; drie van de vijf zijn het eens met dit 
verbod. De discriminatiegronden geslacht en godsdienstige overtuiging zijn 
bekend bij drie van de vijf respondenten. De helft van verzoekers en wederpar-
tijen vindt onderscheid op grond van geslacht niet geoorloofd, terwijl twee van 
de vijf dit vinden van onderscheid op grond van godsdienst. Een vijfde van de 
verzoekers en wederpartijen is van mening dat op geen enkel kenmerk mag 
worden gediscrimineerd. Overigens denkt ruim een kwart van de wederpartijen 
en een op de zes verzoekers dat discriminatie op grond van leeftijd verboden 
is, terwijl deze grond niet in de huidige wet is opgenomen. Voor een dergelijk 
verbod bestaat steun bij een iets grotere groep. De eveneens niet in de wet op-
genomen discriminatiegrond handicap wordt niet vaak genoemd. Wel vindt 
10% van de wederpartijen dat geen discriminatie van gehandicapten mag 
plaatsvinden.  

Bij (organisaties van) normadressaten wordt gelijke-
behandelingswetgeving nog steeds in de eerste plaats geassocieerd met ar-
beidsrelaties en met name met de positie van vrouwen. Dit geldt voor arbeids-
organisaties maar ook voor scholen, voor woningverhuurders en voor banken 
en verzekeringsmaatschappijen. Uit de verschillende enquêtes blijkt dat perso-
neelsfunctionarissen van arbeidsorganisaties beter bekend zijn met de inhoud 
van de gelijke-behandelingswetgeving dan verzoekers en wederpartijen. De 
discriminatiegronden geslacht en ras/nationaliteit zijn bij bijna driekwart van 
hen bekend. Dat onderscheid op basis van arbeidsduur, burgerlijke staat of 
politieke gezindheid ongeoorloofd is, weten de meeste personeelsfunctionaris-
sen echter niet. Overigens meent een derde dat discriminatie op grond van leef-
tijd eveneens verboden is. Dat er niet mag worden gediscrimineerd bij de wer-
ving en selectie van personeel is veel meer bekend dan dat dit ook niet mag bij 
ontslag of scholing. Wat wordt bedoeld met ‘direct’ en ‘indirect’ onderscheid 
is personeelsfunctionarissen onbekend. 

In een bekendheidsonderzoek dat in opdracht van de Commissie gelijke be-
handeling werd verricht, noemde slechts 1% van een representatieve steek-
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proef uit de Nederlandse bevolking de Commissie gelijke behandeling als in-
stantie waar ze een klacht over discriminatie zou indienen.11 De meeste men-
sen antwoordden dat ze een klacht zouden indienen op de plaats waar zij niet 
eerlijk behandeld zijn, terwijl een derde niet wist waar ze een klacht zouden 
indienen. Desgevraagd zei een op de zes mensen wel eens gehoord te hebben 
van de Commissie gelijke behandeling. 

Dat weinig mensen de Commissie kennen behoeft overigens niet te beteke-
nen dat mensen die zich gediscrimineerd voelen niet bij de Commissie terecht-
komen. Daarvoor is de bekendheid van de Commissie bij intermediairs wel-
licht belangrijker: weten vakbondsvertegenwoordigers, rechtshulpverleners, en 
medewerkers van meldpunten de Commissie te vinden? Uit de enquête onder 
verzoekers blijkt dat vier van de tien verzoekers bij de Commissie terecht-
komen via een rechtshulpverlener of andere deskundige. De belangenorgani-
saties van doelgroepen die wij hebben gesproken waren allen op de hoogte van 
de wetgeving en de Commissie.12 

De bekendheid en de kennis over de gelijke-behandelingswetgeving, de 
Commissie en haar oordelen is in het algemeen gering en globaal van karakter. 
Belangenorganisaties van doelgroepen en personeelsfunctionarissen, een be-
langrijke categorie normadressaten, zijn beter op de hoogte dan verzoekers en 
wederpartijen. Ook bij hen is de aanwezige kennis doorgaans globaal en on-
volledig. 

Activeren van leden van de doelgroepen 

De gelijke-behandelingswetgeving kent subjectieve rechten toe aan leden van 
verschillende doelgroepen: vrouwen, buitenlanders, etnische groeperingen, 
godsdienstige groeperingen, deeltijders, homoseksuelen en mensen met een 
uitgesproken politieke gezindte of levensovertuiging. Dit soort wetgeving lijkt 
te veronderstellen dat leden van de doelgroep hun recht op gelijke behandeling 
daadwerkelijk zullen weten af te dwingen. Dit betekent dat leden van de doel-
groepen in actie moeten komen en dat gebeurt doorgaans niet vanzelf. 

Zelfs als leden van de doelgroepen op de hoogte zijn van hun wettelijk 
recht op gelijke behandeling, dan betekent dat nog geenszins dat ze in voorko-
mende gevallen een beroep doen op dit recht.13 Ze moeten dan al weten dat ze 
op een bepaalde manier worden behandeld vanwege hun ras, nationaliteit, 
godsdienst, geslacht of seksuele geaardheid. Bovendien moeten ze dit interpre-
teren als discriminatie en daarmee plaatsen ze zichzelf in de weinig verkieslij-
                                                           
11  Rapportage Bekendheidsonderzoek, 1998:18-19 (bijlage 6). 
12  Ook uit een bekendheidsonderzoek dat op verzoek van de Commissie gelijke be-

handeling is verricht onder ‘intermediairs’ (waaronder organisaties van doelgroe-
pen) blijkt dat de Commissie bij deze organisaties bekend is. De ondervraagde in-
termediairs waren overigens uit het adressenbestand van de Commissie getrokken 
(Rapportage Bekendheidsonderzoek, 1998:6). 

13  Griffiths, 1999; Biegel, Böcker & Tjoen-Tak-Sen, 1987; Miller & Sarat, 1981. 
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ke rol van slachtoffer. Als mensen zich gediscrimineerd weten, kiezen ze vaak 
een andere reactie dan een beroep op hun wettelijk recht op gelijke behande-
ling. Ze zoeken bijvoorbeeld een andere leverancier, baan of huis. Voor de 
mobilisatie van de gelijke-behandelingswetgeving is het van belang in hoever-
re doelgroeporganisaties actief zijn in het informeren, activeren en steunen van 
hun achterban bij het realiseren van gelijke behandeling. En in hoeverre de 
doelgroeporganisaties zelf actief toezicht houden op naleving van de wet-
geving door (bepaalde categorieën) normadressaten. Sommige doelgroepen 
van de gelijke-behandelingswetgeving kennen een veelheid aan organisaties 
die zich inzetten voor de belangenbehartiging, andere doelgroepen zijn diffuus 
en ongeorganiseerd.  

Twee soorten organisaties zijn in dit verband het meest relevant, namelijk 
antidiscriminatiebureaus en vakorganisaties. Andere belangenorganisaties van 
doelgroepen, zoals vrouwenorganisaties en homo-organisaties, doen slechts in-
cidenteel een beroep op de Commissie gelijke behandeling. Uit de interviews 
met vertegenwoordigers van dergelijke organisaties blijkt dat geen van hen 
zich duidelijk toelegt op het systematisch toezien op naleving van de wet. Wel 
houdt men de ontwikkelingen in de gaten en incidenteel wordt actie onder-
nomen tegen een situatie van ongelijke behandeling. 

Antidiscriminatiebureaus richten zich hoofdzakelijk op discriminatie van 
etnische minderheden (ras, nationaliteit, godsdienst). Deze organisaties doen 
regelmatig een beroep op de Commissie met het verzoek een oordeel uit te 
spreken over een bepaalde situatie. Het kan dan gaan om een klacht van een 
individuele verzoeker met steun van een antidiscriminatiebureau; soms treedt 
een antidiscriminatiebureau zelf op als verzoeker.14 De helft van de oordelen 
uitgesproken op verzoek van belangenorganisaties betreft een verzoek van een 
antidiscriminatiebureau. Omgekeerd blijkt uit ons dossieronderzoek dat bij 
ruim de helft van de klachten over ongelijke behandeling op grond van 
ras/nationaliteit een antidiscriminatiebureau betrokken is. Antidiscriminatiebu-
reaus voeren soms gericht actie tegen een bepaalde vorm van onderscheid (bij-
voorbeeld door praktijktesten bij discotheken te organiseren of door het syste-
matisch screenen van advertenties op verboden onderscheid). Antidiscrimina-
tiebureaus zeggen oordelen van de Commissie gelijke behandeling te gebrui-
ken in gesprekken met normadressaten die zich volgens hen niet aan de wet 
houden.  

Naast antidiscriminatiebureaus zijn vakbonden en ondernemingsraden de 
enige andere categorie die meer dan incidenteel betrokken is bij procedures bij 
de Commissie gelijke behandeling. Een op de vijf verzoeken die worden inge-
diend door belangenorganisaties is afkomstig van een vakorganisatie of (min-
der vaak) een ondernemingsraad. De positie van deze organisaties is echter 
gecompliceerder dan die van antidiscriminatiebureaus. Ze zullen, met het oog 

                                                           
14  Bij de oordelen uit 1997 trad een antidiscriminatiebureau 18 keer op als hulpverle-

ner van individuele verzoekers en 11 keer door op eigen naam een verzoek in te 
dienen. 
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op hun toekomstige relatie met de betreffende werkgever, niet altijd bereid zijn 
tot het zelf indienen van een klacht. Vakorganisaties verlenen wel vaak steun 
aan individuele vakbondsleden die een klacht bij de commissie indienen. 
Daarnaast maken vakbonden ook wel gebruik van oordelen van de Commissie, 
zowel in situaties waarin het gaat om individuele leden (bijvoorbeeld ontslag 
i.v.m. zwangerschap) als in onderhandelingen over CAO’s (bijvoorbeeld ar-
beidsvoorwaarden van deeltijders). 

De sociale werking van de gelijke-behandelingswetgeving zou versterkt 
worden wanneer meer organisaties of groepen zich zouden toeleggen op het 
actief bestrijden van ongeoorloofde ongelijke behandeling op de manier zoals 
dat nu gebeurt door antidiscriminatiebureaus. De positie van vakbonden op dit 
punt blijkt echter gecompliceerd te zijn. 

Rechtshulp 

Onder de voorwaarden dat ze toegankelijk en ter zake kundig zijn, kunnen 
(rechtshulp)verleners een belangrijke bijdrage leveren als intermediair tussen 
wetgeving en leden van de doelgroep. Leden van de doelgroep kunnen door 
rechtshulpverleners worden geattendeerd op een inbreuk op hun individuele 
subjectieve recht op gelijke behandeling. Verder kan een rechtshulpverlener de 
cliënt bijstaan bij het afdwingen van die rechten, ofwel door rechtstreeks in 
contact te treden met de wederpartij ofwel door een klacht in te dienen bij de 
Commissie gelijke behandeling of een andere procedure aan te spannen.  

Wij hebben vooral de rol van rechtshulpverleners in procedures bij de 
Commissie gelijke behandeling onderzocht. Op deze manier wordt uiteraard 
maar een deel van de rol van rechtshulp zichtbaar. Buiten beeld blijven de ge-
vallen waar rechtshulpverlening tot toepassing van de wetgeving heeft geleid 
zonder dat het tot een conflict of een verzoek aan de Commissie kwam. Uit de 
dossiers bij de Commissie blijkt dat het nogal eens voorkomt dat advocaten pas 
worden ingeschakeld, nadat de Commissie een oordeel heeft uitgesproken. 
Rechtshulpverlening in die fase laten wij hier buiten beschouwing omdat de 
gegevens in de dossiers op dit punt waarschijnlijk onvolledig zijn. 

In meer dan een derde van de 149 zaken waarin de Commissie in 1997 een 
oordeel uitsprak, traden een of meer rechtshulpverleners op. Van de individue-
le verzoekers had ruim een kwart zich van rechtshulpverlening voorzien, 
meestal een advocaat. De meeste individuele verzoekers doorliepen de proce-
dure bij de Commissie zonder een rechtshulpverlener.15 Wanneer niet alleen 
wordt gekeken naar rechtshulpverleners, maar ook naar bijstand verleend door 

                                                           
15  In een survey onder 900 personen die een klacht bij de Nationale ombudsman had-

den ingediend, bleek dat één op de vijf een of andere vorm van rechtshulp of steun 
kreeg bij de indiening van de klacht. In bijna 40% van deze gevallen werd de 
rechtshulp verleend door een advocaat (Timmer & Niemeijer, 1994:233). Deze sur-
vey was niet beperkt tot klachten die het tot een rapport hadden gebracht. 
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een antidiscriminatiebureau of belangenvereniging, ontving de helft van de 
verzoekers enige vorm van steun. 

Bijna een derde van de wederpartijen schakelde een rechtshulpverlener in, 
eveneens meestal een advocaat. Dit gebeurde vooral in zaken betreffende ar-
beid, waar grote financiële belangen op het spel kunnen staan (bijvoorbeeld in 
geschillen over ontslag of pensioenrechten). Wederpartijen laten zich dus va-
ker dan verzoekers bijstaan door een rechtshulpverlener. Dit bleek ook uit de 
telefonische enquête onder verzoekers en wederpartijen. 

De advocaten voor verzoekers zijn bijna altijd afkomstig van kleine of 
middelgrote advocatenkantoren. Onder de advocaten voor de wederpartijen 
zijn er verschillende die op (zeer) grote kantoren werkzaam zijn. Van de in 
totaal 76 advocaten en andere rechtshulpverleners traden de meesten (66) 
slechts in één zaak bij de Commissie op. Twee advocaten (één van een vak-
bond en één pensioenrechtdeskundige) traden in drie zaken op en twee advoca-
ten in twee zaken. Deze cijfers wijzen niet op een duidelijke specialisatie bin-
nen de advocatuur op dit terrein.  

Verreweg de meeste rechtshulpverleners traden op in geschillen op het ter-
rein van de arbeid en in zaken betreffende onderscheid naar seksuele gericht-
heid. In zaken over onderscheid naar ras of nationaliteit traden slechts zelden 
rechtshulpverleners op (7 van de 48 zaken); meestal was het dan de wederpartij 
die zich van rechtshulp had voorzien. Hierboven zagen we al dat verzoekers in 
deze zaken vaak door een antidiscriminatiebureau worden bijgestaan. Uit de 
telefonische enquête blijkt dat een klacht van verzoekers met deskundige hulp 
vaker gegrond wordt verklaard dan een klacht van verzoekers zonder hulpver-
lener. Bij wederpartijen heeft de betrokkenheid van een rechtshulpverlener 
geen invloed op de uitkomst van de procedure. 

De weg naar de Commissie varieert kennelijk afhankelijk van het onder-
werp van de zaak. In geschillen over arbeid en bij onderscheid op grond van 
geslacht en seksuele gerichtheid spelen advocaten of vakbonden een relatief 
grote rol. In zaken over onderscheid naar ras of nationaliteit treden advocaten 
en vakbonden slechts zelden op als hulpverlener voor de verzoeker. In die za-
ken spelen de antidiscriminatiebureaus een belangrijke rol als intermediair, 
hulpverlener of verzoeker. Dit kan er op wijzen dat binnen de advocatuur min-
der ervaring op dit terrein is, dat de betrokken financiële belangen geringer 
zijn, of dat individuen die menen slachtoffer van rassendiscriminatie te zijn – 
al dan niet terecht – bij de advocatuur geen steun verwachten. In ieder geval is 
duidelijk dat de weg naar de Commissie voor verschillende discriminatiegron-
den nogal verschillend verloopt. 

In een aanzienlijk deel van de zaken die aan de Commissie gelijke behan-
deling worden voorgelegd, treden een of meer rechtshulpverleners op. Dat is 
een aanwijzing dat de procedure bij de Commissie serieus wordt genomen, niet 
alleen door verzoekers, maar ook door veel wederpartijen en door rechtshulp-
verleners. Het veelvuldig optreden van rechtshulpverleners kan er toe bijdra-
gen dat de Commissie zich meer als rechter gaat opstellen en het verlenen van 
advies en bijstand aan verzoekers minder als haar taak gaat zien. 
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Organisatie van het sociale veld waar doelgroep zich in bevindt 

Met de term sociaal veld16 wordt gedoeld op de concrete sociale omgeving 
met eigen normen en structuren waarin wetgeving geacht wordt te werken. Een 
voorbeeld van een sociaal veld is een bepaalde arbeidsorganisatie of een be-
paalde economische of maatschappelijke sector. Een sociaal veld kan weer-
standen genereren tegen nieuwe wetgeving en kan leden van de doelgroep er 
door informele sancties van weerhouden om zich op hun rechten te beroepen. 
Een sociaal veld kan daarentegen ook bepaalde wettelijke normen ondersteu-
nen en incorporeren in de eigen normen en structuren. Volgens Griffiths beho-
ren de sociale velden waarin emancipatoire wetgeving zijn sociale werking 
moet hebben vaak tot de 'taaiste' sociale velden; hij denkt hierbij met name aan 
arbeidsorganisaties. 

De gelijke-behandelingswetgeving moet binnen vele verschillende sociale 
velden worden toegepast. Uit de enquête onder arbeidsorganisaties en de inter-
views met aanbieders van goederen en diensten valt af te leiden dat deze wet-
geving bij bepaalde organisaties in vruchtbaarder aarde valt dan bij andere. Het 
idee van gelijke behandeling lijkt bij overheidsorganisaties sterker te leven dan 
bij bedrijven, en meer bij grote organisaties dan bij kleine. Het lijkt eveneens 
van belang of de organisatie al langer normadressaat (arbeidsorganisaties) is of 
deze status pas heeft verworven met de invoering van de AWGB (aanbieders 
van goederen of diensten). Het is echter onduidelijk in hoeverre dit ook meer 
concreet tot aanpassing van het eigen beleid aan de eisen van de gelijke-behan-
delingswetgeving leidt. Uit het dossieronderzoek en de casestudies naar de op-
volging en doorwerking van oordelen van de Commissie gelijke behandeling 
blijkt bijvoorbeeld dat ook overheidsinstellingen niet altijd bereid zijn het oor-
deel van de Commissie daadwerkelijk op te volgen. 

In het sociale veld van een sector of organisatie moet het idee van gelijke 
behandeling concurreren met andere relevante (of relevantere) ideeën zoals: 
uitsluiting van onverantwoorde risico’s (financiële dienstverlening), concurre-
rende prijzen (verzekering), tegengaan misbruik (verkrijgen woonruimte buiten 
het verdeelsysteem), principes openbaar onderwijs (hoofddoek), orde en veilig-
heid (discotheken). Die andere ideeën nemen binnen het sociale veld een cen-
trale plaats in, terwijl ideeën over gelijke behandeling ofwel slechts op de ach-
tergrond aanwezig zijn of een marginale plaats innemen.  

Zo valt de gelijke-behandelingswetgeving moeilijk te verenigen met de 
binnen de verzekeringswereld gebruikelijke werkwijze, waarbij premies en 
voorwaarden worden gebaseerd op statistische verschillen in risico tussen ver-
schillende categorieën verzekerden (in plaats van het risico uitsluitend te bepa-
len op basis van het gedrag van de individuele verzekerde). Bij veel van de 
door ons onderzochte woningbouwcorporaties was het vaste routine om aan te 
sluiten bij de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek bij het verlenen van mede-

                                                           
16  Deze term is gebaseerd op het door Sally Falk Moore geïntroduceerde begrip semi-

autonomous social field. Zie Moore, 1973. 
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huurderschap aan ongehuwd samenwonenden. De Commissie gelijke behande-
ling oordeelde dat deze werkwijze in strijd is met de gelijke-
behandelingswetgeving. Woningcorporaties moeten elk verzoek individueel 
toetsen om eventueel misbruik uit te sluiten. De door de Commissie voorgesta-
ne werkwijze zou de organisaties veel extra werk kosten, terwijl dit in hun 
ogen niet belangrijk is. Meerdere organisaties geven te kennen dat wanneer het 
er echt op aan komt (wanneer iemand uit de woning dreigt te worden gezet 
vanwege het ontbreken van medehuurderschap) het geval alsnog individueel 
wordt beoordeeld op aanwijzingen voor misbruik. In vergelijking met het eer-
der genoemde voorbeeld uit de verzekeringsbranche betreft het hier wel een 
minder centraal element in de werkwijze. 

De gelijke-behandelingswetgeving moet in de praktijk niet binnen één so-
ciaal veld worden toegepast, maar binnen vele verschillende sociale velden. 
Deze sociale velden hebben elk hun eigen kenmerken en eigenaardigheden. De 
wetgeving en de geformuleerde normen zijn niet afgestemd op de specifieke 
situatie in een bepaald sociaal veld. Dat belemmert de sociale werking van de 
wetgeving. De vele verschillende sociale velden waarbinnen de wetgeving 
moet worden toegepast maken het voor de Commissie gelijke behandeling ook 
moeilijk om naleving van de wetgeving te bevorderen door in gesprek te treden 
met centrale actoren binnen een sociaal veld. Daarvoor moet de Commissie im-
mers over specifieke kennis over de gang van zaken in zeer uiteenlopende sec-
toren (woningbouwverenigingen, bankwezen, uiteenlopende verzekerings-
branches, zorgverleners, onderwijsinstellingen, enzovoorts) beschikken.17 

Handhavingsapparaat: de Commissie gelijke behandeling 

Volgens Griffiths wegen de problemen van de communicatie van wettelijke 
regels en van de sociale context waarbinnen de doelgroep zich bevindt zwaar-
der naarmate de wetgeving ‘reactiever’ is, dat wil zeggen dat de handhaving 
van die wetgeving afhankelijk is van de activiteit van individuele leden van de 
doelgroep. Het bestaan van een speciale instantie die moet toezien op naleving 
van de wetgeving kan cruciaal zijn, zeker als die instantie een ‘proactieve’ in-
vulling geeft aan haar taken (vgl. Groenendijk, 1986). 

De AWGB verbiedt verschil in behandeling op een groot aantal terreinen. 
Daarmee schept deze wet nieuwe rechten voor individuen en organisaties. De 
handhaving van die nieuwe rechten wordt in eerste instantie aan de betrokke-
nen zelf overgelaten. Rijzen er conflicten of vragen over de precieze betekenis 
van de nieuwe wetgeving, dan kunnen de betrokkenen hun geval ter beoorde-
ling aan de Commissie of aan de rechter voorleggen. De Commissie is daarmee 
de voornaamste (nieuwe) overheidsinstantie ter handhaving van de nieuwe 

                                                           
17  Voor de Nationale ombudsman blijkt overleg met wederpartijen wel een belangrij-

ke manier om veranderingen binnen overheidsorganisaties op gang te brengen. Zie 
Hertogh 1997. 
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wetgeving. De Commissie is ingesteld als een quasi-rechterlijk college, be-
doeld om de norm van gelijke behandeling te concretiseren zonder dat een 
beroep op de rechter nodig is. De Commissie heeft in de loop van haar ontwik-
keling steeds meer bevoegdheden gekregen om actief op te treden. Haar oor-
spronkelijke onderzoeksbevoegdheid in individuele zaken werd uitgebreid met 
de bevoegdheid tot onderzoek uit eigen beweging en de bevoegdheid tot pro-
cederen bij de rechter. Van Vleuten18 constateert dat de Commissie in haar 
ontwikkeling het voorbeeld van de Angelsaksische en Amerikaanse handha-
vingsorganen volgt die echter van de aanvang af meer actief van karakter zijn 
geweest. De commissies gelijke behandeling laten over de gehele wereld een 
zelfde beeld zien van taakverbreding, toenemende bevoegdheden en meer ver-
schillende wetten die zij moeten toepassen. 

De rol van de overheid bij de handhaving van de wet is, buiten de gevallen 
waar overheidsinstanties zelf normadressaat zijn, vrijwel beperkt tot de finan-
ciering van de Commissie met haar bureau en de subsidiëring van de antidis-
criminatiebureaus en enkele landelijke organisaties, zoals het LBR en Equality. 
Bij de handhaving van wetgeving op sommige andere terreinen is de overheid 
een grotere rol toebedeeld. Voorbeelden op het terrein van de arbeid zijn de 
wetgeving inzake arbeidstijden en die inzake arbeidsomstandigheden, terreinen 
waar de Arbeidsinspectie van oudsher een belangrijke rol speelt bij de handha-
ving. 

Opvattingen over de Commissie gelijke behandeling 

Uit de telefonische enquête blijkt dat verzoekers, wederpartijen en hulpverle-
ners in het algemeen van mening zijn dat de Commissie deskundig, onafhanke-
lijk, geïnteresseerd en zorgvuldig is. Ook het oordeel over de bereikbaarheid, 
de telefonische bejegening, de gang van zaken tijdens de zitting en de door de 
Commissie verstrekte informatie is positief. Verzoekers met klacht die door de 
CGB gegrond is bevonden zijn positiever dan verzoekers wier klacht onge-
grond of niet ontvankelijk is bevonden. Ook wederpartijen zijn meer tevreden 
als ze door de Commissie in het gelijk zijn gesteld. Het is overigens geenszins 
zo dat verzoekers en wederpartijen die door de Commissie in het ongelijk zijn 
gesteld op alle punten negatief oordelen over de Commissie. 

Vertegenwoordigers van landelijke belangenorganisaties zijn in het alge-
meen positief over de Commissie. Van deze kant is echter ook kritiek te be-
luisteren. Verschillende organisaties van doelgroepen zijn weliswaar tevreden 
over de deskundigheid en grondige aanpak van de Commissie, maar ze zouden 
graag een meer actieve opstelling van de Commissie zien.19 De Commissie 
zou vaker op eigen initiatief onderzoek moeten instellen, de Commissie zou 

                                                           
18  In Asscher-Vonk & Groenendijk, 1999. 
19  Veel belangenorganisaties zouden zich overigens zelf ook actiever kunnen opstel-

len; zie de paragraaf over het activeren van leden van de doelgroepen. 
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zelf meer initiatief moeten ontplooien, de Commissie zou meer moeten doen 
aan een structurele bestrijding van ongelijke behandeling, de Commissie zou 
concreter moeten aangeven hoe de wetgeving kan worden nageleefd (bijvoor-
beeld bij positieve actie) en de Commissie moet actiever toezien op naleving 
van de oordelen. Vaak wordt eveneens bepleit dat de Commissie de benodigde 
financiële middelen en bevoegdheden zou moeten krijgen om een dergelijke 
actieve opstelling mogelijk te maken. Vertegenwoordigers van organisaties van 
normadressaten zien voor de Commissie daarentegen juist een beperkte rol 
weggelegd. 

                                                          

De opstelling van de Commissie: enkele dilemma’s 

Het is voorstelbaar dat de Commissie haar bevoegdheden om zelf onderzoek te 
initiëren of om naleving van haar oordelen via de rechter af te dwingen, zou 
gebruiken om de eerder gesignaleerde sociale ongelijkheid bij de toegang 
enigszins te redresseren. De Commissie heeft die bevoegdheden tot nu toe ech-
ter niet of nauwelijks gebruikt. 

De Commissie neemt afgezien van het verstrekken van voorlichting een af-
wachtende houding aan. Ze richt zich bijna volledig op haar primaire taak: het 
onderzoeken van klachten en het geven van een oordeel. Vorming van juris-
prudentie lijkt voorop te staan. Het verstrekken van advies, het plegen van 
overleg met of het bemiddelen tussen de betrokken partijen krijgen minder 
aandacht van de Commissie. Het is de vraag of in dat laatste opzicht de Com-
missie zich niet lijdelijker opstelt dan de burgerlijke rechter, die bij comparities 
en in korte gedingen tijdens de zitting veelvuldig nagaat of een schikking mo-
gelijk is.20 De oriëntatie op regelvorming kan maken dat er minder oog is voor 
overleg en minnelijke afdoening. 

De Commissie is door de wetgever met tenminste drie dilemma’s gecon-
fronteerd. Ten eerste is er de spanning tussen geschillenoplossing en vorming 
van jurisprudentie. De Commissie moet oordelen over individuele klachten, 
maar tevens wordt van haar een specificatie van de algemene wettelijke nor-
men verwacht. De Commissie lijkt in feite sterk gericht te zijn op haar regel-
vormende taak. Voor veel individuele verzoekers is dat niet duidelijk. Dat is 
niet erg voor die verzoekers die uit zijn op een principiële uitspraak. Een op de 
drie verzoekers noemt echter het oplossen van een conflict als motief voor 
indiening van de klacht. Voor deze verzoekers betekent de procedure voor de 
Commissie veel tijdverlies, soms met grote risico’s en weinig baat. 

Het tweede dilemma betreft de spanning tussen een oriëntatie op de partijen 
en de oriëntatie op de juridische wereld, in het bijzonder op de rechterlijke 
macht. Als de Commissie er naar streeft om gezag te verwerven bij partijen, 
leidt dit tot andere keuzes dan streven naar gezag in de juridische wereld. Dit 
dilemma komt onder meer in de motivering van de oordelen tot uitdrukking. 

 
20  Zie bijvoorbeeld Bruinsma, 1995:71. 
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Staat de begrijpelijkheid van de motivering voor de partijen en het betreffende 
sociale veld (de branche of maatschappelijke sector) voorop of richt de motive-
ring zich primair op acceptatie door juristen en met name rechters? De bondige 
motivering van het eigen oordeel van de Commissie, het beperkte debat met de 
argumenten van de partijen en het veelvuldig gebruik van voetnoten met ver-
wijzingen naar andere juridische uitspraken, wekken de indruk dat de tweede 
oriëntatie overheerst. 
Een derde dilemma vormt de combinatie van quasi-rechterlijke taken en de be-
voegdheden om zelf initiatief of actie te ondernemen. In de juridische vakpers 
en door sommige organisaties van normadressaten wordt gesteld dat er een te-
genstelling is tussen deze taken. Ook binnen de Commissie wordt een spanning 
tussen deze taken ervaren, die er toe dwingt te kiezen voor één van beide ta-
ken. Het is echter de vraag of die keuze onvermijdelijk is. In de praktijk zou-
den beide functies elkaar kunnen versterken. De Commissie kan actief optre-
den zonder activistisch te worden, bijvoorbeeld door in enkele strategisch be-
langrijke zaken een zorgvuldig voorbereid onderzoek in te stellen of een pro-
cedure bij de rechter te voeren. De Commissie heeft tot nu toe zelfs bij eviden-
te niet-naleving van een oordeel geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om een vordering bij de rechter tot naleving van de AWGB in te stellen. Prak-
tisch alle organisaties van doelgroepen bepleiten een meer actieve opstelling 
van de Commissie bij de follow-up van de oordelen, het zelf naar de rechter 
gaan als de wederpartij het oordeel niet opvolgt en bij het uit eigen beweging 
instellen van onderzoek. Onder de normadressaten wordt daarover juist anders 
gedacht.  

De bovengenoemde dilemma’s maken begrijpelijk welke invulling de 
Commissie in haar eerste jaren met de (beperkte) haar ter beschikking staande 
middelen aan haar wettelijke taak heeft gegeven. Over de oude Commissie ge-
lijke behandeling schreven Jaspers e.a. (1995) dat ze kon kiezen uit drie moge-
lijke rollen: rechter, beleidsmaker of belangenbehartiger. Naar onze mening 
kan de huidige Commissie binnen haar wettelijke taak kiezen voor drie rollen: 
(1) het uitleggen en vormen van regels, (2) het oplossen van geschillen door 
uitspraak of bemiddeling, of (3) het handhaven van de gelijke-behan-
delingswetgeving. Het lijkt er op dat de Commissie in feite voor de eerste rol 
heeft gekozen. Het grootste deel van de beschikbare middelen en menskracht 
wordt althans benut om oordelen te produceren. Het adviseren van verzoekers, 
het met partijen om de tafel gaan zitten om te overleggen wat een praktisch 
haalbare invulling van de wet in een concrete situatie is, het zelf analyseren 
van CAO’s, standaardvoorwaarden of vaste praktijken en het afdwingen van 
de naleving van haar oordelen, zijn allemaal activiteiten die mogelijk zijn bin-
nen het huidige wettelijk kader. In de praktijk spelen ze in het werk van de 
Commissie geen of slechts een marginale rol. Het veelvuldig optreden van 
advocaten in procedures en de omstandigheid dat bijna alle leden van de 
Commissie en van haar staf jurist zijn kan er toe hebben bijgedragen dat de 
Commissie vooral als quasi-rechter functioneert.  
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Als de wetgever blijft bij de keuze om de handhaving van de gelijke-
behandelingswetgeving niet aan de overheid op te dragen, maar primair aan de 
betrokken burgers over te laten, is daarmee de beperkte werking van deze wet-
geving gegeven. Die beperking kan ten dele worden opgeheven door de Com-
missie en de particuliere organisaties die voor de doelgroepen optreden, vol-
doende (financiële) armslag te verstrekken om een actief optreden mogelijk te 
maken. 

Tot besluit 

Uit ons onderzoek blijkt dat het maatschappelijk draagvlak voor de gelijke-be-
handelingswetgeving globaal bezien groot is. Iedereen die we in het kader van 
het onderzoek gesproken hebben – organisaties van doelgroepen en norm-
adressaten, werkgevers, banken, woningcorporaties, scholen, verzoekers en 
wederpartijen – onderschrijft het idee van gelijke behandeling. Niemand wil 
beschuldigd worden van discriminatie.  

Niettemin is de algemene sociale werking van de AWGB en de overige ge-
lijke-behandelingswetgeving beperkt. In concrete situaties en in sommige sec-
toren levert de toepassing problemen op of wordt de wet in feite genegeerd. De 
specifieke sociale werking speelt vooral in de enkele honderden geschillen die 
jaarlijks aan de Commissie worden voorgelegd. De partijen in deze zaken zijn 
doorgaans tevreden over de Commissie en de procedure. De opvolging en 
doorwerking van de circa 150 oordelen die de Commissie jaarlijks uitspreekt is 
echter zeker niet optimaal. 

De beperkte werking van de wet valt te verklaren door de keuze van de 
wetgever om de handhaving afhankelijk te maken van het initiatief van indivi-
duele leden van de doelgroepen, door de nogal passieve opstelling van de 
Commissie (nauwelijks onderzoek uit eigen beweging; geen beroep op de 
rechter) en door de niet erg actieve opstelling van de belangenorganisaties van 
de doelgroepen. Afgezien van sommige antidiscriminatiebureaus, hebben of 
zien weinig maatschappelijke organisaties het als hun taak om naleving van 
deze wetgeving te bevorderen en zo nodig af te dwingen. 

Een andere factor die de sociale werking van de AWGB belemmert, is dat 
deze wetgeving op zeer veel verschillende maatschappelijke sectoren van toe-
passing is, zonder dat direct duidelijk is wat de wetgeving voor de praktijk van 
die sectoren precies betekent. Die diversiteit van relevante sociale velden 
maakt het minder waarschijnlijk dat normadressaten en doelgroepen van de 
inhoud en bedoeling van de wetgeving op de hoogte zijn. Wanneer niet reeds 
wordt voldaan aan de gelijke-behandelingswetgeving is de kans dat norm-
adressaten spontaan overgaan tot aanpassing van hun werkwijze (naleven) 
geringer dan bij wetgeving die zich richt op één sociaal veld. Die diversiteit 
maakt het voor de Commissie en voor belangenorganisaties ook moeilijk om 
binnen al die sectoren discussies aan te gaan over de vraag of de gebruikelijke 
werkwijze voldoet aan de eisen die vanuit het oogpunt van de gelijke-
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behandelingswetgeving daaraan gesteld kunnen worden. Zowel bij de Com-
missie als bij belangenorganisaties ontbreekt de daarvoor benodigde kennis 
over de gang van zaken in zeer uiteenlopende sectoren. Een op daadwerkelijke 
gedragsverandering gerichte strategie, gebaseerd op het opbouwen van langdu-
rige contacten met wederpartijen of organisaties op die terreinen, wordt be-
moeilijkt door de diversiteit aan maatschappelijke sectoren waarbinnen dat zou 
moeten gebeuren. 

De door Griffths geschetste benadering waarin de sociale werking van het 
recht centraal staat, en zijn uitwerking daarvan voor de sociale werking van 
wetgeving gebaseerd op een ‘individual rights strategy’, bleken een zeer bruik-
baar ordeningskader voor het onderzoek naar het functioneren van de gelijke-
behandelingswetgeving. De bevindingen van ons onderzoek komen overeen 
met de door Griffiths verwoorde resultaten van ander onderzoek en veronder-
stellingen over de sociale werking van dit soort wetgeving. Naast de door Grif-
fiths geconstateerde 'taaiheid' van sociale velden waarin emancipatoire wetge-
ving zijn sociale werking moet hebben, bleek ook de verscheidenheid aan soci-
ale velden een belemmerde factor. 

Aangehaalde literatuur  

ASSCHER-VONK, I.P. & C.A. GROENENDIJK (red.) (1999) Gelijke behan-
deling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociologische analyse van 
de gelijke-behandelingswetgeving, Den Haag: Sdu uitgevers 
BIEGEL, C., A. BÖCKER & K. TJOEN-TAK-SEN (1987) Rassendiscrimina-
tie... tenslotte is het verboden bij de wet, Zwolle: Tjeenk Willink 
BLOM, J.A.H. (1995) De effectiviteit van de Wet gelijke behandeling m/v: 
Tweede deelonderzoek, Den Haag: Vuga 
BRUINSMA, F. (1995) Korte gedingen, Een rechtssociologisch verslag, 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 
GRIFFITHS, J. (1987) De rol van de rechter bij de totstandkoming van bezoek 
na echtscheiding, Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht 3-16 
GRIFFITHS, J. (1990) De sociale werking van rechtsregels en het emancipa-
toire potentieel van wetgeving, in: T. Havinga & B. Sloot (red.), Recht en 
emancipatie: bondgenoot of barrière, Den Haag 27-46 
GRIFFITHS, J. (1996) De sociale werking van recht. in: J. Griffiths (red.), De 
sociale werking van recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en 
rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 469-513 
GRIFFITHS, J. (1999) The social working of anti-discrimination law, in: T. 
Loenen & P.R. Rodrigues (eds.), Non-discrimination law: Comparative per-
spectives, The Hague etc.: Kluwer Law International 313-330 
GROENENDIJK, C.A. (1986) Heeft wetgeving tegen discriminatie effect?, 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 



De sociale werking van gelijke-behandelingswetgeving 23 

HERTOGH, M.L.M. (1997) Consequenties van controle. De bestuurlijke 
doorwerking van het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale 
ombudsman, Den Haag: Vuga 
JASPERS, A.Ph.C.M., Y. KONIJN & I.M. DE VRIES (1995) Door de ogen 
van anderen: Onderzoek naar de relatie van de Commissie gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de arbeid met haar omgeving, Utrecht: Universi-
teit Utrecht 
KLINK, B. VAN (1998) De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en 
de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: 
W.E.J. Tjeenk Willink 
MILLER, R.E. & A. SARAT (1981) Grievances, claims, and disputes: Assess-
ing the adversary culture, 15 Law and Society Review 525-565 
MOORE, S.F. (1978) Law as process. An antropological approach, London/ 
Henley/Boston 
Rapportage Bekendheidsonderzoek Commissie gelijke behandeling (1998) 
Utrecht: Duo Market Research 
TIMMER, J. & B. NIEMEIJER (1994) Burger, overheid en Nationale Om-
budsman, Den Haag: Sdu 
VEENMAN, J. (1995) Onbekend maakt onbemind. Over selectie van allochto-
nen op de arbeidsmarkt, Assen: Van Gorcum 
VELDMAN, A.G. & R. WITTINK (1990) De kans van slagen. Invloeden van 
culturen en regels op de loopbanen van vrouwen, Leiden/Antwerpen: Stenfert 
Kroese 
VERAART, J. (1996) In vaders voetspoor. Jonge Turken op de arbeidsmarkt, 
Amsterdam: Thesis publishers 
VLEUTEN, C.E. VAN & L. WILLEMS (1999) Commissie gelijke behande-
ling in de AWGB (art. 11-21 AWGB), in: I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenen-
dijk, Gelijke behandeling: regels en realiteit. Een juridische en rechtssociolo-
gische analyse van de gelijke-behandelingswetgeving, Den Haag: Sdu, 235-
299 



 



Onafhankelijk bij de wetgever op schoot? 
Theorie als regisseur in het onderzoek ter evaluatie van de  

Wet op de rechtsbijstand  

Albert Klijn 

“Politici en beleidsvoeders kunnen namelijk ook als theoretici worden be-
schouwd. Achter een maatregel ter leniging van een sociaal probleem steekt de 
veronderstelling dat door die maatregel een bepaald doel zal worden bereikt. 
Politiek en praktijk zijn dan ook te beschouwen als levensechte experimenten, 
waaruit kan blijken in hoeverre beleidstheorieën voldoen. Die experimenten 
kunnen mislukken en genomen maatregelen kunnen de beoogde doelen maar 
weinig dichterbij brengen. Sociologisch onderzoek naar de uitkomsten van die 
experimenten kan iets dergelijks aantonen. De bevindingen van die onder-
zoeken kunnen de theorieën van politici weerspreken en een kritische functie 
vervullen.” (Ultee, Arts en Flap, 1992: 27)1 

Vooraf: een persoonlijke reflectie 

Op 1 januari 1994 trad de Wet op de rechtsbijstand (Wrb, Stb., 1993, nr.775) 
in werking. Oogmerk ervan was een structurele wijziging van de bestaande 
subsidievoorziening; een wijziging van de aanvraagvoorwaarden (de toe-
gangsdoelstelling), een wijziging van de voorwaarden waaronder rechtsbij-
standverleners hun diensten binnen dit kader kunnen aanbieden (de aanbod-
doelstelling) en een wijziging van de bestuurlijke en budgettaire organisatie. In 
december 1998 stuurde de minister van Justitie het rapport Evaluatie wet op de 
rechtsbijstand naar de Tweede Kamer. De strekking van dit verslag werd ver-
woord in de navolgende volzin. “Algemene conclusie moet zijn dat de Wrb 
voldoet aan de indertijd bepaalde doelstellingen, dat bepaalde knelpunten in de 
praktijk en door aanpassing van regelgeving blijken te kunnen worden onder-
vangen, maar tegelijkertijd nog aanpassingen wenselijk en in de toekomst mo-
gelijk zijn waardoor het stelsel de nodige dynamiek behoudt om de doelstellin-
gen ook in de toekomst na te blijven streven” (MvJ, 1998: 12). Een ambtelijke 
vertaling van: er zijn de nodige problemen opgeruimd, er zijn er nog op te rui-
men, maar het beleid ligt op koers. De ambtelijke auteurs baseerden hun be-

                                                           
1  Bij wijze van uitzondering: het volgende is opgedragen aan Bert Riemens en Peter 

Levenkamp (respectievelijk Hoofd operationele processen en Directeur van de Di-
rectie Rechtsbijstand en Juridische beroepen van het Ministerie van Justitie) die mij 
het zitten lastig en dus aantrekkelijk maakten. 
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toog onder meer op en in opdracht van de beleidsdirectie uitgevoerd evaluatie-
onderzoek. 

Het voorgaande krijgt enig reliëf wanneer men het leest tegen de achter-
grond van het betoog van Elffers naar aanleiding van soortgelijk evaluatie-
onderzoek (Elffers, 1997). Dat onderzoek – of liever: de verschillende deelon-
derzoeken verricht in het kader van de wet Melding ongebruikelijk transacties 
(MOT) – deugde naar zijn mening niet. De hoofddoelstelling van de wet was 
niet in de evaluatie betrokken en hetgeen wél was onderzocht bleek kwalitatief 
niet om over naar huis te schrijven. Niettemin schreven de ministers van Finan-
ciën en Justitie de Tweede Kamer een brief met soortgelijke strekking als eer-
der genoemd rapport. Hoe komt het toch, vroeg Elffers, dat er een zo evidente 
kortsluiting was tussen de onderzoeksboodschap en beleidsverantwoording? 
Zijn antwoord: het gebrek aan een van het beleid onafhankelijke regisseur. 
Zo’n figuur – Elffers dacht aan ‘echte buitenstanders’ zoals universitaire on-
derzoekers en expliciet uitgesloten werden onderzoekers werkzaam op departe-
mentale onderzoeksafdelingen – zou in staat geweest zijn de evaluatievraag te 
expliciteren en vervolgens de uitkomsten van het onderzoek aan de Kamer 
presenteren. 

Nu wil het geval dat ik als medewerker op het WODC bij al de betrokken 
onderzoeken direct (als onderzoeker) dan wel indirect (als lid van de begelei-
dingscommissie) betrokken ben geweest, bij de meeste in een dubbelrol van 
zowel als tekstschrijver als regisseur.2 In die situatie lees ik deze aansporing 
van Elffers niet zonder enige ‘interesse’; immers: wiens brood men eet, ... Niet 
dat ik het oneens ben met de bepleite onafhankelijkheid van de onderzoeker. 
Dat is een groot goed zoals de geschiedenis van het WODC-onderzoek meer 
dan eens bewezen heeft (Van Stokkom, 1998). Integendeel: waar het mij hier 
om gaat is slechts een explicitering van de veronderstelling waarvan naar ik 
hoop – zeker ben ik daar niet van – Elffers uitging: de mate van theoretische 
sturing van onderzoek als voorwaarde voor beleidskritisch onderzoek. Een 
voorwaarde waarvan de vervulling belangrijker is dan de status van de univer-
sitaire outsider. 

Het meest overtuigende betoog van mijn kant zou uiteraard neerkomen op 
een onderzoek waarin ‘theorie-loos’ en ‘theorie-gestuurd’ onderzoek bezien 
zou worden op hun beleidskritisch potentieel. Dat gaat mijn mogelijkheden 
thans te buiten. Ik beperk me hier – vergelijkbaar met hetgeen Elffers deed – 
tot een beschrijving van het onderzoek waarvoor ik direct verantwoordelijk 
ben geweest in het kader van de evaluatie van de Wrb. Ik presenteer daartoe de 
structuur van de analyse van twee onder mijn verantwoordelijkheid uitgevoer-
de evaluatieprojecten: één gerelateerd aan de aanboddoelstelling van de wet, de 
ander gericht op de toegangsdoelstelling. Mijn oogmerk daarbij is niet anders 

                                                           
2  In die laatste hoedanigheid ook nog in een door de schrijvers wel gebruikt maar niet 

vermelde studie (Beyers e.a ., 1998). 



Onafhankelijk bij de wetgever op schoot? 27 

dan te illustreren hoezeer de theoretische sturing behulpzaam was bij het zicht 
krijgen op de complexiteit van de inwerkingtreding van de wet. 

‘Theoretische sturing’ is de mate waarin empirisch onderzoek gestructu-
reerd wordt door de drieledige sequens ‘vragen-uitspraken-bevindingen’ (Ul-
tee e.a., 1992). Of in bewoordingen ontleend aan deze auteurs: begin met het 
stellen van de uiteindelijk te beantwoorden vraag; formuleer daarna het ver-
moede antwoord met gebruikmaking van de bestaande algemene sociaal we-
tenschappelijke kennis over gedragsmechanismen en ten derde: ga aan de hand 
van beschikbaar empirisch materiaal na of de vermoede antwoorden ook in-
derdaad bruikbaar zijn om deze specifieke vraag te beantwoorden.  

In de praktijk van het wetsevaluatieonderzoek betekent dit dat de volgende 
issues aan bod dienen te komen. 
1. In hoeverre stelt het onderzoek de, door de wetgever vaak impliciet gehou-

den, veronderstellingen over samenhang tussen voorgestelde maatregelen 
en de nagestreefde effecten ervan aan de orde? 

2. In hoeverre wordt die samenhang geplaatst in de context van algemene ge-
dragsmechanismen zodat zichtbaar wordt onder welke omstandigheden het 
beoogde gedrag zal optreden? 

3. In hoeverre wordt aan de hand van het beschikbaar empirisch materiaal 
zichtbaar dat bedoeld (dan wel onbedoeld) gedrag optreedt onder invloed 
van de wet? 

 
Bij de navolgende bespreking van de evaluatieprojecten is de hier toegelichte 
sequens de leidraad van de compositie.3 

Stap 1: Wordt de relatie tussen doel en getroffen maatregelen geproble-
matiseerd? 

De aanboddoelstelling: het veiligstellen van omvang en kwaliteit 

De Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel spreekt over het voorzien in 
‘voldoende aanbod’ als doelstelling van de wet (TK, 1991-1992, 22609, nr. 3: 
5). Het evaluatieonderzoek dat zich met de realisering van de aanboddoelstel-
ling bezighoudt draagt als titel De toegevoegde kwaliteit (Van Leeuwen, Klijn 
en Paulides, 1996); een meer beknopte indicatie voor een opmerkelijke ver-
smalling is niet mogelijk. Voor die versmalling was een reden: in de toelich-
ting op de in dit verband getroffen maatregelen – Afdeling 2: de inschrijving 
van advocaten door de Raad voor rechtsbijstand; artt. 14 t/m 17 – wordt name-
lijk hoegenaamd niet over het omvangsaspect gesproken. Het is een en al kwa-
liteitsborging wat de klok slaat. De Raad krijgt de bevoegdheid om voorwaar-

                                                           
3  Sprekend over het onderzoek – een werk van meerderen – gebruik ik het meervoud; 

daar waar het mijn eigen opvatting betreft past (uiteraard) alleen het enkelvoud. 
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den te stellen aan advocaten die zich beschikbaar willen stellen voor het verle-
nen van gesubsidieerde rechtsbijstand. De inschrijfvoorwaarden hebben be-
trekking op (1)het (minimum en maximum) aantal zaken die advocaten jaar-
lijks moeten of mogen afhandelen, (2) de deskundigheid van advocaten op 
specifieke rechtsterreinen, (3) de organisatie van het kantoor en tenslotte (4) op 
de inrichting van de door de advocaat te verzorgen verslaggeving van diens 
dienstverlening. Omdat deze ingreep – anders dan vele voorgaande ingrepen in 
het subsidiestelsel – rechtstreeks gericht was op de organisatie van het aanbod, 
leek het van belang daar de aandacht op te richten.4 Daarbij kwam dat uit de 
onderliggende stukken nagenoeg niets bleek over hoe de wetgever zich de ope-
rationalisering en implementering voorstelde. Vandaar de centrale vraag van 
het onderzoek: hoe kan het stellen van inschrijfvoorwaarden aan advocaten 
bijdragen aan grotere doelmatigheid en een betere kwaliteit van de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand?  

Om die vraag te beantwoorden moet eerst helder zijn wat de beoogde eind-
situatie is. Wanneer zou men op grond van welke gegevens kunnen stellen dat 
de wet werkt in de bedoelde richting? Op die vraag treft men in de stukken 
geen duidelijk antwoord. Zoveel lijkt wel duidelijk dat de wetgever aansluiting 
zoekt bij de binnen de balie doorzettende specialisatie-ontwikkeling. ‘Goede 
raad vergt aandachtconcentratie’, zo lijkt het adagium. Advocaten die te weinig 
zaken deden – en klaarblijkelijk naar het oordeel van de wetgever de bron zijn 
van een te grote ondoelmatigheid – zouden niet meer in staat gesteld moeten 
worden om in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand hun diensten te 
verlenen. Advocaten die heel veel dan wel heel veel verschillende zaken doen 
en naar het oordeel van de wetgever het gevaar lopen op kwaliteit in te boeten 
–doordat men zaken afraffelt dan wel zonder voldoende kennis van zaken – 
zouden hun aandacht moeten concentreren. ‘Value for money’ heet dat. Over-
wegingen van doelmatigheid gebieden daarbij dat de schaal van de praktijkor-
ganisatie – van oudsher gedomineerd door het ‘eenpitters-kantoor’ – zich zou 
moeten vergroten. 

Het problematische van de situatie is daarin gelegen dat inschrijfmaatrege-
len advocaten extra – van buiten (de sfeer van hun beroepsuitoefening) en van 
boven (vanuit de Haagse bureaucratie) komende -eisen oplegt die hun bestaan-
de handelingsvrijheid verkleinen zonder dat daar enig extra voordeel voor hen 
tegenover stond. De wet bracht advocaten weliswaar een verhoging van hun 

                                                           
4  Voor het goede historische begrip moet men deze voorkeur plaatsen tegen de ach-

tergrond van de laatste zinnen van mijn proefschrift (Klijn, 1991: 208) waar uit-
drukkelijk gepleit wordt voor hernieuwde – want het spoor van Schuyt e.a. (1976) 
doortrekkend – aandacht voor de aanbodzijde in het onderzoek. Die overweging lag 
ten grondslag aan een interne notitie van mijn hand aan (wat thans heet) Beleidsdi-
rectie Rechtsbijstand en Juridische beroepen begin 1992 waarin ik aandacht vroeg 
voor dit onderdeel in het (toen nog) concept wetsvoorstel. Ongeacht of dit onder-
deel de behandeling ongeschonden zou overleven, een ex-ante evaluatie van een 
dergelijke interventie zou nuttig naar mijn mening zijn. 
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honorering met 25% , maar – zo redeneerden wij – dat vormde voor hen nau-
welijks winst want de verhoging werd door de balie als te gering beschouwd.5 
Aldus denkend plaatsten we een vraagteken achter de als vanzelfsprekend op-
gevoerde samenhang tussen inschrijfbeleid en kwaliteitsborging. Was het wel 
zo zeker dat het beoogde doel – een meer door aandachtconcentratie geken-
merkt aanbod – bereikt zou worden langs de weg van de inschrijvingsvoor-
waarden?  

De toegangsdoelstelling: selectie en gelijkheid 

De Memorie van toelichting stelt dat de wet ertoe strekt mensen die niet over 
voldoende financiële middelen beschikken om zelf te voorzien in de kosten 
van rechtsbijstand een aanspraak te bieden op overheidssteun (TK, 1991-1992, 
22609, nr.3: 4). Nu is dat – letterlijk genomen – niet geheel juist want zo’n 
aanspraak bestond al sedert de per 1 januari 1958 in werking getreden Wrom 
(Wrom, Stb., 1957, nr. 233). Ergo, als de Wrb op dit punt iets nieuws brengt, 
dan iets in de specificatie van die aanspraak. Wat er feitelijk verandert wordt 
snel duidelijk als men de met betrekking tot dit doel genomen maatregelen be-
ziet. 

Voor rechtzoekenden brachten de artikelen 12, 19, 34 en 35 van de nieuwe 
wet een verhoging van de kostprijs van rechtsbijstand. Art. 12 bevat een scher-
pere inhoudelijke afbakening van problemen die voor subsidie in aanmerking 
komen.6 Art. 19 brengt een afbakening van de tijdsduur (en daarmee de prijs) 
van verschillende vormen van rechtsbijstand aan te bieden door de Stichtingen 
rechtsbijstand (de nieuwe officiële naam voor de Bureaus voor rechtshulp). 
Art. 34 stelt de nieuwe draagkrachtgrenzen vast (waarboven men niet meer in 
aanmerking komt voor subsidie) en art. 35 bepaalt de hoogte van de eigen bij-
dragen voor hen die op grond van de draagkracht met succes een beroep op de 
subsidie kunnen doen. Allemaal maatregelen die in één en dezelfde richting 
wijzen: het verhogen van de kostprijs voor de consument. Dat is een veel be-
proefde sturingsstrategie om het beroep op overheidsmiddelen te doen afnemen 
of te stabiliseren. In beleidsjargon heet dit: het beroep meer verantwoord te 
doen zijn. Daarnaast beoogde de nieuwe wet ook een betere invulling te geven 
aan het beleidsadagium dat rechtzoekenden ieder naar vermogen financieel 

                                                           
5  De verhoging was de advocatuur reeds in 1989 door de toenmalige minister Kort-

hals Altes toegezegd nadat een commissie die zich moest buigen over de structuur 
van het nieuwe stelsel, dit had aanbevolen om ‘een goed klimaat’ voor verandering 
te scheppen (Commissie Polak, 1989: 30). De verzilvering van dit advies werd 
steeds op politieke gronden – als wortel aan de stok – voorgehouden tot de nieuwe 
wet in werking zou treden. In 1989 becijferde de balie al dat het vergoedingsniveau 
30% achter liep op het naar hun mening behoorlijke niveau. 

6  Een afbakening die geconcretiseerd wordt in het Besluit rechtsbijstand- en toevoeg-
criteria (Besluit van 11 januari 1994, Stb. 1994: 32). 
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belast moesten worden. Onder het oude regime van de Wrom was er in eerder 
onderzoek in tweevoudige zin ongelijkheid geconstateerd. Enerzijds werden 
alleenstaanden door de hoogte van de voor hen geldende inkomensgrens die 
nog aanspraak verleende op subsidie ‘bevoordeeld’ ten opzichte van samenwo-
nenden. Anderzijds was er de onevenwichtigheid in de tariefopbouw van de 
eigen bijdrage die met name de middeninkomens zwaarder belastte dan de lage 
inkomens. Om het eerste euvel te bestrijden werd de inkomensgrens voor al-
leenstaanden bepaald op 70% van de inkomensgrens voor samenwonenden.7 
Het tweede euvel zou verholpen worden door wijzigingen in de opbouw van 
dat bijdragetarief.  

Het eindrapport van het onderzoeksproject ter evaluatie van dit onderdeel – 
De rechtsbijstandsubsidie herzien – had een tweeledige vraag. In welke mate 
hebben de gewijzigde subsidievoorwaarden voor rechtskundige bijstand wijzi-
ging gebracht in het beroep op rechtsbijstand en in welke mate komen die wij-
zigingen overeen met de beoogde? (Klijn, Van der Schaaf en Paulides, 1998).8 
De formulering van de vraagstelling – met name de eerste deelvraag – vormt 
daarbij een correctie op een in zwang geraakte term – ‘vraaguitval’ – die een 
juist zicht op de effecten vertroebelde.9 Immers een aanscherping van subsi-
dievoorwaarden impliceert minder mogelijkheden tot een geslaagd beroep op 
overheidsgelden, daarmee is niet gezegd dat er ook minder beroep gedaan 
wordt op rechtsbijstand in situaties die dat beroep ‘vergen’. Dat laatste hangt 
onder meer af van de betaalkracht van de rechtshulpzoekende. De tweede 
vraag verwijst direct naar de mogelijkheid dat er in plaats van de beoogde se-
lectiviteit sprake zou kunnen zijn van een afname die strijdig is met de beleden 
rechtsbescherming voor allen in die situaties die dat nodig maken. Niemand 
zou ‘ten onrechte’ van rechtsbijstand verstoken mogen blijven, zo is herhaalde-
lijk van beleidszijde in antwoord op kritiek op deze maatregelen gesteld.  

                                                           
7  De keuze van dat percentage vloeit voort uit de gezochte aansluiting bij de wijze 

waarop in de Algemene Bijstandswet (en andere inkomensafhankelijke subsidiere-
gelingen) een gelijk welvaartsniveau van verschillend samengestelde huishoudens 
wordt nagestreefd. 

8  Aan dit rapport gingen vier deelrapportages vooraf: Met recht bijstand (WGGR, 
1995); (2) Krimpende markten (Klijn e.a., 1996); (3) De rechtsbijstand afgeprijsd 
(Van der Schaaf e.a., 1997); Kiezen of moeten (Klijn e.a., 1997). Al die publicaties 
hadden hun specifieke vraagstelling; ze zijn echter allemaal afgeleid van de vraag-
stelling zoals geformuleerd in het eindverslag. 

9  De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de term ‘gefinancierde rechtshulp’ zo-
wel gebruikt werd ter aanduiding van de wettelijke regeling als de dienstverlening 
zelf. Deze verwarring van middel en doel leidde ertoe dat elke wijziging in de re-
geling die gericht was op een verminderd beroep op de regeling beschouwd werd 
als een vermindering van het beroep op de dienstverlening der advocaten. 
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Stap 2: Hoe rationeel is het veronderstelde gedrag? 

De rationele actor onder gegeven omstandigheden 

Een wetgever is doorgaans niet gek en vertrouwt niet op telepathische vermo-
gens. Het treffen van maatregelen geschiedt – zoals in het motto bij dit artikel 
ook is aangegeven – met in het achterhoofd veronderstellingen omtrent de wer-
king ervan. Die ‘beleidstheorie’ is echter vaak tamelijk globaal, veelal onvol-
ledig en in de verantwoording van de maatregelen doorgaans slechts impliciet. 
Een Memorie van Toelichting is nu eenmaal een betoog met de strekking dat 
de hier voorgestelde interventies dé adequate zijn; het problematiseren ervan 
(door te wijzen op de veronderstelde voorwaarden waaronder de maatregelen 
dat doen wat ze beogen) is er vanzelfsprekend niet bij.10 Dat laatste is juist het 
kenmerk van sociaal-wetenschappelijke theorie en evaluatieonderzoek dient 
daarom juist gestuurd te worden door gesystematiseerde noties over die voor-
waarden. In concreto gaat het hier dus om de theoretische vraag onder welke 
omstandigheden de nieuwe prikkels zullen leiden tot de beoogde veranderin-
gen in het gedrag van advocaten (m.b.t. de aanboddoelstelling) en dat van 
rechtzoekenden (inzake toegangsdoelstelling).  

Voor zo’n type vraag biedt het werk van de socioloog Coleman (1990) een 
bruikbaar aanknopingspunt. Hij brengt een synthese aan tussen de verklaring 
van het individueel gedrag van actoren op basis van ‘rationele keuze’-overwe-
gingen en de uiteindelijke gevolgen van dat handelen op het collectieve niveau. 
Voor de verklaring van het eerste dient de rationele keuze theorie met als harde 
kern het axioma van de doelgerichtheid van individueel handelen.11 Het ge-
drag van individuen begrepen kan worden als een resultante van streven naar 
een nutmaximalisering. Individuen kiezen op een zodanige manier uit de waar-
genomen alternatieven, dat de veronderstelde uitkomst in overeenstemming is 
met hun preferenties, daarbij rekening houdend met de waarschijnlijkheid van 
de realisering van de uitkomst van de verschillende alternatieven. Dit afwe-
gingsmechanisme wordt als een constante in het verklaringsmodel veronder-
steld. Wat daarentegen variabel is, is de specifieke situatie waarin die afweging 
plaats vindt: de handelingsmogelijkheden die individuen in variabele mate 
hebben en de beperkingen die hun specifieke omgeving – in onze kringen vaak 
aangeduid met de term ‘semi-autonoom sociaal veld’ (Moore, 1973) – oplegt. 
                                                           
10  Dit betekent niet dat de beleidstheorie altijd onjuist is, het betekent slechts dat daar-

in weinig of geen rekening wordt gehouden met de complexiteit van de feitelijke 
omstandigheden en de daaruit voortvloeiende tegenwerking. 

11  Voor een beknopte en heldere uiteenzetting van de rationele keuzetheorie als ver-
klaringskader verwijs ik naar Kleemans (1999). Hij karakteriseert deze als een 
‘heuristiek’ met een bepaalde harde kern (doelgericht keuzegedrag) die bepaalde 
wegen voor onderzoek openstelt en andere afsluit. Het is een manier van benaderen 
die beoordeeld dient te worden op de mate waarin gedragingen voorspeld kunnen 
worden, zich daarbij baserend op de veronderstelling van doelgerichtheid. Of men-
sen dat zijn, is een vraag die niet ter discussie staat. 
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Ten tweede de aanname dat de individuele rationaliteit van afzonderlijke op 
microniveau te situeren keuzes geaccumuleerd leiden tot op macroniveau ge-
aggregeerde uitkomsten. Die uitkomsten kan men leggen naast de door de wet-
gever in het vooruitzicht gestelde gevolgen van de regelgeving. De uitkomsten 
kunnen bedoeld dan wel onbedoeld zijn. Waar de verschillende contexten het 
afwegingskader vormen voor individuele rationele keuzes, is het uiteindelijke 
‘effect’ een resultante van die binnen verschillende omstandigheden gereali-
seerde afwegingen. Het komt er bij analyse van de werkzaamheid van regelge-
ving dus op neer om het onderscheid tussen deze niveaus in acht te nemen om 
aldus het indirecte en samengestelde karakter van de sociale werking in beeld 
te krijgen (Griffiths, 1996). 

De Wrb: wijziging in de institutionele restricties 

Voor toepassing van het model van Coleman op het vraagstuk van de mobilise-
ring van recht kan men aansluiting zoeken bij karakterisering van recht als een 
systeem met drie geledingen: een ideëel systeem, een operationeel systeem en 
een systeem van actuele handelingen (Schuyt, 1981: 11 e.v.). Het ideële ele-
ment bestaat uit het geheel van regels, normen en beginselen veelal aangeduid 
als ‘het geldende recht’. Het operationele systeem bestaat uit het geheel van 
organisaties en instituties waarin het ideële element maatschappelijke concreti-
sering krijgt. Het handelingssysteem is het geheel van beslissingen en gedra-
gingen van individuen binnen de organisationele context in verband staat met 
het geldend recht. 

De veranderingen teweeggebracht door Wrb vallen binnen deze karakteri-
sering te beschouwen als (een samenstel van) veranderingen in het operatione-
le systeem. De nieuwe wet brengt géén verandering in het materiële ‘geldend 
recht’, noch in de normatieve opvattingen van advocaten inzake hun be-
roepsuitoefening of in de rechtvaardigheidsgevoelens van rechtzoekenden. 
Wat voor rechtzoekenden onder de Wrom een (mogelijk te juridiseren) pro-
bleem was, is het nog en advocaten denken sedert de Wrb ook niet anders over 
hun rol. De Wrb brengt daarentegen wijzigingen op het vlak van de organisatie 
en dus in de concrete context waarbinnen de ‘actuele handelingen’ plaatsvin-
den. Nieuwe restricties dus ten aanzien van gedragskeuzen van rationeel afwe-
gende advocaten die onder nieuwe inschrijf- en honoreringsomstandigheden 
moeten beslissen of zij hun dienstverlening aanbieden; nieuwe restricties ten 
aanzien van rechtzoekenden die onder striktere subsidievoorwaarden moeten 
beslissen al of niet een beroep op de advocaat te doen. 

Hoe effectief de nieuwe regels uitpakken hangt van twee zaken af. Ten eer-
ste van de feitelijke afweging van voors en tegens door de actoren waarop de 
regels gericht zijn. Maatregelen kunnen door betrokkenen namelijk anders er-
varen worden dan voorzien. Ten tweede is het effect afhankelijk van het feit of 
voorziene maatregelen wel doorkomen op de wijze zoals verondersteld. Dat is 
op voorhand niet zeker, gegeven het feit dat tussen de maatregel op papier en 



Onafhankelijk bij de wetgever op schoot? 33 

de individuele ontvanger intermediaire actoren zitten die de maatregelen op 
papier in de bestaande context moeten zien in te passen.  

Wanneer zouden te wijzigen aanbodomstandigheden leiden tot ...  

Terug naar de concrete evaluatievraag inzake wijzingen in de aanbodomstan-
digheden. Ons vertrekpunt luidde: de beoogde resultaten zullen slechts dan 
realiteit worden als de inschrijfvoorwaarden aansluiten bij de structuur van de 
feitelijke praktijkuitoefening van de advocaat. Dat wil zeggen, ze moeten qua 
strekking en feitelijke vormgeving een prikkel vormen voor rationeel kiezende 
advocaten om hun vroegere beschikbaarheid voor de gesubsidieerde rechtsbij-
stand te heroverwegen: er mee stoppen of bijstellen in de richting van het ge-
wenste specialisatiepatroon. Om Raden voor Rechtsbijstand in staat te stellen 
die maatregelen te nemen die de juiste stimulans vormen moeten ze op de 
hoogte zijn van de concrete situatie (zoals: de praktijksamenstelling inclusief 
het patroon van deelname aan de gesubsidieerde rechtsbijstand), welke facto-
ren de keuzes van advocaten bepalen en welke kwaliteitscriteria advocaten 
huldigen. Naar onze mening waren die vragen op dat moment niet adequaat te 
beantwoorden; de structuur van de werkvloer van de Nederlandse balie was 
een terra incognita.12 Vandaar dat in het kader van dit evaluatieonderzoek een 
grootscheepse enquête onder de balie werd uitgevoerd. Nagegaan werd hoe de 
praktijksamenstelling er uit zag en welke kwaliteitscriteria men huldigde, welk 
deel van de balie zich in welke mate beschikbaar stelde voor de gesubsidieerde 
rechtsbijstand, welke overwegingen daarbij speelden en hoe de betrokkenen 
hun toekomstperspectief zagen. Met behulp van die kennis werden vervolgens 
simulaties uitgevoerd waarbij getracht werd in beeld te brengen welke gevol-
gen welk type inschrijfvoorwaarde zou hebben op de omvang van het aanbod 
en de samenstelling ervan in termen van deskundigheid. Tenslotte werd door 
ons nagegaan óf en hoe de Raden voor rechtsbijstand de op het moment van 
uitvoering van de enquête inmiddels wet geworden maatregelen uitvoerden. 
Immers, vanuit het bovengeschetste theoretische kader is het van belang zich 
de vraag te stellen of de intermediaire actoren wel de prikkels kregen om maat-
regelen zoals beoogd ook daadwerkelijk te realiseren. Waar de prikkel gericht 

                                                           
12  Voor ons was die constatering kennelijk zo vanzelfsprekend dat we het niet nodig 

vonden dit expliciet te beargumenteren. Volstaan kon worden met een verwijzing 
naar het onderzoek uit 1979 (Klijn, 1981). Hoe juist op zichzelf, achteraf gezien is 
het een betreurenswaardige omissie omdat we daarmee voorbij gingen aan de even 
voor de hand liggende opgave om op basis van beschikbaar onderzoek elders te ko-
men tot het formuleren van een aantal verwachtingen omtrent de te verwachten af-
wegingen van advocaten. Dat deden we impliciet door de aannames die we maak-
ten bij de in het kader van het onderzoek verrichte simulaties van het gedrag van 
advocaten onder verschillende soorten inschrijfvoorwaarden. 
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aan de advocatuur anders wordt doorgegeven dan op papier staat vermeld, 
wordt het resultaat in elk geval anders dan de wetgever in het vooruitzicht stelt. 

Wanneer zouden gewijzigde toegangsomstandigheden leiden tot ... 

Dát de verhoging van de prijs van rechtsbijstand invloed heeft op het gebruik 
ervan door rechtzoekenden was anno 1992 geen vraag meer dankzij het vele 
voorafgaande onderzoek. Een terecht gestelde vraag was het begin jaren zestig 
toen dit probleem werd opgeworpen in de inmiddels klassieke bijdragen van 
auteurs als Carlin, Howard, Messinger, Mayhew en Reiss (Carlin & Howard, 
1965; Carlin, Howard & Messinger, 1967; Mayhew & Reiss, 1969 en Sykes, 
1969). Zij problematiseerden in de VS de structuur van de markt van de rechts-
bijstandsverlening door de vraag te opperen onder welke omstandigheden indi-
viduen er in slagen adequate rechtsbijstand te vinden.13 Dat gedachtegoed is in 
ons land bezorgd door Schuyt, Groenendijk en Sloot (1976) via het zogenaam-
de ‘leemte-project’. Daarin werden vermoede antwoorden aangaande het be-
lang van verschillende soorten restricties gepresenteerd in de vorm van de vier 
‘theorieën’: de financiële vermogens-, de sociaal-psychologische vermogens-, 
de participatie- en de organisatietheorie. In hun bijdrage bleef het perspectief 
van de rechtzoekende als rationele beslisser impliciet; expliciet werd dit pas in 
de latere bijdragen van Van Tulder en Klijn gericht op de beantwoording van 
de vraag in hoeverre kostprijsverhogende maatregelen van de overheid invloed 
hebben op het beroep op rechtsbijstand (Van Tulder & Spapens, 1988; Klijn & 
Paulides, 1988; Klijn, 1990, 1996).14 Op grond daarvan was bekend dat de 
prijs doorgaans slechts in geringe mate een remmend effect heeft op de vraag. 
Niet duidelijk is tot nu toe gebleken in hoeverre zo’n remeffect ook inderdaad 
leidt tot een meer verantwoord gebruik in de zin zoals door het beleid beoogd. 

Dit alles is daarom van belang te melden omdat het betekende dat het eva-
luatieonderzoek inzake de effecten van de toegangsregulering met een verder 
theoretisch toegespitste vraagstelling van start kon gaan dan het geval was bij 
het eerder genoemde aanbodreguleringsonderzoek. Toegespitst in tweeërlei 
opzicht. Allereerst stelde Colemans gedachtegoed ons in staat de vier vermoe-
de antwoorden die bij Schuyt e.a. nog ongestructureerd naast elkaar werden 
                                                           
13  Het waren met name de eerstgenoemde drie auteurs die in de jaren zestig, verbon-

den aan het gloednieuwe Center for the study of Law & Society te Berkeley CA, 
gestalte gaven aan het onderzoekthema ‘Access to Justice’. Voor een beschrijving 
van de paradigmaverandering die de Law & Society-beweging inhield: Garth & 
Sterling, (1998). 

14  Het was Frances Kahn-Zemans (1981) die eerder eenzelfde expliciterend werk had 
verricht in de VS. Haar aandacht ging echter meer uit naar het formuleren van het 
framework als geheel en niet naar de betekenis van een specifieke factor als de 
prijs. Een zeer recente bijdrage aan het prijs-debat vormt het onderzoek van Hazel 
Genn inzake de mobilisering van recht in het hedendaagse Engeland en Whales 
(Genn, 1999). 
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gepresenteerd te lokaliseren als restricties op verschillend niveau.15 Dat leidde 
tot het inzicht dat we, ter verklaring van individuele gedragsveranderingen in 
het beroep op de duurder geworden advocaat, niet alleen zouden kunnen vol-
staan met het kijken naar de verschillen in individuele financiële vermogens in 
confrontatie met verschillen in prijsverhoging maar ook naar de eventuele in-
vloed van door de wet veroorzaakte veranderingen in de rechtsbijstandaanbod-
omstandigheden. Immers zowel de Raden voor rechtsbijstand als de rechtsbij-
standverleners (advocaten en medewerkers van Stichtingen Rechtsbijstand) 
zouden als rationele actoren wel eens anders hebben kunnen reageren op de 
door de wet voor hen gebrachte veranderingen in hun afwegingen inzake hun 
werk dan stilzwijgend door de wetgever aangenomen. Neveneffecten via het 
aanbod zouden derhalve het beoogde effect kunnen verstoren. Daarnaast dien-
den we ons af te vragen in hoeverre gedragskeuzes van rechtzoekenden ook als 
een rationeel te beschouwen afweging beschouwd konden worden, dit ter on-
derscheiding van de denkbare situatie dat afzien van rechtsbijstand goed be-
schouwd niet voortkomt uit de veronderstelde afweging van prioriteiten maar 
simpel het gevolg is van het afwezig zijn van de mogelijkheid om te kiezen. In 
zo’n geval zou men eerder moeten spreken van ‘gedwongen afzien’. Bezien 
vanuit het oogmerk der wetgever maakt het naar eigen zeggen nogal wat uit of 
een minder beroep op (gefinancierde) rechtsbijstand al dan niet ‘ten onrechte’ 
plaatsvond. Met die uitspraak wordt immers beweerd dat er situaties zijn waar-
in een – strikt formeel gesproken ‘keuze’ tot het laten zitten van problemen – 
vanuit maatschappelijk perspectief als onwenselijk wordt gekarakteriseerd. Die 
gedachte heeft tot gevolg dat men er in het onderzoek van moet uitgaan dat 
problemen kunnen variëren in hun ‘rechtnoodzaak’: de mate waarin het rede-
lijkerwijs in onze hedendaagse omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is 
zonder een beroep op rechtsbijstand problemen op te lossen.16 

                                                           

 

15  Op het eind van hun op deze theorieën gebaseerde analyse merkten de onderzoekers 
op dat het gedrag van rechtzoekenden verklaard kon worden met behulp van drie 
dimensies: het rechtsprobleem, de rechtzoekende en het aanbod aan rechtsbijstand. 
Hoe men zich de relatie tussen de vier theorieën en deze drie dimensies moest voor-
stellen werd niet duidelijk. Letterlijk heet het dat “de toegang tot rechtshulp een 
samenspel is van drie dimensies en enkele bijkomende factoren (...)” (Schuyt e.a., 
t.a.p.: 281). Een analytische puzzel die vroeg om een poging tot oplossing. 

16  Daarbij gaat het niet alleen om formeel, procesrechtelijke omstandigheden als de 
figuur van de ‘verplichte procesvertegenwoordiging’, ook gaat het om feitelijke 
omstandigheden die nagenoeg dwingen tot juridisering van probleemoplossing. 
Kahn-Zemans noemt dit de situaties waarin het beroep op recht niet te vermijden 
valt. “This may be so either because an area (llike automobile accidents) is so law-
infused that the population is not able to separate the incident from its potential le-
gal implications or because the goal being sought requires the imprimature of the 
state in the form of a judicial disposition, as in probate or divorce cases” (Kahn-
Zemans, t.a.p., p. 1031, nt. 154). Het lijkt mij dat een verwante gedachte ten grond-
slag ligt aan de invalshoek van Van Manens poging om de rechtshulploop te verkla-
ren vanuite een samenstel van kenmerken van de rechtsbijstandorganisatie. Daarbij 
verwees hij naar o.a. formeel juridische kenmerken (o.a. de verplichte procesverte-
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Stap 3: Hoe gedragen zich de actoren in werkelijkheid?  

De bevindingen omtrent de aanboddoelstelling 

Ondanks onze primaire aandacht voor het kwaliteitsaspect is ook het volume-
aspect van het aanbod niet buiten beeld gebleven (getuige de analyses in het 
rapport die gericht waren op het beschrijven van de actuele aanbodsituatie). 
Wat die omvang betreft: anno 1993 bleek 80% van de balie zich beschikbaar te 
stellen voor deelname aan de gesubsidieerde rechtsbijstand; de omvang van de 
‘sociale advocatuur’ – de categorie die meer dan 80% van hun tijd besteedt aan 
deze dienstverlening – bedroeg 9%. In 1979 waren de vergelijkbare cijfers 
95% respectievelijk 17%. Hoewel dit een procentuele halvering van de sociale 
advocatuur betekent, bleef hun absolute tal nagenoeg gelijk gegeven de ver-
dubbeling van het deel van de balie dat zich primair oriënteert op de betalende 
markt. In combinatie daarmee kon worden vastgesteld dat zich in de tussenlig-
gende periode verschillende ontwikkelingen in de participatie hebben voorge-
daan. Het gemiddelde aantal zaken dat advocaten jaarlijks afhandelen steeg 
(van 53 naar 60 toevoegingen) maar het aandeel van de daaraan bestede tijd 
binnen de totale werktijd nam af (van 49% naar 30%). Dat resulteerde in ver-
anderingen in het profiel van het aanbod. Mannelijke advocaten zijn door de 
bank genomen minder tijd in de gesubsidieerde vraag gaan investeren, vrou-
wen daarentegen meer. Advocaten werkzaam op solo- of kleine kantoren 
(maximaal 5 advocaten) zijn naar verhouding méér dit soort dienstverlening 
gaan doen, advocaten uit de grote kantoren (meer dan 20 advocaten) juist min-
der.17 Het meest opmerkelijke is ongetwijfeld dat het verschil in aandacht tus-
sen advocaten met geringe ervaring en die met grote ervaring is afgenomen. 
Immers sedert oudsher waren de ‘niet-betalende’ zaken het werk der stagiaires 
en de juniores binnen de balie; dat is nu anders. Dat komt vooral vanwege het 
bestaan van de thans als ‘ervaren advocaten’ werkzame generatie advocaten 
die in de zeventiger en begin tachtiger jaren de balie binnenkwamen en die in 
vergelijking tot hun toenmalige ervaringsgenoten boven verwachting langer 
beschikbaar zijn gebleven voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.18 
 

                                                           
genwoordiging) maar ook naar de ‘deskundigheid’ van het aanbod; een kenmerk 
dat veronderstelt dat het beroep op rechtsbijstand zinvol is (Van Manen, 1978: 31-
33). 

17  Dit hoeft niet te verbazen want in de loop van de tijd is door de grote kantoren bin-
nen de balie een afspraak gemaakt dat zij zich in het belang van de kleinere kanto-
ren zouden terugtrekken. 

18  Dat de generatie advocaten van vóór 1962 naar verhouding vaak beschikbaar is, 
reflecteert waarschijnlijk het feit dat die generatie opgegroeid is binnen het toenter-
tijd binnen de Nederlandse balie (hoogstwaarschijnlijk) sterk levende ethos van de 
‘pro deo-praktijk’ als plicht van elk lid van het nobile officium. 
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Tabel 1: Tijdsbesteding aan gesubsidieerde rechtsbijstand naar ervaring, 
1979 en 1993 (gemiddeld percentage) 
Praktijkervaring 1979 (waargeno-

men) 
(n = 1.059) 

1993 (waargeno-
men) 

(n = 826) 

1993 (ver-
wacht )* 
(n = 826) 

1 t/m 10 jaar 57 33 35 
11 t/m 20 jaar 35 28      21** 
21 t/m 30 jaar 33 17 20 
31 en langer 36 30     22** 
Totaal 49 30 30 

*  De verwachte tijdsbesteding voor de betreffende ervaringscategorie indien de opge-
treden vermindering in tijdsbesteding in de periode 1979-1993 de onderlinge ver-
houdingen niet had gewijzigd. De gevonden waarden voor 1993 zouden dan gecor-
rigeerd moeten worden met de factor 30,1/48,8 = 0,61. 

**  De verschillen zijn significant. 
 
Aangaande de kwaliteit viel bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal slechts een 
momentaan beeld te schetsen aan de hand van de mate van specialisatie. Spe-
cialisatie is door ons gemeten zowel in subjectieve zin (het zichzelf al dan niet 
‘specialist’ noemen) als in objectieve zin (het aantal rechtsterreinen waarop 
men in 1993 werkzaam was).19 Via beide indicatoren kon de vraag worden be-
antwoord hoe het gesteld was met de kwaliteit in de gesubsidieerde sector in 
vergelijking met de commerciële sector aan de vooravond van de Wrb. Beide 
indicatoren wijzen in dezelfde richting. Van de advocaten die zich in 1993 spe-
cialist (op een of meer gebieden) noemden, deed 75% gesubsidieerde rechtsbij-
stand; van degenen die zich niet als specialist afficheerden was dat 95%. Af-
gaand op het aantal rechtsterreinen binnen de praktijk bleek van de advocaten 
met een sterk geconcentreerde praktijk (advocaten met een praktijk die maxi-
maal 3 terreinen omvatte) 50% beschikbaar was voor gesubsidieerde rechtsbij-
stand terwijl van advocaten met een sterk gedéconcentreerde praktijk (een 
praktijk bestaande uit minimaal 10 rechtsterreinen) 90% zich beschikbaar stel-
de. Op deze gronden valt de stelling te baseren dat het met de kwaliteit binnen 
de gesubsidieerde sector minder gesteld is dan die binnen de commerciële.  

Ervan uitgaande dat de concrete praktijksituatie van de individuele advo-
caat een randvoorwaarde vormt voor diens kosten-baten-afweging die de Wrb 
zou kunnen brengen, leek het ons van belang zicht te krijgen op de opvattingen 
van de balie aangaande de vraag welk soort inschrijfvoorwaarden vanuit hun 
perspectief adequate instrumenten ter stimulering van kwaliteit zouden kunnen 
zijn. Daartoe legden we hen een aantal denkbare voorwaarden ter beoordeling 
voor. Die varieerden van een minimum aantal toevoegingen op een specifiek 
                                                           
19  In de enquête waren 17 rechtsterreinen onderscheiden. De gemiddelde praktijk 

omvatte 5,5 terreinen, de gemiddelde praktijk van advocaten die naar verhouding 
veel tijd beschikbaar hadden voor gesubsidieerde rechtsbijstand omvatte 6,9 terrei-
nen. 
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rechtsterrein per jaar, een minimumpercentage tijdsbesteding of een minimum 
aantal zaken per rechtsterrein per jaar (gerekend over de gehele praktijk), een 
minimum aantal rechtsterreinen waarop men werkzaamheden mag vervullen, 
de mate van periodieke bijscholing tot en met een mogelijke beoordeling van 
de deskundigheid door anderen (bijv. een commissie). Analyse van de ant-
woorden leidde tot de conclusie dat advocaten met name die inschrijfvoor-
waarden adequaat vinden die gericht zijn op de bevordering van specialisatie 
en het up to date houden van kennis. 

Vervolgens hebben we met behulp van zes denkbare inschrijfvoorwaarden 
(vier gericht op specialisatie en twee gericht op bijscholing) getracht te simule-
ren wat de gevolgen van hun respectievelijke aanwending zou zijn met betrek-
king tot zowel de omvang van het resterende aanbod als de kwaliteit ervan. De 
omvang werd bepaald door het aantal advocaten dat blijkens onze informatie in 
1993 aan de betreffende voorwaarde voldeed.20 De kwaliteit werd geschat aan 
de hand van de mate van uitsluiting van enerzijds het aantal niet- of matig des-
kundige advocaten op de onderscheiden rechtsterreinen en anderzijds van de 
hoog gespecialiseerden. Het behalen van dit macroresultaat vergt echter op 
individueel niveau (voor een deel der advocaten) een herschikking van diens 
praktijksamenstelling: een kosten-baten-afweging. De baten hebben we ge-
tracht te schatten door af te gaan op de mate waarin de betreffende voorwaar-
den door de beroepsgroep als adequaat werd beoordeeld: de mate van draag-
vlak. De kosten hebben we geschat via de berekening van de ‘herverdelings-
last’: het gemiddeld aantal toevoegingen per rechtsterrein dat overgeheveld 
moet worden van de ene naar de andere advocaat als gevolg van het volledige 
vertrek van advocaten uit het stelsel dan wel het concentreren van aandacht op 
bepaalde terreinen door de overblijvers.21 

Ook bij de Raden voor rechtsbijstand, de uitvoerende actor, is er een kos-
ten-baten-afweging. Tegenover de te behalen winst in de vorm van een aanbod 
van voldoende omvang en kwaliteit staat de kostenpost van de uitvoeringsin-
spanning. De hoogte daarvan is geschat aan de hand van de vraag of de voor 
de inschrijfvoorwaarden benodigde informatie omtrent de praktijksamenstel-
ling standaard voor handen was of dat Raden hiertoe extra moeite zouden moe-
ten doen en daarbij afhankelijk waren van de medewerking van de balie. Ook 

                                                           
20  We moesten daarbij aantekenen dat de beoordeling van normen op dit aspect nogal 

arbitrair was omdat nooit van beleidszijde is verwoord hoe omvangrijk het aanbod 
zou moeten zijn wil het nog adequaat heten. Dat impliceerde dat we per rechtster-
rein per arrondissement moesten nagaan hoeveel advocaten in principe beschikbaar 
bleven. 

21  Gegeven het gemiddeld aantal terreinen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand en 
het totaal aantal zaken dat herverdeeld zou moeten worden, was een gemiddelde 
herverdelingslast van 5 zaken per terrein de standaard. Naarmate een inschrijfvoor-
waarde tot een hogere verdelingslast kwam, werd door ons de uitvoerbaarheid er-
van vanuit advocatenperspectief moeilijker uitvoerbaar en kostbaarder geacht. 
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de hanteerbaarheid van de voorwaarden hebben we in overweging genomen.22 
De conclusie waartoe dit alles leidde was een beleidspuzzel: de voorwaarden 
die naar verwachting het meest zeker zouden bijdragen tot het beoogde doel en 
op draagvlak bij de beroepsgroep zouden kunnen (b)leken voor de Raden het 
minst eenvoudig uitvoerbaar.  

Overigens, omtrent die uitvoering stuitten we op een interessante vondst. 
Al bij de introductie van de inschrijfvoorwaarden in 1994 tekenden de Raden 
openlijk aan dat ze in dit opzicht een ‘ruimhartig’ beleid zouden voeren. Een 
term die erop duidt dat men de regel laat. Ze hielden zich aan hun woord. Men 
ontwikkelde zelfs een ‘tegenstrategie’ door advocaten die zich wilden inschrij-
ven maar zeker niet zouden voldoen aan de wettelijk vereiste tien toevoegingen 
per jaar, te ‘registreren’ (in plaats van inschrijven). Dat deed men primair om 
redenen van efficiëntie omdat op uitdrukkelijk verzoek van cliënten advocaten 
ten alle tijde (ongeacht hun kwantum) toegevoegd moeten kunnen worden. 
Met andere woorden: omwille van de uitvoeringsefficiency verkoos men een 
gedragsoptie die vanuit macrobeleidsoptiek bezien als inefficiënt was gekwali-
ficeerd. Daarbij kwam het feit dat de verhouding tussen de Raden en de balie 
in die periode zeer gespannen was. De Raden werden van de zijde van de balie 
gezien als verlengstuk van de Haagse departementale bureaucratie; als zodanig 
vormden zij het voorwerp van kritiek die aan het departement geadresseerd 
had dienen te zijn. Helaas gaven de in de beginperiode bij verschillende Raden 
optredende forse perikelen in de administratieve verwerking van de aanvraag 
en/ of afrekening van de toevoegingen de advocaten terecht reden tot klagen 
(en zelfs tot het aanspannen van een kort geding tegen de Minister van Justi-
tie). Kortom: voor de raden was het alleszins rationeel om het inschrijfvoor-
waardenbeleid een lage prioriteit te geven.23 Het verbaast dan ook niet dat we 
konden vaststellen dat van de advocaten die in 1993 reeds beschikbaar waren, 
in 1994 90% zich had aangemeld. Degenen die zich niet hadden ingeschreven 
bleken in hoofdzaak advocaten met een zeer geringe deelname (minder dan 
10% van hun tijdsbesteding in 1993). Advocaten met een grote toevoegpraktijk 
hadden zich vrijwel allen ingeschreven. 

Afrondend: de inhoudelijke voorwaarden voor een succesvol beleid waren 
nog verre van duidelijk en voor zover daar zicht op bestond waren die voor-
waarden op korte termijn niet eenvoudig te realiseren. Externe omstandigheden 

                                                           
22  Zoals ook in het rapport vermeld: aan een – niet goed te schatten – mate van wille-

keur zowel wat betreft de invulling van de normen als de waardering van het resul-
taat ervan, viel niet te ontkomen. Ook het feit dat we niet per advocaat afzonderlijk 
de afweging konden maken, leidde ertoe dat deze simulaties in zekere zin ‘arbitrair’ 
waren. 

23  Hoe de negatieve beeldvorming vervolgens doorwerkt, wordt prachtig geïllustreerd 
door het feit dat van de advocaten (door ons begin 1994 in het kader van het onder-
zoek benaderd) liefst een kwart van mening was dat de invulling van het inschrijf-
voorwaardenbeleid te streng was. De werkelijkheid was echter totaal anders: van 
stringente toepassing van de voorwaarden was geen sprake. 
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maakten het daarbij de Raden nogal aantrekkelijk om vooralsnog de wet de 
wet te laten.  

De bevindingen omtrent de toegangsdoelstelling 

De allereerste in 1994 gemaakte schatting van het afgenomen gebruik van ge-
subsidieerde rechtsbijstand bleek vrij nauwkeurig: de reductie in het aantal toe-
voegingen bleek in 1996 bleek 38%. Dat impliceert niet – zoals helaas vaak 
gesuggereerd – dat eenzelfde percentage rechtzoekenden feitelijk geen rechts-
bijstand meer kreeg, want het achterwege blijven van subsidie laat het beroep 
op de advocaat onverlet (alleen de kosten zijn dan geheel voor eigen rekening). 
Om het feitelijk afzien van rechtsbijstand te kunnen traceren moet men een an-
dere bron gebruiken. Analyse van het door de bevolking gedane beroep op de 
advocatuur in de periode 1990/1991 en in de periode 1994/1995 – ons daarbij 
beperkend tot de inkomenscategorieën die onder de oude wet subsidiegerech-
tigd waren – resulteerde in een daling van het beroep op de advocatuur met 
24%.24 De toegangsherijking heeft er dus toe geleid dat één op de vier eertijds 
gerechtigden nadien voor de oplossing van hun problemen geen beroep meer 
op de advocatuur doet. Dat die afname ook feitelijk door de kostenverhoging 
veroorzaakt wordt valt af te leiden uit een analyse van veranderingen in de fre-
quentie van de toeloop op de advocatuur binnen verschillende inkomensklas-
sen. Daaruit bleek dat in de inkomensklassen waar naar verhouding lage prijs-
verhogingen hebben plaatsgevonden er geen sprake is van een betekenisvolle 
afname in het beroep terwijl dat in de overige situaties wel het geval was.25 

Of dit ‘afzien’ van het beroep op rechtsbijstand beschouwd kon worden als 
een aanwijzing voor meer een verantwoorde, op grond van een kritische kos-
ten-baten-afweging berustende keuze dan wel een afgedwongen feit, is afhan-
kelijk van de externe omstandigheden waaronder het gedrag plaatsvond, zo 
stelden we eerder met de introductie van het concept ‘rechtnoodzaak’.26 Als 

                                                           

 

24  Ondanks onze uitdrukkelijke poging om reductie in het gebruik van de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand en het mindere beroep op rechtsbijstand expliciet te onder-
scheiden (WGGR, 1995: 11) dreigt er vaak toch nog een verwarring in de weergave 
van de effecten van de Wrb op dit punt (vgl. Doornbos e.a., 1998: 107). Wellicht 
hebben we zelf tot dit veel voorkomend misverstand ook bijgedragen door een la-
tere ongelukkige formulering (Klijn en Van Leeuwen, 1996: 20). 

25  Bij de laagste inkomensklasse (netto maandinkomen niet hoger dan f 1.995) be-
droeg de verhoging f 89. Bij de inkomensklasse net daarboven (netto-maandinko-
men niet hoger dan f 3.055) bedroeg deze f 315 en in inkomensklasse van meer dan 
f 3.055 (de klasse die geen aanspraak meer heeft ) was deze f 246. In tussenliggen-
de situaties was er sprake van prijsverhogingen in de orde van f 671 tot f 2.200 
(Klijn e.a., 1998: 68). 

26  Het is in dit verband nuttig op te merken dat diezelfde vraag aan de orde was in 
eerder onderzoek naar de effecten van de invoering van een eigen bijdrage (onder 
de Wrom) voor de laagste inkomens (Klijn & Paulides, 1988: 20-22). De beant-
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men redelijkerwijs niet zonder beroep op recht een probleem kan oplossen, valt 
het afzien van rechtsbijstand onder invloed van prijsverhoging te beschouwen 
als een indicator voor tegendraads effect.27 In ons onderzoek hebben we de 
rechtnoodzaak geoperationaliseerd met behulp van materiaal dat via een klein-
schalig onderzoek door andere onderzoekers in opdracht van de Vereniging 
voor Rechtshulp was uitgevoerd.28 We gingen af op de door advocaten en 
juridische medewerkers van Stichtingen rechtsbijstand gegeven oordelen over 
de mate waarin aan hen voorgelegde problemen procedurele rechtsbijstand 
noodzakelijk maakten. De noodzaak tot ‘procesbijstand’ is door ons opgevat 
als de best voorhanden zijnde indicator voor de ‘rechtnoodzaak’.29 Op grond 
van dat oordeel konden we verschillende rechtsproblemen ordenen naar de 
mate van ‘rechtnoodzaak’ en dus naar de mate waarin ‘noodgedwongen’ een 
beroep op de advocaat als oplossingsstrategie aangewezen is. Bovenaan staan 
de problemen in de sociale zekerheid (hoge rechtnoodzaak); geheel onderaan 
de huurproblemen terwijl contractuele en arbeidsrechtelijke problemen daar-
tussen zitten.30 

                                                          

Naast kosten en afwegingsruimte moet men ook de baten van een mogelij-
ke oplossingstrategie in ogenschouw nemen. Heel algemeen gezegd ligt het in 
de lijn der verwachtingen dat naarmate een individu de baten van het vinden 
van een adequate oplossing hoger schat, hij/zij een grotere bereidheid zal heb-
ben kosten te maken. Omdat wij niet beschikten over informatie aangaande de 
batenverwachting van rechtzoekenden, hebben we die post van de afweging 
langs een andere weg trachten te verdisconteren: door uit te gaan van de mate 
waarin mensen hun probleem als ernstig beleefden. De gedachtegang hierbij is: 
naarmate de belevingsernst groter is, brengt een oplossing van het probleem de 
rechtzoekende meer baten. Bij een grotere belevingsernst zullen mensen dus in 

 
woording van de vraag toen en nu verschilt in methode. Toen gingen wij af op de 
motivering van de rechtzoekende (als proxi voor de feitelijke restrictie), nu gaan we 
af op een geobjectiveerde proxi daarvoor: het oordeel van rechtsbijstandverleners 
over de noodzaak tot rechtsbijstand bij een bepaald soort probleem. 

27  Kortheidshalve wordt in dit verband verwezen naar de discussie omtrent de zgn. 
‘unmet need’ (Griffiths, 1977). Voor een recente bijdrage aan die discussie: Jonh-
sen, 1999. 

28  Zie voor de rapportage van dat onderzoek: De Koning e.a., 1997; voor onze aan-
wending ervan: Klijn e.a., 1998: 50-51, 113-114. 

29  Hoewel de verplichte procesvertegenwoordiging uiteraard een element zal zijn ge-
weest bij het oordeel van de rechtsbijstandverleners, toch is de hier gemeten recht-
noodzaak ruimer. Daarmee in zekere zin ook ‘minder grijpbaar’. Ten aanzien van 
onze keus in concreto geldt dat we deze karakteriseerden als een ‘second best’ be-
nadering, maar empirisch onderzoek kan vaak niet zonder. Dit laat onverlet dat na-
der onderzoek onder de beroepsgroep zou dienen te worden verricht waarin dit as-
pect centraal komt te staan. Op die wijze kan men bij volgende evaluatiestudies de 
vraag meer bevredigend beantwoorden dan thans door ons kon worden gedaan. 

30  Omdat we niet over meer specifieke informatie dan deze globale aanduiding be-
schikten, moesten we ons wel tevreden stellen met deze werkwijze. Die impliceert 
natuurlijk een versimpeling van de realiteit. 
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het algemeen eerder een dure strategie (en in dit geval: een duurder geworden 
strategie als het beroep op de advocaat) kiezen dan wanneer de belevingsernst 
lager is.31 

De te verwachten gevolgen van door de Wrb veroorzaakte kosten-baten-af-
weging onder verschillende condities van rechtnoodzaak staan schetsmatig 
weergegeven in schema 1. Daarbij wordt ter voorkoming van misverstanden 
aangetekend dat die ‘batenverwachting’ op zichzelf los staat van de mate van 
rechtnoodzaak. De rechtnoodzaak is een probleemkenmerk voortvloeiend uit 
de gegevenheden op macroniveau (het geldend recht); de belevingsernst ver-
wijst naar het individuele afwegingsproces.  
 
Schema 1: Verwachte veranderingen in strategiekeuze van rechtzoeken-
den voor het oplossen van hun probleem onder invloed van prijsverhoging 
van advocaat, gegeven de mate van rechtnoodzaak en hoogte van de ver-
wachte baten 
 Probleem met lage 

rechtnoodzaak  
Probleem met hoge 
rechtnoodzaak 

Hoge baten voor recht-
zoekende 

 
- advocaat 

 
= advocaat 

 + overige deskundigen = overige deskundigen 
 + zelf afhandelen = zelf afhandelen 
 = laten zitten = laten zitten 
Lage baten voor recht-
zoekende 

 
- advocaat 

 
- advocaat 

 + overige deskundigen = overige deskundigen 
 + zelf afhandelen = zelf afhandelen 
 + laten zitten + laten zitten 
   
+ stijging in deze optie 
verwacht 

- daling in deze optie 
verwacht 

= gelijk blijven van deze 
optie verwacht 

 
Bij problemen met een hoge rechtnoodzaak verwachtten we van de door de 
Wrb veroorzaakte prijsverhoging van de advocaat in het algemeen weinig ef-
fect op de bestaande advocatentoeloop Er is voor rechtzoekenden immers niet 
of nauwelijks keuze (voor een andere strategie) wil men het probleem adequaat 
oplossen. Wanneer de batenverwachting hoog is, is de bereidheid om de advo-
caat groot. Een combinatie van beide kenmerken versterkt elkaar; de prijsver-
hoging zal onder deze omstandigheden weinig remeffect hebben. Schat het in-
dividu zijn baten laag in, dan ligt het in de rede dat een prijsverhoging de ba-
lans eerder doet neigen naar het mijden van de advocaat; het probleem ‘laten 
zitten’ is dan het enige alternatief wat rest (omdat de andere opties in geval van 

                                                           
31  Analyse van de ERV-enquête levert een bevestiging op van deze algemene veron-

derstelling (Van der Wulp e.a., 1997: 16-17). 
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hoge rechtnoodzaak niet toereikend zijn). Naar verhouding meer verandering 
in strategiekeuze verwachtten we in situaties gekenmerkt door lage rechtnood-
zaak; daar waar de advocaat minder dominant is. Zijn de baten hoog dan vormt 
de Wrb-prijsverhoging eerder aanleiding om alternatieve strategieën als ‘zelf 
doen’ of een ‘andere deskundige inschakelen’ te prefereren boven ‘het laten 
zitten’. Zijn de baten laag dan vormt ‘laten zitten’ de te verwachten preferente 
optie.  

Alvorens nu de situatie onder de Wrom te vergelijken met die onder de 
Wrb resteert nog het definiëren van de situatie die ons inziens indicatief is voor 
het optreden van onbedoelde effecten. Daarvan is sprake naarmate een afname 
van de toeloop op de advocaat zichtbaar is in probleemsituatie met een hogere 
rechtnoodzaak. Immers, naarmate de rechtnoodzaak minder sterk is, heeft de 
rechtzoekende de mogelijkheid om hogere kosten voor de advocatenoptie af te 
wegen tegen lagere kosten van andere opties die mogelijkerwijs ook een ade-
quate oplossing van het probleem opleveren. Op grond van onze bovenstaande 
verwachtingen moeten we tevens aannemen dat we dergelijke tegendraadse ef-
fecten alleen empirisch kunnen waarnemen in probleemsituaties waar rechtzoe-
kenden een verhoudingsgewijze lage batenverwachting van het recht hebben. 
In geval van een hoge batenverwachting en een hoge rechtnoodzaak blijft – om 
de eerder gegeven redenen – het remeffect uit. 

Zulke situaties van tegendraads effect doen zich blijkens onze analyse in de 
praktijk voor. Ten aanzien van verschillende rechtsproblemen ziet men bij een 
vergelijking tussen de vroegere (Wrom) en de huidige (Wrb) situatie een afna-
me in het beroep op de advocatuur bij de middeninkomens (de categorie die 
geconfronteerd is met de hoogste prijsverhoging) in geval van problemen op 
het terrein van ‘huur’, en ‘arbeid’. Eenzelfde verschijnsel ziet men ook bij de 
lagere inkomens bij problemen inzake ‘huur’, ‘sociale zekerheid’ en ‘verbinte-
nissen’.32 Omdat huurproblemen in het algemeen een lagere rechtnoodzaak-
score hebben dan arbeidsproblemen en die weer een lagere dan problemen op 
het terrein van de sociale zekerheid, mag men die afname verschillend waarde-
ren. De afname in geval van problemen in de sfeer van de sociale zekerheid is 
dus eerder te beschouwen als een indicatie voor het optreden van onbedoelde 
effecten dan te interpreteren als een aanwijzing ten gunste van de wet. De af-
name in huurproblemen valt juist andersom te kwalificeren. Over de exacte 

                                                           
32  Hoewel deze laatste bevinding op het eerste gezicht in strijd is met het feit dat de 

betreffende inkomenscategorie met een naar verhouding lage prijsverhoging ge-
confronteerd werd, blijkt dat bij nader inzien niet het geval. Dit omdat lage inko-
mens als gevolg van gewijzigde inhoudelijke criteria ook buiten het bereik van de 
subsidieregeling kunnen vallen en dan met een prijsverhoging geconfronteerd wor-
den die groter is dan enig andere (f 2.700). 
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omvang van die effecten kan echter op grond van dit materiaal geen uitspraak 
worden gedaan.33 

Zijn deze gevolgen nu ook werkelijk toe te schrijven aan de wettelijke 
prijsmaatregelen of zijn er op de weg tussen het Staatsblad en de feitelijke afre-
kening door de rechtzoekenden vertekeningen in de kostprijs – in neerwaartse 
dan wel opwaartse richting – opgetreden? Vertekening als gevolg van het ge-
drag van intermediaire actoren die zich anders gedroegen dan verondersteld. In 
dit kader zijn minstens drie actoren van belang: de medewerkers van de Raden 
voor rechtsbijstand (omdat zij de aanvragen voor subsidie beoordelen), de ad-
vocaten en de juristen van de Stichtingen rechtsbijstand (omdat zij in feite de 
gezochte rechtsbijstand verlenen en daarvoor een prijs in rekening brengen).  

Wat betreft de Raden, daar is gekeken naar de eventuele verschillen tussen 
Raden in hun beslissingspatroon (afwijzing dan wel toelating) op basis van 
inhoudelijke gronden. Binnen de procedure biedt die inhoudelijke beoordeling 
de meeste ruimte voor afwijkende invulling. Omdat uit eerder verricht onder-
zoek bekend was dat de mate van ‘regelgeleidheid’ bij de Raden onderling 
nogal verschilde (Bulder e.a., 1997) zou dit ertoe kunnen leiden dat de toe-
gangsprijs tot rechtsbijstand in de ene regio hoger is dan in de andere; immers 
waar de ene soepeler is dan de ander ontstaan prijsverschillen voor de consu-
ment. Analyse van het beslissingspatroon van de Raden over de periode 1994-
1997 leverde ons echter geen enkele steun voor dit vermoeden. Een in omvang 
gering neerwaarts prijsvertekenend effect lijkt zich te hebben voorgedaan via 
het gedrag van medewerkers van Stichtingen rechtsbijstand. Deels door ‘ver-
schrijving’ van verleende ‘toevoegingsbijstand’ als ‘advisering’ hetgeen de 
medewerkers papierwerk spaarde en de rechtzoekende een lagere kostprijs 
opleverde.34 Deels door het initiëren door sommige Stichtingen van de zoge-
naamde ‘betalende praktijk’. Dit initiatief behelsde een speciaal uurtarief voor 
rechtzoekenden die niet in aanmerking zouden komen voor subsidie of voor 
hen die een naar verhouding hoge eigen bijdragen zouden dienen te betalen 
(Ministerie van Justitie, 1997). Er werd in feite met de prijs ‘gestunt’, alsof de 
Wrb een adviesprijs was. Voorzover we konden nagaan is de omvang van dit 
effect echter gering geweest. Ten slotte de mogelijk prijsvertekende invloed 
van de opstelling van advocaten. Over het mogelijk niet (of slechts gedeelte-
lijk) doorberekenen van de verhoogde eigen bijdrage – een reactie waarvan bij 
prijsverhoging in het verleden sprake is geweest – is geen informatie beschik-
baar. Daarnaast is er de mogelijke terugloop van het aantal advocaten dat zich 
beschikbaar stelt voor gesubsidieerde rechtsbijstandverlening. Naarmate dat 

                                                           
33  Dat hangt samen met de selectie die we ten behoeve van deze analyse uit het totale 

databestand hebben moeten maken. We kunnen dus niet in kwantitatieve zin gene-
raliseren naar de totale bevolking. 

34  Wordt de hulp geregistreerd als ‘advisering in het kader van het verlengde spreek-
uur’ dan betaalt de klant f 30, maar zou de hulp als ‘toevoegingsbijstand’ gekwalifi-
ceerd zijn, dan is de klant de eigen bijdrage verschuldigd die kan variëren van f 110 
tot f 1.300. 
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laatste verschijnsel grotere omvang zou aannemen, zou dat tot gevolg hebben 
dat de zoekkosten (en daarmee de prijs) voor rechtzoekenden substantieel kun-
nen toenemen. Dan zou van een oneigenlijke prijsverhoging sprake zijn. Een 
onvoorzien effect, gezien vanuit de toegangdoelstelling terwijl het ook strijdig-
heid kan opleveren met de aanboddoelstelling. Van een dergelijke aanbodver-
mindering was ons inziens geen sprake. Al met al kon worden vastgesteld dat 
van vertekenende neveneffecten via het aanbod nagenoeg geen sprake is ge-
weest. 

Hoe is het tenslotte de gelijkheidsdoelstelling vergaan? Allereerst de situa-
tie van alleenstaanden in vergelijking tot die van de niet-alleenstaanden. De 
systematiek waarop onder de Wrom de inkomensgrens voor alleenstaanden 
werd bepaald – netto-inkomen per maand minus f. 175 – was simpel maar 
bracht in de praktijk niet de gelijkheid in lasten die beoogd werd. De door de 
Wrb geïntroduceerde 70%-maatregel die alleenstaanden een forse prijsverho-
ging bracht, blijkt geleid te hebben tot een afname in hun beroep op de advo-
caat. Het niveau is sedertdien vergelijkbaar met dat van niet-alleenstaanden. 
Daarnaast de opbouw van het eigen bijdragetarief. Ook dat tarief leidde onder 
de Wrom niet tot een voor iedere gesubsidieerde tot een gelijke kans op rechts-
bijstand (Van Tulder en Janssen, 1988). Dat de oorspronkelijk bij het vooront-
werp voorgestelde tariefopbouw dit ook niet zou doen, viel te voorzien (Klijn, 
1991: 205). Het uiteindelijk ingevoerde tarief – dat om redenen van een plots-
klapse bezuinigingsmaatregel afweek van het aanvankelijke (Klijn, 1994) – 
bleek ook nog niet de oplossing gezien de reductie in het gebruik binnen de 
verschillende inkomensklassen (Van Tulder, 1995). Onder invloed van die 
laatste bevindingen bracht men eind 1995 wijzigingen aan in de hoogte van de 
eigen bijdragen voor de hoogste 8 (van de in totaal 12) inkomenscategorieën. 
Die ingreep heeft de kansen op rechtsbijstand voor de verschillende inkomens-
categorieën lichtelijk gewijzigd in de beoogde richting. De complexiteit van de 
tariefswijzigingen (waarbij ook de samenstelling van categorieën gewijzigd is) 
en de beperkingen van het datamateriaal maakten het ons onmogelijk een strik-
te vergelijking te maken tussen de situatie onder de Wrom en de situatie na de 
tariefswijziging. Voor zover een analyse van de 1995-maatregel mogelijk was, 
leidde dat tot de voorzichtige conclusie dat er inzake de opbouw van het bij-
dragetarief geringe voortgang geboekt was. Het geheel aan bevindingen van 
het evaluatieonderzoek inzake de toegangsregulering overziend, formuleerden 
we als conclusie dat de Wrb op het punt van de toegangsdoelstelling verbete-
ring heeft gebracht zij het niet op alle punten die de wetgever beoogd had. Er is 
reden te vermoeden dat naast selectiewerking er ook ‘ten onrechte afzien’ 
plaats vindt en de nagestreefde gelijke lastenverdeling is nog niet bereikt.35 
                                                           
35  Inmiddels is de situatie enigermate gewijzigd omdat per juli 1998 de inkomens-

grens die aanspraak geeft op subisidie, opgetroken is met f 365. Dat is de door de 
Werkgroep gebruik gefinancierde rechtsbijstand in 1995 bepleite correctie die no-
dig was omdat de indexering onder de Wrom niet altijd correct was uitgevoerd 
(WGGR, 1995: 46). 
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Ter afsluiting: de hand van de onzichtbare regisseur 

Wat bewijst ons dit alles inzake het belang van de theorie? Zoals gezegd, strikt 
logisch gesproken niets. Zomin als uit een fraai geregisseerde voorstelling het 
onomstotelijke bewijs valt af te leiden voor juistheid van de gekozen aanpak. 
Toch geldt ook daar dat de ene regie veel dwingender en overtuigender is dan 
de andere. Maar anders dan in de wereld der kunst lijkt in het wetenschappelijk 
discours die dwingendheid niet primair een sterk persoonsgebonden kenmerk. 
Ook het institutionele kader lijkt me niet van doorslaggevend belang om de 
beleidswaarde van evaluatieonderzoek te verklaren; mijn directe werkomge-
ving levert ten aanzien van beide alternatieve verklaringen te veel uitzonderin-
gen. Het valt moeilijk te ontkennen dat de overtuigingskracht van onderzoek 
rechtstreeks voortvloeit uit de dwingendheid van de analyse. En die kracht ligt 
verborgen in de mate waarin het onderzoek in staat blijkt een genuanceerd 
beeld te schetsen van de omstandigheden waaronder nieuwe impulsen hun 
uitwerking (kunnen) krijgen en de manier waarop nagestreefde hoofdeffecten 
via neveneffecten vertekend kunnen worden. 

Dit vergt van de onderzoekers een expliciete gerichtheid op de verschillen-
de contexten waarbinnen de relevante actoren hun gedragsafwegingen onder 
invloed van wettelijke interventies maken. Die gerichtheid die niet zonder aan-
wending van reeds bestaand gedachtegoed gestalte kan krijgen, vormt juist de 
kern van een sociaal-wetenschappelijke benadering van de evaluatievraag. In 
plaats van slechts de blik te richten op de beoogde uitkomsten van beleid, 
waarbij men in feite blijk geeft van een simplistisch a-sociologisch instrumen-
talistisch perspectief op de effectiviteit van wetgeving, voert de hier bepleite 
sequentie van stappen tot een invalshoek die meer recht doet aan de sociale 
complexiteit van beleidsprocessen.  

Een voorbeeld ter adstructie van het verschil in benadering vormt het on-
langs verschenen onderzoek verricht in opdracht van de vroegere Staatssecre-
taris van Justitie inzake de veronderstelde tegendraadse effecten van het in-
schrijfbeleid (De Savornin Lohman e.a., 1999). Beweringen deden de ronde als 
zou de Wrb geleid hebben tot een toegenomen ‘leegloop’ van de sociale advo-
catuur hetgeen tevens een kwaliteitsvermindering van het rechtsbijstandaanbod 
tot gevolg zou hebben. Het rapport doet goed bezien niets anders dan het be-
schrijven van de ontwikkeling van de aanbodsituatie over een korte periode en 
komt tot de bevinding dat van de beweerde ontwikkeling thans geen sprake is. 
Van enige reflectie in de hier voorgestelde zin lijkt nagenoeg geen sprake en 
daarmee is de in mijn ogen cumulatieve bijdrage ervan uitermate gering. 
Klachten over de teloorgang van de ‘sociale advocatuur’ zijn namelijk niet van 
vandaag of gisteren; ze dateren van eergisteren. Al vanaf het begin van de ja-
ren tachtig werd gesproken over de leegloop dan wel verloedering van de ‘so-
ciale advocatuur’ (Roos, 1980, 1992). Toen al deed zich een naar verhouding 
grotere uitstroom uit de ‘sociale advocatuur’ voor. Tegen die achtergrond ligt 
het eerder voor de hand de vraag te stellen in welke mate de Wrb impulsen 
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heeft gegeven die een trend keert. Aldus denkend dient de eerste stap van de 
sequentie zich aan.  

Ook in beleidsmatig opzicht wordt op de hier voorgestelde wijze meer bij-
gedragen. Al doende verschaft men de wetgever inzicht in de verschillende 
factoren die men bij de beoordeling van het beleid in ogenschouw moet nemen 
zoals de adequaatheid van de maatregel op zichzelf, de mate waarin deze al 
dan niet regelconform wordt uitgevoerd en de niet voorziene omstandigheden 
die tot de feitelijke uitvoering hebben geleid. Als de herkomst van onvoorziene 
tegenvallers zichtbaar wordt en er meerdere vormen van bijsturing in zicht ko-
men, wordt de keuzeruimte voor beleids(uit)voerders voor heroverweging van 
eerdere gekozen opties keuzes vergroot. In zekere zin geldt hier: makkelijker 
kunnen onderzoekers het voor beleids(uit)voerders nooit maken, wél aantrek-
kelijker. 
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Strafrecht en bemiddeling: opkomst en toekomst van 
herstelrecht in Nederland 

John Blad 

De paradox van strafrecht en bemiddeling 

Aan de recent uitgebrachte evaluatie van enkele buurtbemiddelingsprojecten in 
Nederland (Peper & Spierings e.a., 1999) is een theoretische reflectie toege-
voegd over de relatie tussen strafrechtelijk optreden in woonbuurten en buren-
bemiddeling. Daarin wordt betoogd, dat bemiddeling tussen buren een goede 
weg is om tot conflictoplossing te komen, ook wanneer daarbij (lichte) strafba-
re feiten aan de orde zouden zijn. Voor zover die strafbare feiten niet worden 
aangegeven heeft het strafrecht geen kennis van die feiten en dus ook geen 
feitelijke grondslag voor bemoeienis. Maar ook als ze wel worden aangegeven 
zijn er goede redenen om de afhandeling van de conflicten aan de buurtbemid-
delingsprocedure toe te wijzen, omdat er een veel grotere kans lijkt te zijn op 
het op korte termijn voortbrengen van een voor alle partijen bevredigende op-
lossing.  

De relatie tussen strafrecht en bemiddeling kan echter ook losgedacht wor-
den van de context van samenlevingsproblemen in woonbuurten en zelfstandig 
worden beschouwd. Bijvoorbeeld voor de vele gevallen waarin daders en be-
nadeelden niet bij elkaar in de buurt wonen en uit dien hoofde dus ook geen 
sterk belang hebben bij een consensuele oplossing die de voortzetting van de 
relatie mogelijk maakt. Het gezamenlijke belang is een van de belangrijkste 
grondvoorwaarden voor een geslaagde, vrijwillige bemiddeling. Het bemidde-
lingsaanbod in de buurt is juridisch vrijblijvend, dat wil zeggen zonder beoog-
de rechtsgevolgen. 

Belangrijk is dan om vast te stellen, dat er een aantal belangrijke kwaliteits-
veranderingen optreedt wanneer een conflict niet meer informeel maar in het 
kader van de strafrechtspleging wordt bemiddeld. Ten eerste is er dan een juri-
diseringsdrempel overschreden, die tegelijk inhoudt dat niet gekozen is voor 
een civielrechtelijke formulering maar voor een strafrechtelijke definiëring van 
het verweten gedrag. Ten tweede bestaat er dan een strafrechtelijk verwijt, dat 
bevoegdheden schept om ten aanzien van de verdachte opsporingshandelingen 
te verrichten, eventuele dwangmiddelen te hanteren en tot vervolging over te 
gaan. Aan de zijde van de verdachte ontstaan bevoegdheden om zich te verde-
digen tegen de interventie van de justitiële overheid en zich in die verdediging 
te laten bijstaan. De juridische situatie van de betrokkene, die als verdachte van 
een strafbaar feit wordt aangemerkt, verandert diens handelingsoptie zodanig 
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dat niet meer de vrijwilligheid kan bestaan die aan de sociale bemiddeling tus-
sen buren ten grondslag ligt. 

Het oorspronkelijke, horizontale conflict tussen twee of meer burgers is ge-
transformeerd naar een verticale, publieke rechtsstrijd tussen de justitiële over-
heid en de verdachte. Het oorspronkelijke sociale conflict hoeft ondertussen 
door deze ‘juridische overname’ niet te worden opgelost, maar kan daardoor 
zelfs escaleren. Dat laatste zal zich zeker kunnen voordoen, indien vrijheidsbe-
nemende dwangmiddelen niet toegestaan zijn (dat is bij overtredingen meestal 
zo) en de inschakeling van justitie door de verdachte wordt beleefd als een 
vorm van agressie van de tegenpartij. 

Voor zover men nu in de voorfasen van de strafrechtspleging vormen van 
bemiddeling aantreft, waarin net zo als bij de buurtbemiddeling de partijen bij 
elkaar worden gebracht en over en weer hun belevingen en waarderingen kun-
nen uitwisselen, hebben deze niet de facilitaire bemiddelingsvorm die in buurt-
bemiddelingsprojecten wordt aangeboden, (de interpretatie van het conflict is 
hierin overgelaten aan de partijen) maar vertrekt de bemiddeling van het juridi-
sche verwijt dat aan een van de betrokken partijen te maken valt. Deze bemid-
deling kan evaluatief of normatief van aard worden genoemd. Omdat de inter-
pretatie van het conflict juridisch wordt gefixeerd en opgelegd verschilt de be-
middeling in het strafrecht verder nog van de facilitaire vorm van bemiddeling 
in de nagestreefde uitkomsten: van nu af aan gaat het primair om de rechtsge-
volgen, die kunnen worden verbonden aan het al dan niet slagen van de bemid-
deling. 

Een conflict heeft geen vaststaande betekenis maar de betekenissen van 
conflicten worden geconstitueerd in en door de culturele en procedurele con-
text(en) waarin naar de conflicten wordt gekeken en ermee wordt omgegaan. 
De buurtbemiddeling is daarom iets geheel anders dan een strafrechtelijke be-
middeling of een ‘mediation’ in een civielrechtelijke procedure.  
 
Strafrechtelijke bemiddeling is fundamenteel paradoxaal, omdat de institutie 
strafrecht zich baseert op de veronderstelde noodzaak straffen vanwege de 
overheid op te leggen (en de daaraan verbonden noodzaak de verdachte in 
diens rechten te beschermen), terwijl de bemiddeling vertrekt vanuit de ge-
dachte, dat het mogelijk en wenselijk is dat betrokkenen bij een conflict tot een 
gezamenlijke oplossing komen, tot een bevredigend arrangement van de gevol-
gen van ongewenst schadelijk handelen. In het strafrecht gaat het om de verti-
cale verhouding tussen de overheid en de burger terwijl het bij bemiddeling 
gaat om een horizontaal gedachte verhouding tussen burgers onderling. 

De strafgerichtheid van de strafrechtelijke interventie brengt met zich mee 
dat de verticale en machtsongelijke relatie tussen de overheid en verdachte bur-
ger domineert: de overheid meent immers te mogen vervolgen en een straf (een 
bewuste leedtoevoeging) te mogen vorderen en de verdachte heeft een legitiem 
belang zich primair tegenover die aanspraak te verdedigen. De inbreuk die 
door het verweten handelen op de rechten, vrijheden en belangen van een an-
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dere burger zou zijn gemaakt, is wel de aanleiding tot het strafproces maar de 
visie van de benadeelde op die inbreuk is procedureel van secundair belang.  

De uitdaging die voorligt is dan ook hoe deze schijnbare tegenstelling (be-
middelingsvormen in de context van de strafrechtspleging) theoretisch en prak-
tisch kan worden opgelost. Een mogelijke oplossing zou zijn, dat het strafrecht 
geleidelijk evolueert in de richting van een herstelrecht, een delictsrecht zonder 
beoogde leedstraf, of anders, een procedure die niet primair strafgericht is. In 
hoeverre is een dergelijke ontwikkeling aanwijsbaar?  
 
Dit artikel beoogt allereerst te signaleren dat wij, na een periode waarin ‘alter-
natieve sancties’ zijn bedacht en ingevoerd, de opkomst kunnen zien van her-
stelrecht in Nederland. Dat wil zeggen dat op bepaalde locaties in de straf-
rechtspleging werkwijzen zijn of worden geïntroduceerd, die uitdrukkelijk 
worden gemotiveerd met een beroep op herstelrechtelijke noties. Door deze 
feitelijke ontwikkeling kan in beginsel de receptie van het herstelrechtelijke 
gedachtegoed worden vergroot, maar daarvoor is ook een brede maatschappe-
lijke discussie over wat dat gedachtegoed eigenlijk inhoudt een voorwaarde. 
Als zonder enige kritische reflectie ‘nieuwe’ praktijken worden geïntroduceerd 
is de kans groot, dat onder een oppervlakkige referentie aan herstelrechtelijke 
noties alleen maar een uitbreiding van de reeds bestaande, strafrechtelijke in-
terventiemogelijkheden plaatsvindt, zonder enig merkbaar gevolg voor de visie 
op strafrecht en strafrechtspleging. In dat geval kan men een principiële stel-
lingname over de verhouding tussen strafrecht en herstelrecht vermijden en om 
louter opportunistische redenen de ene dan wel de andere invalshoek verkiezen 
bij de afdoening van strafzaken. Een dergelijke vergroting van de discretionai-
re ruimte kan voor de pragmatisch ingestelde beleidsmaker en strafrechtspleger 
aantrekkelijk zijn maar zal kritisch in zijn maatschappelijke implicaties moeten 
worden onderzocht.  

Zowel aan de feitelijke ontwikkelingen als aan het herstelrechtelijke ge-
dachtegoed zal in dit artikel aandacht worden geschonken in de hoop de dis-
cussie (en de onderzoekmatige belangstelling) te stimuleren. 

Herstelrecht 

Het begrip herstelrecht is in gebruik geraakt in het Nederlandse taalgebied 
voor het gedachtegoed van een zich minstens reeds twee decennia ontwikke-
lende internationale denkrichting die met de term restorative justice wordt 
aangeduid. Het gaat om een stroming waarin de hervorming van de sociale 
institutie ‘justitie’ wordt doordacht op grond van de prioritering van een aantal 
centrale waarden, die verbonden zijn met het begrip ‘herstel’. Omdat de bewe-
ging zich vooral richt op de strafjustitie, zou men de herstelrechtelijke bewe-
ging kunnen zien als de protagonist van ‘alternative dispute resolution’ (ADR), 
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een term die vooral op het civiele recht betrekking heeft, op strafrechtelijk 
terrein.1 

Het herstelrecht profileert zich vooral in contrast met het strafrecht (het 
herstel wordt daarin centraal gesteld terwijl het strafrecht wordt gekenmerkt 
door de centrale positie van de leedstraf), maar ontkent de uiteindelijke nood-
zaak van een publiekrechtelijke bevoegdheid tot sanctioneren niet. De nood-
zaak van die bevoegdheid impliceert echter nog niet de noodzaak van de sanc-
tionering door middel van opzettelijke leedtoevoeging.  

De strafbevoegdheid wordt bezien vanuit de optiek, die Garland 
(1990:292) zo treffend heeft weergegeven door te stellen, dat wij als samenle-
ving, dus op een geaggregeerd niveau, niet zonder strafrecht lijken te kunnen 
maar dat de toepassing van (demonstratief stigmatiserend) strafrecht in elk 
individueel geval eigenlijk een kleine tragedie is met overwegend schadelijke 
sociale consequenties. 

De traditioneel erkende noodzaak van een uiterst subsidiair gebruik van de 
strafbevoegdheid tot uitgangspunt nemend, wordt in de herstelrechtelijke be-
weging gezocht naar de ontwikkeling van inclusieve sanctiepraktijken, die de 
samenleving (vertegenwoordigd door haar justitiële autoriteiten) in staat stellen 
de toepassing van de leedstraf ook feitelijk tot de laatste toevlucht te maken. 
 
Naast concrete praktijken worden ook de bijpassende theoretische legitimerin-
gen ontwikkeld en in een groeiend aantal landen zijn er zelfs al sterke, juridi-
sche institutionaliseringen van herstelrecht. Met name moet hier gewezen wor-
den op Nieuw Zeeland, waar sinds 1989 de Children, Youth and Families Act 
bij alle jeugddelicten behalve moord en doodslag ‘Family Group Conferences’ 
voorschrijft en rauwelijkse vervolging geheel uitsluit. Aan een goed gestructu-
reerde en begeleide conferentie tussen dader(s), slachtoffer(s) en hun naasten 
wordt het overgelaten het verweten handelen te onderzoeken en te komen tot 
afspraken over de wijze waarop schok, schade en nadeel zullen worden her-
steld (Walgrave, 1999). De Family Group Conference is daarvoor niet de enige 
methode: in de kern gaat het om de dialoog tussen daders en slachtoffers over 
het delict, die daardoor tot een zodanig begrip van de gebeurtenissen kunnen 
komen dat kan worden gesproken over een zeker herstel, waarin alle betrokke-
nen (inclusief de moderator) vertrouwen (kunnen) investeren. Deze procedu-
re(s), die goed ontworpen zijn op grond van een bepaalde set van waarden en 
inzichten en die de interactie tussen de betrokkenen sturen in de richting van 
herstel, kan men samenvatten onder de noemer ‘herstelprocedure’. Deze wordt 
aan een eventuele strafvervolging voorgeschakeld en doet het strafrecht (in de 
zin van jus puniendi) vervallen als de herstelovereenkomst tot stand komt en 
wordt nagekomen. De toepassing van traditioneel strafrecht wordt daardoor 
dus een meer geconditioneerde, subsidiaire mogelijkheid. 

                                                           
1 Zie voor Nederland bijvoorbeeld het eindrapport van het platform ADR, Conflict-

bemiddeling, Den Haag, 1998, waaruit de dominant civielrechtelijke oriëntatie 
blijkt. 
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Ook in een aantal Europese landen, waaronder België, Duitsland, Frankrijk en 
Spanje is een (al dan niet rudimentaire) herstelrechtelijke oriëntatie in wetge-
ving ter zake van de bemiddeling en dienstverlening (als vorm van genoegdoe-
ning aan de samenleving) uitgewerkt (Walgrave, 2000:132). 
 
Terwijl het strafrecht de juridische betekenissen van gedragingen en hun 
rechtsgevolgen centraal stelt, zoekt het herstelrecht toegang tot de gebeurtenis-
sen en hun gevolgen in morele en (psycho-)sociale zin. Het gaat echter niet om 
een dejuridiseringsbeweging: integendeel blijven het materieelrechtelijk profiel 
van het delict en de sanctiebevoegdheid een legitimerende en limiterende 
grondslag voor de bemoeienis. Maar de juridische condities moeten zodanig 
worden veranderd, dat de sociale en morele betekenis van delicten centraal kan 
komen te staan en dat hersteld wordt wat herstelbaar is na een delict. Het be-
wustzijn dat de opgelegde leedstraf allerlei vormen van maatschappelijke scha-
de veroorzaakt maakt dat ‘justitie’ en dader een gezamenlijk belang hebben en 
zich beiden kunnen inzetten voor de vermijding van de strafoplegging. Voor 
zover herstel het resultaat is van de procedure, wordt de uitstoting van de (jon-
ge) dader als ‘crimineel’ voorkomen en blijft diens integratie als volwaardig lid 
van de samenleving in stand. Braithwaite (Braithwaite & Mugford, 1994) heeft 
in dit verband gesproken van herstelrechtelijke praktijken als ‘ceremonies of 
reintegration’, die de maatschappelijke schade van vormen van criminaliseren-
de strafrechtspleging – die men degradatierituelen kan noemen – vermijden. 
Vanwege dit gezamenlijke belang zal, ook wanneer een slachtoffer niet bereid 
is mee te werken aan een herstelgerichte procedure, toch een dergelijke reactie 
geprefereerd moeten en in de meeste gevallen ook kunnen worden.  

In zijn meest recente publicatie omschrijft Walgrave herstelrecht aldus: 
‘Restorative Justice is every action that is primarily oriented toward doing jus-
tice by repairing the harm that has been done by a crime’ (Walgrave, 2000:34). 
Niet het strafbare feit, noch de persoon van de dader worden in het centrum 
van de belangstelling geplaatst, maar de schade (en daarmee het slachtoffer!) 
en de mogelijkheden tot herstel daarvan. Is de schade hersteld, dan is recht 
gedaan. Terecht stelt Walgrave dat deze definitie ook een programma van 
onderzoek en discussie impliceert over het schadebegrip, slachtofferschap, 
manieren van herstel en de betekenis van ‘recht doen’. 

De term ‘herstelrecht’ slaat op een samenhangend geheel van praktijken en 
bijpassende legitimerende inzichten, dat vatbaar is voor een coherente institu-
tionalisering, die tot uitdrukking kan komen in een fundamentele herziening 
van onze strafrechtelijke institutie. Maar of het zo zal lopen? 

Vormen van herstel in de strafrechtspleging in Nederland 

In deze paragraaf beschrijf ik eerst een aantal oudere praktijken die in Neder-
land reeds bestonden en die op enigerlei wijze met de notie van het herstellen 
van schade verbonden zijn en die, zonder dat uitdrukkelijk sprake was van 
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‘herstelrechtelijke praktijken’ als eerste tekenen van een ontwikkeling naar 
herstelrecht kunnen worden gezien. Daarna wijs ik op twee gloednieuwe pro-
jecten die bewuste uitwerkingen zijn van de herstelrechtelijke oriëntatie.  

De eerste herstelpraktijk van enig belang wordt waarschijnlijk gevormd 
door de sinds 1981 bestaande Halt-projecten. Jonge delinquenten die in aanra-
king komen met de politie voor kleine (en eerste) delicten, verrichten via een 
Halt-bureau werkzaamheden waardoor zij de schade die door verschillende 
vormen van vandalisme of winkeldiefstalletjes is veroorzaakt herstellen of 
compenseren. Daarna wordt het proces-verbaal niet naar het openbaar ministe-
rie gezonden (Hauber, 1999:265 e.v.). Tegen het einde van de jaren negentig 
had het eerste (Rotterdamse) experiment navolging gekregen in 63 andere ste-
den en waren alle Halt-bureaus ondergebracht in een landelijke organisatie. 

Herstellen van de schade is hier de (enige) sanctie en de dader wordt zo 
concreet mogelijk geconfronteerd met de gevolgen van zijn handelen, vaak 
ook met de benadeelden in persoon.  

Bij de Halt-projecten gaat het formeel-juridisch gezien niet om een sanctie, 
maar om het voldoen aan een voorwaarde, waardoor het recht tot strafvorde-
ring van de officier van justitie komt te vervallen. Als zodanig is het tegen-
woordig in art. 77e WvSr gepositiveerd. Het stellen van voorwaarden waaron-
der de officier van justitie bereid is af te zien van vervolging is door André de 
la Porte (André de la Porte, 1984) terecht aangeduid als het hanteren van een 
‘functionele sanctie’, omdat de voorwaarden wel degelijk sanctionerend be-
doeld en ervaren (kunnen) worden en dan als sanctie functioneren. 

De introductie van de Halt-projecten is waarschijnlijk niet los te zien van 
de ontwikkeling van de vergelijkbare dienstverlening of de ‘arbeid ten algeme-
nen nutte’. Ook hiermee is vanaf begin 1981 geëxperimenteerd nadat daartoe 
was aanbevolen door de Commissie Alternatieve strafrechtelijke sancties in 
1979. Naast het karakter van deze sanctie zelf, dat bestaat uit herstelgerichte 
werkzaamheden, is van het complex van motieven dat aan de introductie van 
de dienstverlening ten grondslag lag (Singer-Dekker, 1984:39 e.v.) in het kader 
van deze beschouwing vooral van belang de communis opinio dat (met name 
de korte) vrijheidsstraf meer kwaad dan goed doet en dat dienstverlening daar-
voor een alternatief is, dat een maatschappelijke conflictoplossing biedt in 
concrete delictssituaties, zowel naar de samenleving als naar concrete slachtof-
fers toe. De dienstverlening heeft zich van een redelijk succesvolle alternatieve 
sanctie tot de in 1989 wettelijk ingevoerde hoofdstraf ‘arbeid ten algemene 
nutte’ ontwikkeld. Als gevolg van nieuwe wetgeving zal deze als ‘werkstraf’ 
onder de sanctie ‘taakstraf’ gaan vallen.2 

Een derde belangrijke herstelpraktijk heeft bestaan in de vorm van het 
strafrechtelijke dadingproject, dat in Amsterdam is gehouden in 1990. Dit 
project was gericht op het structureel aanbieden van een mogelijkheid om 

                                                           
2 Daarnaast valt onder de taakstraf de leerstraf, waarbij veroordeelden aan projecten 

moeten deelnemen waarin tekorten in kennis en vaardigheden e.d. zouden kunnen 
worden verminderd of opgeheven.  
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strafvervolging te voorkomen, doordat dader en benadeelde tot een civielrech-
telijke overeenkomst komen (toen nog dadingsovereenkomst geheten, nu vast-
stellingsovereenkomst) inzake de aangerichte en eventueel in de toekomst te 
vermijden schade (Humanitas, 1991:7). De overeen te komen vergoedende 
prestatie kon van financiële maar ook van andere aard zijn, zoals door het 
verrichten van werkzaamheden of het aangaan van bepaalde gedragsverplich-
tingen, zoals de belofte de benadeelde niet meer lastig te vallen.  

Dit experiment kan in allerlei opzichten zeer geslaagd worden genoemd en 
het zat er enige tijd in dat het landelijk zou worden ingevoerd. De dading in de 
context van het strafrecht is echter de wind uit de zeilen genomen door de lan-
delijke invoering van de wet Terwee en de daarbij behorende richtlijn in 1995. 
Hierbij werden politie en justitie o.a. opgedragen zo spoedig mogelijk na de 
opheldering van een delict te streven naar schadevergoeding door de dader aan 
het slachtoffer, voor welke taak dan ook al snel speciale ‘Terwee-functionaris-
sen’ zijn benoemd. Hiervoor is enige tijd de term ‘schadebemiddeling’ ge-
bruikt, maar aangezien partijen niet in een face-to-face situatie met elkaar wor-
den geconfronteerd en elkaar in beginsel niet spreken, dient hier van ‘schadere-
geling’ te worden gesproken. Nadat als gevolg van een politiek compromis 
enige jaren is geëxperimenteerd met een justitieel aanbod van zowel ‘schade-
bemiddeling Terwee’ als ‘dading’, is de conclusie getrokken dat de behoefte 
aan de figuur van de dading beperkt is (Spapens & Rebel, 1999). Het gaat hier 
wel om een conclusie die als een konijn, dat daar tevoren in gestopt is, uit de 
hoge hoed wordt gehaald. Want het politieke compromis hield in dat in de 
nieuwe experimenten de ‘dading’ slechts mocht fungeren als de aanvulling op 
de schadebemiddeling op grond van de wet Terwee. Wat deze rechtspolitieke 
demarche verklaart, is dat het openbaar ministerie zich de volledige controle 
over de afdoening heeft verzekerd, dat wil zeggen pas op basis van de inhoud 
en de naleving van de schadevergoedingsafspraken beoordeelt, welke rechts-
gevolgen zij aan die afspraken wil verbinden. Dat was bij het dadingexperi-
ment niet zo, hetgeen velen in politiek en strafrechtspleging tegenstond. 

Zowel bij dading als bij de schadebemiddeling op basis van de richtlijn 
Slachtofferzorg gaat het om het herstellen van nadeel en schade, zij het bij de 
laatste vorm toch in hoofdzaak om een financiële tegemoetkoming. Omdat de 
regeling van de schade plaatsvindt met het oog op de belangen van de bena-
deelde en nog niets impliceert voor de afdoening van de strafzaak heeft deze 
groeiende praktijk echter bepaald geen dominant herstelrechtelijk karakter. 
 
Sinds 1997 bestaat in het ressort Den Haag een project dat uitdrukkelijk de 
naam ‘herstelbemiddeling’ draagt en dat zich situeert in de fase van de tenuit-
voerlegging van (meestal) de gevangenisstraf. Het gaat hier om een bemidde-
lingsaanbod, dat wordt gedaan aan daders en slachtoffers die, soms na jaren, 
nog sterke behoefte voelen om in het reine te komen met het delict dat tussen 
hen heeft plaatsgehad. Door deze vrijwillige bemiddelingsprocedure, die zowel 
door daders als door slachtoffers kan worden verzocht, kan worden bijgedra-
gen aan de verwerking van de emotionele gevolgen van het delict, voor daders 
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aan de verwerking van schuld. Verder kan de bemiddeling leiden tot de beant-
woording van kwellende vragen, die bij slachtoffers of nabestaanden leven met 
betrekking tot het delictsgebeuren en die alleen door de dader kunnen worden 
beantwoord (Frijns, 1998). Hoewel dit project uitdrukkelijk losgekoppeld is 
van de strafprocedure en daar geen rechtsgevolgen in heeft, wordt hier een be-
langrijke vorm van herstel nagestreefd die zeker in de herstelrechtelijke bena-
dering past en in een dergelijk kader kan worden uitgebouwd. 

Ten slotte kunnen twee zeer nieuwe projecten worden genoemd, die zich 
rechtstreeks hebben laten inspireren door het herstelrechtelijke gedachtegoed, 
zoals dat in Engeland, met name door de Thames Valley Police, en in Leuven 
is uitgewerkt in een bemiddelingsaanbod aan jonge delinquenten. Het eerste is 
in het najaar van 1999, geïnitieerd door de politie, in Tilburg begonnen en 
organiseert ‘Family Group Conferences’, wanneer jonge daders er blijk van 
geven verantwoordelijkheid te willen nemen voor hun handelen. Deze confe-
renties, waarin op vrijwillige basis kan worden deelgenomen door dader en 
benadeelde, familieleden en andere significante betrokkenen uit beider sociale 
netwerken, worden geleid door een geüniformeerde politiefunctionaris, die 
tevens geldt als vertegenwoordiger van het gezag, na voorbereiding door een 
coördinator van het regionale Bureau Jeugdzorg. Het project wordt in ruimere 
zin begeleid door een reeds bestaand netwerk, het Overleg Risico Jongeren 
(Van Pagée & Kunst, 2000). 

Afhankelijk van de zwaarte van het delict kan de (geslaagde) conferentie in 
de plaats komen van de strafvervolging: dat zou met name het geval zijn in za-
ken die ook vatbaar zouden zijn voor Halt-afdoening en zulke waarop taak-
straffen toepasselijk zijn. Bij zwaardere delicten kan strafvervolging plaatsvin-
den na een conferentie en worden de afspraken, die daarin bereikt zijn, meege-
nomen in de bepaling van de strafeis. De rechter kan dan ook kennis nemen 
van de resultaten van de conferentie en daarmee rekening houden. De politie-
functionarissen die de conferenties leiden zijn opgeleid door de stichting Echt 
Recht,3 die sinds eind 1999 trainingen verzorgt naar een Amerikaans model en 
daarmee inmiddels ook een aantal Halt-functionarissen heeft opgeleid. Het Til-
burgse project is uitdrukkelijk een pilot, waarmee men wil testen hoe herstel-
gerichte ‘conferencing’ kan worden ingebouwd in de strafrechtsketen en of de 
toepassing van dit model in Nederland dezelfde gunstige resultaten oplevert als 
elders in de wereld. 

Dit jaar begint er in Utrecht een tweede project dat met een conferentiemo-
del wil reageren op jeugddelinquentie. Net als in Tilburg kwam het initiatief 
van de politie en werd overeenstemming met het openbaar ministerie verkre-
gen. De delictstypen, waarvoor het herstelgerichte aanbod in Utrecht wordt 
overwogen vallen in de categorie van zaken, die door de officier van justitie 
kunnen worden afgedaan met een transactie onder voorwaarden, waaronder de 
voorwaarde van het verrichten van arbeid ten algemenen nutte (met een maxi-
mum van veertig uren) of herstel van de door het feit aangerichte schade (art. 

                                                           
3 Zie www.echtrecht.nl. 
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77f Sr). Het voornemen bestaat op een later tijdstip te komen tot de ontwikke-
ling van herstelbemiddeling op rechterlijk niveau. In Utrecht speelt een uit-
drukkelijke interculturele dimensie mee, in die zin dat in de buurt waar het 
conferentiemodel zal worden aangeboden veel van de geregistreerde criminali-
teit gepleegd is door jongeren uit bepaalde etnische minderheden. Een van de 
uitdagingen is de familieleden van deze daders effectief te betrekken bij de 
herstelgerichte activiteiten. 

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat de reeds genoemde wet Terwee 
de door de rechter op te leggen schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr) met 
zich heeft meegebracht en de voorheen bestaande grenzen aan de omvang van 
de schadevergoeding, toe te wijzen op de civiele vordering in de strafprocedu-
re heeft opgeheven. Verder is het overmaken van een bedrag aan een slachtof-
ferfonds of belangenorganisatie voor slachtoffers uitdrukkelijk een mogelijke 
voorwaarde geworden voor een voorwaardelijke veroordeling (14c lid 4 Sr). 
Dit zijn immers ook strafrechtelijke instrumenten van herstel van schade, die 
vanuit een herstelrechtelijk kader kunnen worden doordacht. Het feit, dat de 
wet Terwee de resultante is van een opwaardering van de belangen van slacht-
offers in de strafrechtspleging is hierbij niet onbelangrijk, zij het dat de rede-
nen voor die opwaardering niet eenduidig zijn. 

De wet en richtlijn Terwee hebben de strafrechtelijke schaderegeling in el-
ke strafrechtelijke fase gestimuleerd en het feit dat alle (eventuele) vormen van 
schaderegeling en bemiddeling nu onder verantwoordelijkheid van ofwel de 
officier van justitie ofwel de strafrechter plaatsvinden zou bij hen de belang-
stelling voor herstelrecht kunnen bevorderen. 

Ondanks de hier beschreven ontwikkeling van praktijken die tenderen naar 
‘herstelrecht’ kan er op dit moment echter nog niet worden gesproken van een 
ideologische heroriëntatie van het strafrechtelijk systeem, die daarbij zou aan-
sluiten. De bestaande ontvankelijkheid voor herstelrechtelijke praktijken is eer-
der dubieus te noemen. 

De dubieuze ontvankelijkheid voor ‘herstelrecht’ 

Het is op zich niet vreemd dat veel functionarissen van de Nederlandse straf-
rechtspleging ontvankelijk zijn voor herstelrechtelijke suggesties. Lange tijd 
overheerste een sterk bewustzijn van de overwegend schadelijke effecten van 
de toepassing van de (het strafrecht typerende) leedstraf bij uitstek, de gevan-
genisstraf, waardoor intensief werd gezocht naar andere manieren van reageren 
op delicten. De boven beschreven ‘alternatieve sancties’ zijn gedeeltelijk ook 
daarvan het resultaat. 

De belangrijkste reden om te twijfelen aan de betekenis van de ontwikke-
lingen is echter, dat sedert 1985 met de invoering van het eerste alomvattende 
crimineel-politieke beleidsplan ‘Samenleving en Criminaliteit’ de regeringspo-
litiek de traditionele leedstraf in ere heeft hersteld. Sindsdien overheerst een 
groot geloof in de repressieve aanpak van de belangrijkere vormen van crimi-
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naliteit, hetgeen beslist zijn effecten zal hebben gehad in de overtuigingen van 
functionarissen van de strafrechtspleging. Bestraffing, zo zou men de officiële 
strafrechtspolitiek kunnen samenvatten, is het uitgangspunt geworden, waar-
van alleen in uitzonderingsgevallen kan worden afgezien. 

In Samenleving en Criminaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen ‘zware 
criminaliteit’ waar de repressie centraal staat en ‘veel voorkomende criminali-
teit’ waarin bestuurlijke en andere vormen van preventie centraal staan, met 
het strafrecht als stok achter de deur. In het verlengde hiervan is in Nederland 
net zoals in vele andere Europese landen een tweesporenbeleid ontstaan, waar-
in het politiek dominante spoor een sterk repressief en op uitsluiting van crimi-
nele elementen gericht karakter heeft en het onderliggende spoor op integratie 
gericht is en poogt stigmatisering te vermijden. Garland heeft deze ‘splijting’ 
van de strafrechtspolitiek geanalyseerd en verklaard vanuit het lastige parket 
waarin tegenwoordige regeringen van nationale staten zich bevinden op het 
vlak van de binnenlandse veiligheid en bescherming van burgers tegen crimi-
naliteit. De beschermingsbelofte, waarop de legitimiteit van de staat voor een 
groot deel berust, blijkt niet overtuigend te kunnen worden waargemaakt door 
middel van het strafrecht. Op deze pijnlijke constatering wordt gereageerd, 
enerzijds door een hysterische ontkenning en een krampachtige poging de 
instrumentele kracht van de bestraffing weer geloofwaardig te maken (hetgeen 
de repressieve wending motiveert), anderzijds door een voorzichtig experimen-
teren met en zoeken naar andere, meer effectieve vormen van reageren, het-
geen als een realistische aanpassingsstrategie kan worden begrepen (Garland, 
1996). 

In de nota ‘In juiste verhouding’ van minister Sorgdrager wordt dit lastige 
parket verwoord in een oproep tot bezinning over de repressieve lijn, onder 
verwijzing naar de situatie in de Verenigde Staten, waar ‘de strafrechtelijke in-
sluiting een zelfstandige oorzaak is geworden van de sociale desintegratie bin-
nen de zwarte gemeenschap’ (In Juiste Verhouding, 1996:13). Daarna wordt er 
op gewezen dat de situatie in de VS niet is ontstaan op grond van een welover-
wogen rechtspolitieke keuze, maar als resultante van ongeplande politieke en 
bestuurlijke processen, waarin onvermogen om de beloofde verhoogde veilig-
heid te organiseren heeft geleid tot een klimaat waarin geen ruimte meer was 
voor ‘neerwaartse bijstellingen van de strafrechtelijke tarieven’. 

Aangezien er in Nederland tot op heden maar weinig principieel tegen-
wicht is geboden tegen de punitieve wending van 1985 en er bovendien geen 
algemeen gedragen straftheoretische legitimatie voor die wending aan te wij-
zen valt, waaruit beperkingen van de inzet van het strafrecht zouden voort-
vloeien, zet ook hier de repressieve spiraal zich door in een historisch onge-
kende ‘insluitingsgolf’ en een steeds hoger opgeschroefde strafbedreiging en 
strafoplegging. Van 4000 cellen in 1984 groeide het gevangeniswezen naar 
rond de 18.000 cellen in 2000. Daarnaast worden de alternatieve sancties in 
toenemende mate opgelegd en niet alleen meer bij jeugdigen (rond de 15.000 
opgelegde taakstraffen in 1999) maar ook bij volwassenen (20.000 opgelegde 
taakstraffen) (Boutellier, 2000). 
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In het tweede crimineel-politieke spoor (gericht op veel voorkomende crimina-
liteit) staat repressie weliswaar niet centraal maar de alternatieve strategie 
wordt geacht zijn geloofwaardigheid te ontlenen aan de ‘stok achter de deur’, 
waardoor ook hier een punitieve oriëntatie domineert. Zo moest, om een enkel 
voorbeeld te geven, de dienstverlening bepaaldelijk ‘punitief’ zijn om te kun-
nen worden geaccepteerd als afdoeningsvorm (Ploeg & Beer, 1993) en beper-
ken nieuwe organisatievormen als ‘Justitie in de Buurt’ zich in veel gevallen 
overwegend tot ‘eigenlijke justitiële kerntaken’, waardoor snellere afdoening 
van strafzaken (the swift and certain sanction) centraal is komen te staan (Luy-
cks & Grapendaal, 1999). Justitiële slachtofferzorg komt maar moeizaam van 
de grond omdat het in de ogen van velen geen eigenlijke justitiële taak zou zijn 
(Ministerie van Justitie, 1998). Die slachtofferzorg is voor sommige be-
langrijke crimineel-politieke actoren ook helemaal geen principieel gemoti-
veerde zaak maar een van de overlevingsstrategieën van een institutie die geen 
overtuigende legitimiteitsgronden meer lijkt te hebben. Zo schreef Van Dijk, 
een belangrijke promotor van de wending van 1985 en van de slachtofferzorg: 
‘Zodra de markt van straffen weer aantrekt – dat wil zeggen zodra er weer een 
overtuigende strafrechtsfilosofie (mijn cursivering, jrb) komt – zal men het 
nevenprodukt slachtofferzorg gauw uit de productie nemen’ (Van Dijk, 1989: 
17). 

Het beeld ontstaat van een traditionele institutie die zich in een lastig parket 
bevindt, die vertwijfeld zoekend naar een leidende gedachte bereid is alles te 
proberen om zich te redden en daardoor, onder een expliciet punitieve retoriek, 
een toenemende versplintering van praktijken vertoont. 
 
Reflectie op de centrale, legitimerende grondslag van het strafrecht is nu meer 
dan ooit noodzakelijk, maar wordt vanuit de systeemdragers nauwelijks syste-
matisch ondernomen: de nota ‘sancties in perpectief’ (2000) geeft daar blijk 
van. Deze beschrijft de wettelijke strafsancties en hun modaliteiten, geeft daar 
gedeeltelijk nieuwe namen aan maar beperkt zich op het punt van de straftheo-
rie tot een referentie aan de traditioneel voorgedragen legitimeringtheorieën, 
zonder deze verder te bespreken. Maar kunnen sancties ooit in een perspectief 
worden gezet zonder, dat wil zeggen buiten een coherent theoretisch kader? 
Hoe zit het met de theoretische coherentie van het strafrecht op het centrale 
punt van de straf? 

De versplintering van het strafrecht 

Wanneer Van Dijk in het hierboven aangehaalde citaat spreekt van het ontbre-
ken van een overtuigende strafrechtsfilosofie bedoelt hij waarschijnlijk de af-
wezigheid van een overtuigende straftheorie. Inderdaad wordt de realiteit van 
de strafrechtspleging gekenmerkt door een zo grote en gevarieerde hoeveelheid 
sancties en modaliteiten van sancties, die bovendien ook nog over meerdere ni-
veaus van de strafrechtspleging verdeeld zijn (politie, openbaar ministerie en 



62 John Blad 

de strafrechter), dat men alleen nog maar fictief van strafrecht als een eenheid 
kan spreken die wordt gekenmerkt door de toepassing van de opzettelijke leed-
straf. Dat strafconcept heeft alleen nog maar enige relevantie, voor zover het 
gaat om de onvoorwaardelijke strafoplegging door de strafrechter, maar het 
zou bepaald een verwringing opleveren van zowel de aard van die sanctieprak-
tijk als van het concept van de leedstraf, om bijvoorbeeld de leerstraffen ‘Cur-
sus sexuele voorlichting’ of ‘Zelfconfrontatiemethode’ te legitimeren als vorm 
van leedtoevoeging.  

In zijn sanctionerende aspect is het strafrecht, kortom, versplinterd en zal 
het in de toekomst waarschijnlijk nog verder versplinteren. Alleen in termen 
van recht vertoont deze institutie een grote mate van eenheid in die zin, dat de 
dominante trekken daarvan kunnen worden begrepen vanuit de behoefte aan 
rechtsbescherming, zowel horizontaal (tegen medeburgers) als verticaal (tegen 
ongerechtvaardigde inbreuken van de overheid). 
 
De versplintering van de theoretisch geprefereerde leedstraf in een veelheid 
van verschillend geaarde sanctiepraktijken is de resultante van een lange ont-
wikkeling, die een slingerbeweging heeft vertoond tussen de polen van genera-
le preventie en vergelding enerzijds, en speciale preventie en resocialisatieden-
ken anderzijds (Christie, 1981). Of anders gezegd, tussen de uitgangspunten 
van de klassieke school en de moderne richting, die in allerlei aspecten diame-
traal tegenover elkaar staan (Blad, 1994). Als gevolg daarvan is bijvoorbeeld 
de ‘voorwaardelijke vrijheidsstraf’ niet een variant van de vrijheidsstraf van de 
klassieke school, in weerwil van de bewoording, maar een geheel anders ge-
motiveerde, zelfstandige sanctie met een waarde vanuit het opvoedkundige 
denken van de Moderne Richting.  

Dominant is in Nederland geworden de verenigingstheorie, die stelt dat de 
oplegging van de straf nodig is om de geschonden norm te bevestigen en dat de 
keuze van de straf en de wijze van tenuitvoerlegging dan zo doelmatig moge-
lijk moet zijn in termen van preventie. Het bevestigen van de norm wordt 
daarbij vaak weergegeven in termen van of gelijk gesteld aan vergelding: we 
straffen ‘omdat’ en de hoogte van de straf duidt de ernst van het delict aan. Het 
fundamentele probleem van de verenigingstheorie is mijns inziens dat feitelijke 
onverenigbaarheden als verenigd worden voorgesteld: demonstratieve vergel-
ding van een ernstig strafbaar feit met een stigmatiserende, intensief door de 
media gevolgde, bestraffing laat zich bijvoorbeeld niet verenigen met een reso-
cialisatiestreven, terwijl de generaal-preventieve kracht ervan dubieus is en 
blijft. De verenigingstheorie legitimeert eigenlijk elke denkbare legale inter-
ventie maar zegt ons niets over de vraag hoe in een bepaald geval zou moeten 
worden gereageerd. Sterker nog, hij roept de gedachte op dat als de sanctie niet 
‘goed’ is in speciaal preventieve zin, hij dat wel zal zijn vanuit vergeldings-
oogpunt en andersom. Wat maakt het uit? Belangrijk is dat we straffen! 

Allerlei gedachten, die sinds 1985 opgeld doen als legitimaties voor het 
hierboven aangeduide repressieve spoor (van geïntensiveerd gebruik van de 
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vrijheidsstraf) zijn in meerdere opzichten diep problematisch, hetgeen hier niet 
anders dan met een enkele kanttekening kan worden aangeduid. 

Ten eerste is daar de gedachte van de onschadelijkmaking, die plaats zou 
vinden door veroordeelden in de gevangenis op te sluiten. Deze ethisch nega-
tieve leer miskent dat in en vanuit de gevangenis wel degelijk delicten kunnen 
worden begaan en georganiseerd (in de zwaarst bewaakte gevangenis van Ne-
derland vond onder de ogen van de bewakers, die om ‘veiligheidsredenen’ niet 
mochten interveniëren, zelfs een doodslag plaats) en dat vrijwel iedereen die 
hier te lande wordt veroordeeld tot vrijheidsstraf na zekere tijd weer vrijkomt. 
De vraag is dan hoe het staat met de sociale en morele kwaliteit van de verhou-
ding tussen de als schadelijk persoon afgeschilderde ex-gevangene en de sa-
menleving. 

Ten tweede is er de vergeldingsgedachte, die in de vorm van de theorie van 
de ‘just deserts’ in 1986 in Justitiële Verkenningen werd bediscussieerd, het-
geen als een uiting van de cultuuromslag (van de speciaal preventieve oriënta-
tie van de jaren zeventig naar de vergelding) bij justitie kan worden verstaan. 
Ook aan deze leer kleven fundamentele problemen, zoals de bepaling van de 
maat van het verdiende loon, die niet uit die benadering zelf voortvloeit 
(Braithwaite & Pettit, 1990). Nog van veel groter belang is het feit dat, gezien 
het enorme ‘dark number’ van strafbare feiten, slechts in een miniem aandeel 
van het totale bestand aan delicten wordt ‘vergolden’. De vergeldingsleer mis-
kent verder ook de wijd vertakte discretionaire activiteiten van het sanctiesys-
teem zoals het transigeren en het seponeren van delicten, omdat het die niet 
kan legitimeren maar (al dan niet categorisch) zou moeten verwerpen.  

Afschrikkingsdenken (negatieve generale preventie) duikt regelmatig op 
als het antwoord op schokkende incidenten, zoals de Tjoelker-zaak: minister 
en kamerleden dringen aan op een verhoging van de straffen op straatgeweld in 
het algemeen en op geweld tegen burgers die daarin interveniëren in het bij-
zonder. Meer dan symbolische spierballenpolitiek kan dit echter niet worden 
genoemd gezien de complexiteit van dit probleem en andere gedragsproble-
men. 

Ten slotte kan worden gewezen op een legitimatie van strafrechtspleging 
van een andere orde, die bestaat in de noodzaak normen te handhaven door te 
reageren op geconstateerde normschendingen. Sinds 1985 heeft zich het thema 
van het zogeheten ‘handhavingstekort’ ontwikkeld (Recht in Beweging, 1990): 
te weinig normschendingen zouden worden gesanctioneerd en gezocht wordt 
naar ‘handhaving op niveau’. Opvallend is dat hier een systematische behande-
ling en te verdedigen vaststelling van het gewenste niveau van rechtshandha-
ving volledig ontbreekt maar dat ondertussen wel de staat als het centrale insti-
tuut van normhandhaving wordt gepropageerd en een beeld van de samenle-
ving wordt opgeroepen als normloos of althans daartoe tenderend. Rechts-
handhaving verschijnt dan als urgente prioriteit en Justitie als het prioritaire 
ministerie (waarvan het budget in 15 jaar tijd groeide van 3 naar 10 miljard). 
Hierboven is dit een legitimatie van een andere orde genoemd, omdat hierdoor 
op zichzelf nog niet de ‘leedstraf’ of de vrijheidsbenemende sanctie wordt 
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gelegitimeerd: elke sanctie is bespreekbaar, als zij de normschending en de 
norm maar markeert.  

In het hierboven aangeduide tweede crimineel-politieke spoor vindt rechts- 
of normhandhaving vaak plaats door monetaire sancties of door vrijheidsbe-
perkende sancties (in de toekomst: taakstraffen) die vooral worden ingegeven 
door speciaal preventieve overwegingen: het delict wordt gezien als uiting van 
een persoonlijk tekort aan kennis of vaardigheden, aan de opheffing waarvan 
de dader in de setting van een (taakstraf of) leerstraf onder begeleiding kan 
werken.  

Dit onvolledige exposé mag als voldoende illustratie gelden van de ver-
splintering van strafpraktijk en straftheorie, die onder of achter het unificeren-
de symbool van vrouwe Justitia aan te treffen is. De strafrechtspleging is een 
versplinterde praktijk, waarin de leedstraf als een van de opties kan worden 
nagestreefd, die alleen door een dominante punitieve retoriek als een eenheid 
verschijnt. 
 
Zonder kritische reflectie op en heldere theoretische legitimering van de straf-
rechtspleging (in zijn sanctionerende aspect) is ook van de inpassing van her-
stelrechtelijke praktijken niet veel goeds te verwachten, of althans veel minder 
goeds, omdat die praktijken staan voor een bepaalde cultuur en om een bepaal-
de houding van de functionarissen vragen die niet strafgericht is. 

Contraproductieve criminalisering 

Het streven naar geloofwaardige – dat wil zeggen consistente en consequente – 
bestraffing heeft sinds 1985 een ongekende criminaliseringsgolf teweegge-
bracht. Dat was te verwachten aangezien de straf de symbolische markering is 
van criminaliteit. De belangrijke negatieve consequenties van criminalisering, 
met name haar contraproductiviteit op het punt van de gewenste gedragsbeïn-
vloeding, worden echter vaak miskend.4 Werd het voor 1985 overwegend af-
gewezen mensen te stigmatiseren, sindsdien is het in onze nationale cultuur 
‘bon ton’ geworden om medemensen, die strafbare feiten hebben gepleegd of 
waarvan dat alleen nog maar vermoed wordt, ‘crimineel’ te noemen en ervan 
uit te gaan dat zij hun straf niet zullen mogen ontlopen. Het spreken over cri-
minelen suggereert dat het ons niet gaat om het strafbare handelen, maar dat 
het plegen van strafbare feiten verwijst naar een criminele identiteit. Wie een 
misdaad pleegt, moet wel een misdadiger zijn. Zo wordt in ons spreken een ge-
fixeerde criminele identiteit ingevoerd die kennelijk bepaalde essentiële ken-
merken bezit, waardoor de misdadiger niet is zoals wij. 

                                                           
4 Deze paragraaf bevat een bewerking van een deel van een eerder gepubliceerd ar-

tikel in het eerste nummer van het nieuwe Tijdschrift voor Humanistiek (Blad, 
2000). 
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De hypothese van het bestaan van personen met een criminele identiteit is 
minstens zo oud als het strafrecht maar is met de installatie van een op demon-
stratieve bestraffing gerichte politiek het dominante zingevings- en legitimatie-
kader van het strafrecht geworden. 
Deze sociaal-politieke ontwikkeling staat echter haaks op belangrijke op-
vattingen in de moderne strafrechtstheorie over de dader als mens, de mens in 
het strafrecht en de betekenis van straf. Zo stelde de Utrechtse hoogleraar Pom-
pe reeds in 1954, Lombroso’s theorie van de geboren misdadiger kritiserend, 
dat niet de misdaad de mens tot misdadiger bestempelt, maar het ontstaan van 
een zodanige psychische band tussen de mens en zijn handelen, dat zijn gehele 
persoonlijkheid verandert en hem gericht houdt op de misdaad. De misdaad 
heeft de individuele en sociale situatie ingrijpend veranderd en drukt op de 
persoonlijkheid als een last: het strafproces en de straf zouden de dader dan 
ook moeten bevrijden van die last. Een determinerende werking van de mis-
daad op de persoonlijke identiteit zou in Pompe’s visie vooral kunnen worden 
tegengegaan door de menselijke ontmoeting en het gesprek over de achtergron-
den van het strafbare handelen. Maar in plaats van een bevrijdende werking te 
hebben, spijkert de bejegening in de strafrechtspleging en het ondergaan van 
de straf de mens juist aan zijn misdaad vast (Pompe, 1954). 

In Pompe’s analyse klinkt de opkomst van de Noord-Amerikaanse devian-
tiesociologie door, die het zogeheten ‘etiketteringsperspectief’ voortbracht (Le-
mert, 1972; Becker, 1963). Daarin staat het sociale interactieproces van het 
vastleggen van de sociale identiteit, langs stigmatiserende reacties op een pri-
maire deviantie, die leiden tot aanpassing van het zelfbeeld in de richting van 
een criminele identiteit en tot secundaire deviantie (de criminele carrière), cen-
traal. In deze theoretische benadering bestaan er wel degelijk criminele identi-
teiten, maar dan alleen als resultante van bepaalde sociale interactieprocessen 
waarin die identiteiten met succes worden toegeschreven aan individuen, die 
daaraan niet (meer) kunnen ontkomen en ermee leren leven. Het actuele per-
centage daders dat na veroordeling recidiveert (80%) vindt in deze theoretische 
benadering een plausibele verklaring. De attributen van een criminele identiteit 
rechtvaardigen enerzijds sociale uitsluiting van ‘de crimineel’, anderzijds diens 
voortzetting van criminele activiteiten. Recent is dit nog eens benadrukt door 
Braithwaite (1989), die er bovendien op wijst dat personen die door criminali-
sering worden uitgesloten uit ‘de samenleving’ (hetgeen alleen symbolisch zo 
is) het bereidwillige personeelsbestand vormen van criminele organisaties. 
 
De gedachte dat persoonlijke identiteiten niet vastliggen, maar integendeel 
onbepaalbaar en onbepaald zijn en zich in het sociale samenhandelen (moeten) 
ontwikkelen is ook in de strafrechtstheorie doorgedrongen, via het werk van J. 
Glastra van Loon (1957; 1980). Diens inzichten vormen nu een integraal be-
standdeel van de relationele rechtstheorie van A.C. ’t Hart: de mens is niet te 
isoleren uit zijn culturele en maatschappelijke context en gaat daar niet aan 
vooraf. Hij is een knooppunt van relaties. Vanuit die positie verzet ’t Hart zich 
niet alleen tegen stigmatisering maar zelfs al tegen stereotypering van perso-
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nen, omdat die vaak een onderdrukkende werking heeft (’t Hart, 1993, 1995). 
In de relaties waarin de mens opgenomen is en waaruit hij als mens verschijnt, 
mag hij niet louter door anderen worden bepaald maar moet hij de mogelijkhe-
den houden zich zelf mede te bepalen in het hier en nu van de relationele con-
text en voor de toekomst.  

Het beeld van de principieel onbepaalde en onbepaalbare mens komt in de 
functionele rechtsleer van J. ter Heide tot uitdrukking in de benadering van de 
justitiabele als een ‘black box’, waar zich interne processen in afspelen die on-
kenbaar zijn. Hierdoor wordt het straffen een onderneming van ‘trial and error’ 
omdat pas aan het gedrag na de bestraffing kan worden afgelezen of de (geko-
zen vorm van) straf een juiste prikkel heeft gegeven. Niettemin wordt door Ter 
Heide zelf die black box ook in zekere mate weer geopend, waar hij het feno-
menologische begrip ‘biografische situatie’ gebruikt om uit te drukken dat het 
momentane handelen van het subject van die situatie de resultante is. In het 
hier en nu van de verdachte fungeren een – op een bepaalde manier geïnter-
preteerd – persoonlijk verleden en een gepercipieerde toekomst (die nauw met 
de perceptie van het eigen verleden samenhangt) samen als de bouwmaterialen 
van een subjectief handelingsplan. Door middel van het (laten beschrijven van 
het) zelfbewustzijn kan de biografische situatie kenbaar gemaakt worden en 
aldus hoe het subject zichzelf bepaalt. Dat schept een basis voor bewuste zelf-
verandering, zelfs al zou het zelfbewustzijn niet feilloos zijn (Ter Heide, 1965; 
Blad, 1996:464 e.v.). 
 
In de criminologie leidde het inzicht in processen van criminele etikettering tot 
de conclusie dat het strafrecht zijn eigen criminele populaties (re)produceert en 
sommige hooggeleerde critici kwamen dan ook met het voorstel, het strafrecht 
als contraproductief instituut af te schaffen. Het heeft geen zin aan het leed van 
de misdaad het leed van de straf toe te voegen, als dat geen aantoonbaar maat-
schappelijk nut heeft (Hulsman, 1986; Bianchi, 1979). 

Een dergelijk voorstel stuit echter af op de evidente noodzaak afwijzend te 
blijven reageren op schendingen van belangrijke sociale normen: alleen dan 
blijven zulke normen in stand als oriëntatiepunt voor het inrichten van het han-
delen. De discussie kan en moet dan gaan over de vraag, wat de beste manieren 
van reageren zijn op normschendingen (Garland, 1990). Wat die reactie in ie-
der geval in moet houden werd door Glastra van Loon rechtstheoretisch onder-
bouwd. De dader heeft een sociaal gedefinieerde handeling gesteld, die aan 
ieder van ons feitelijk ter beschikking staat maar die moet worden afgewezen:  

 
‘de straf is bovenal afkeuring, verwerping van de handeling, waarop 
met straf wordt gereageerd. Het is niet voldoende, dat de verwerpelijke 
handeling degeen, die hem verrichtte ‘duur te staan komt’: wanneer de 
straf als bedoelde reactie slechts dat karakter heeft, wordt de verwerpe-
lijk geachte handeling in feite ‘toelaatbaar tegen een prijs’. Het is ook 
niet noodzakelijk, dat de delinquent er per slot van rekening nadelig af-
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komt: ook een enkele berisping kan een straf zijn’. (Glastra van Loon, 
1957:234)  

Afstand van de leedstraf 

Uit de confrontatie van de functionele kritiek op het traditionele strafrecht, dat 
vanwege zijn criminaliseringseffecten problematisch is, met de functionele 
noodzaak vastgestelde schendingen van cruciale normen te verwerpen is in de 
laatste twee decennia van de vorige eeuw de beweging naar ‘restorative justi-
ce’ of ‘hersteljustitie’ geboren (De Haan, 1990). Door Walgrave werd dit eens 
fraai aangeduid als een ‘derde weg’ (Walgrave, 1998), die hij recentelijk inte-
graal heeft uitgewerkt in ‘bakens’ voor een constructief jeugdsanctierecht 
(Walgrave, 2000). 
 
Het herstelrecht stelt schade en slachtofferschap centraal en keert in die zin 
terug naar de sociale en juridische grondslag van het strafrecht, de ongewenst-
heid van de wederrechtelijke inbreuken op de vrijheid van gelijke medebur-
gers. Op die grondslag wordt aan de benadeelde een centrale positie toegekend 
in de procedure die moet leiden tot diens schadeloosstelling, zoveel als moge-
lijk is. 

Ons huidige stelsel van representatie van het slachtoffer (door het openbaar 
ministerie) leidt de laatste decennia tot steeds grotere onvrede, die onder ande-
re heeft geleid tot de uitbreiding van schadevergoedingsmogelijkheden in de 
strafprocedure, waarin nog maar sporadisch tot slachtoffer-dader bemiddelin-
gen wordt overgegaan. De onvrede vertaalt zich ook in een steeds sterkere roep 
om het slachtoffer ter terechtzitting te laten spreken over zijn gevoelens en 
wensen naar aanleiding van het strafbare feit. In een stelsel dat gericht is op 
objectieve rechterlijke waardering van vergelijkbare strafbare feiten die, naar 
de mate van gelijkheid, gelijkelijk moeten worden bestraft is dit spreekrecht ter 
zitting problematisch omdat ofwel de verdachte, ofwel het slachtoffer zich te 
kort gedaan kan voelen (Buruma, 1994). Naar huidig recht heeft de rechter 
nauwelijks mogelijkheden om aan de subjectieve beleving van het slachtoffer 
recht te doen, anders dan in de strafmaat. Zou men met dit laatste al vrede kun-
nen hebben, als de verklaringen van het slachtoffer de belangen van de ver-
dachte in de procedure raken, kan dat slachtoffer zelf tegenspraak en ondervra-
ging door de verdachte en diens raadsman niet ontlopen en riskeert hij ook 
daardoor frustraties, eventueel aangevoeld als een nieuwe victimisering (Ver-
rijn Stuart, 1994). 

Het is in meerdere opzichten veel beter het slachtoffer in een zo vroeg mo-
gelijk stadium in een semi-besloten fase van de procedure te betrekken: de er-
varingen zijn dan nog vers, de vorming van angstbeelden kan worden voorko-
men en een spoedig herstel van schade en van vertrouwen in de medemens(en) 
kan worden nagestreefd. 
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Voor de preventie van strafbare feiten lijkt het beschouwen en intersubjectief 
bewust maken van de subjectieve betekenis van het strafbare handelen voor de 
dader zelf van het grootste belang. Deze subjectieve betekenis van de daad kan 
alleen maar goed aan de orde komen als de dader zich enigszins gerehabili-
teerd weet doordat hij herstelhandelingen heeft kunnen voorstellen die worden 
aanvaard. Dan ontstaat er ruimte voor een onderzoek hoe de dader meende tot 
de verworpen handeling te moeten komen: voor welk probleem (in de biografi-
sche situatie) werd zij als oplossing gezien? Welke alternatieve oplossingen 
zijn er voor de dader in zijn context? Kan door derden worden bijgedragen aan 
het wegnemen of verminderen van problemen? Hoe kan ervoor worden ge-
zorgd dat erkende sociale normen ook in de microsituatie naleefbaar en functi-
oneel te hanteren zijn? 

Het loutere benadrukken van de algemeen aanvaarde norm helpt ons niet 
verder, omdat de dader die norm van tevoren meestal ook wel kende. De vraag 
moet zijn: waarom gold hij niet in het hier en nu van de handelingscontext van 
deze dader? De reactie in het herstelrechtelijk kader kan positieve leerproces-
sen bij daders in gang zetten omdat een fundamentele vertrouwensbreuk, die 
tot uiting komt in de criminalisering van zijn identiteit, kan worden vermeden. 

Omdat de criminalisering van jonge daders velen van hen rangeert op het 
spoor van de criminele carrière en zo van hen de medeproducenten maakt van 
het moderne samenlevingsprobleem nummer 1, de onveiligheid, bestaat er ten-
slotte ook een urgente maatschappelijke noodzaak, afstand te houden van de 
stigmatiserende leedstraf en zoveel mogelijk het herstel van schade en schade-
lijke handelingen na te streven. 

In dit licht dient de onderscheiding tussen de twee crimineel-politieke spo-
ren van Samenleving en Criminaliteit niet worden opgevat als een scheiding en 
dient de prioriteit vooral te worden gelegd op de bevordering van inclusieve 
sanctiepraktijken, waarin de geschonden norm zonder sociale uitstoting van de 
schender wordt bevestigd. 
 
Wanneer de ontwikkelingen (geschetst in de derde paragraaf) vanuit een her-
stelrechtelijke optiek worden doordacht, dan zien we dat zowel op het niveau 
van het openbaar ministerie (en de onder diens leiding fungerende politie) als 
op het niveau van de rechter de afdoening van strafbare feiten zich qua karak-
ter ontwikkelt van een opgelegde sanctie naar een overeengekomen sanctie 
ofwel een ‘sanctieovereenkomst’. In die sanctieovereenkomst wordt door de 
beklaagde erkend dat hij door een wederrechtelijke gedraging schade heeft 
berokkend en wordt vastgelegd hoe hij de schade zal herstellen of compense-
ren, terwijl de benadeelde uitdrukt dat hij de herstelhandelingen aanvaardt. Het 
gaat echter niet om een privaatrechtelijke, maar om een publiekrechtelijke 
overeenkomst omdat ook een derde, publiekrechtelijke betrokkene die over-
eenkomst aangaat. Het openbaar ministerie of de strafrechter aanvaarden de 
herstelovereenkomst als zijnde in het algemeen belang, voor zover nodig nadat 
naast de herstelhandelingen vis-à-vis de benadeelde ook herstellende verplich-
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tingen naar de samenleving toe met de beklaagde zijn overeengekomen. Het 
gaat om een driepartijencontract. 

Het nastreven van een herstelovereenkomst zou voor het openbaar ministe-
rie in een groot aantal soorten van delicten, waarin naar het oordeel van de 
wetgever herstel denkbaar is, een eerste verplichting moeten zijn. Deze ver-
plichting kan worden verzekerd door het openbaar ministerie in deze catego-
rieën van delicten niet ontvankelijk te beschouwen in een ‘rauwelijkse’ straf-
vervolging, een vervolging zonder dat een herstelgerichte procedure voorafge-
gaan en mislukt is. Op die manier kan gelijke bedeling van het herstelrecht 
plaatsvinden, omdat het niet aan de (voor)oordelen van politie en openbaar 
ministerie wordt overgelaten te beoordelen wie in aanmerking komt voor een 
herstelgerichte procedure en wie niet. De hier ontwikkelde gedachtegang is 
niet te zien als een beroep op de hierboven gekritiseerde verenigingstheorie: er 
wordt een duidelijke prioriteit gelegd bij het herstellen van de schade die gele-
den is en er wordt een gedeeld bewustzijn verondersteld dat het moeten opleg-
gen van een leedstraf voor alle betrokkenen in de meeste gevallen alleen maar 
een nog groter verlies betekent. De onverenigbaarheid van de degraderende en 
desintegrerende leedstraf met het rehabiliterende en integrerende herstel is een 
centraal uitgangspunt. De mogelijkheid van vervolging en het opleggen van 
een leedstraf blijft wel bestaan, omdat er situaties zijn waarin een dergelijke 
vervolging en een uitdrukkelijke, expressieve bestraffing onontkoombaar is. 
Gedacht moet dan worden aan uiterst schokkende inbreuken op de fysieke 
integriteit, waarna een publieke vergeldings- of beveiligingsbehoefte krachtig 
gevoeld wordt. In zulke gevallen kan de strafprocedure zelf een herstellende 
kracht hebben, zeker wanneer in het voorbereidend onderzoek gewenste com-
municatie tussen de verdachte en de benadeelde(n) ruime kansen krijgt. Ook 
kan na een eventuele veroordeling worden gewerkt aan het tot stand brengen 
van een zo groot mogelijke reductie van de schadelijke gevolgen van het de-
lict. Dat kan ertoe bijdragen, dat ook in dit soort gevallen de criminalisering 
van de persoon van de dader actief wordt vermeden. 
 
De paradox van strafrechtelijke bemiddeling kan worden opgelost door de straf 
en de bemiddeling principieel ten opzichte van elkaar te plaatsen in het kader 
van het algemeen belang en de rechtsorde, die in ieders belang moeten worden 
gehandhaafd. Daarbij zouden een sterke relativering van de waarde van de op-
gelegde leedstraf (die in de meeste gevallen niet wordt opgelegd) en een grote-
re waardering van de verantwoordelijkheid van de burger in zijn hoedanigheid 
van dader en benadeelde uitgangspunten moeten zijn. De justitiële overheid 
moet een bewuste en uitdrukkelijke prioriteit leggen bij het herstel, hetgeen 
naar de huidige inzichten ook goed valt te legitimeren. Alleen dan heeft her-
stelrecht in Nederland een toekomst. 
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De diepere gronden van het academisch radicalisme 
  

Fons Strijbosch 

Bespreking van de dissertatie van T.P. Spijkerboer, Gender and Refugee Status, Nij-
megen 1999.1 

Inleiding 

Het is niet makkelijk om het proefschrift van Thomas Spijkerboer op de juiste manier te 
beoordelen. Je komt onderweg verschillende hindernissen tegen. 

Het is in de eerste plaats al lastig te ontdekken tot welke discipline de studie be-
hoort. De auteur is jurist en heeft in die hoedanigheid een klassiek, juridisch handboek 
over vluchtelingenrecht op zijn naam (Spijkerboer & Vermeulen 1995). Maar in dit 
proefschrift ligt zijn aandacht niet bij het geldende vluchtelingenrecht maar bij het ‘dis-
cours’ van dit recht en bij beelden in het discours jegens vrouwelijke vluchtelingen. 
Hierdoor lijkt zijn studie eerder deel van de sociale wetenschap, de filosofie of de ge-
schiedenis. Ook in deze wetenschappen zal hij echter niet tot de hoofdstroom behoren. 
Hij hanteert een kritisch-feministische theorie en richt zijn onderzoek met name op 
vrouwelijke verzoekers om asiel. Dat de auteur bij voorkeur grenzen zoekt en ongebrui-
kelijke wegen, blijkt ook als hij in de inleiding met spijt een plan laat varen om zijn 
studie aan te vullen met essays over de films van Fassbinder. Aan deze cineast ontleent 
hij wel het motto van het boek en ook zijn ‘sceptical radicalism’. 

De duiding van het proefschrift wordt verder bemoeilijkt door een zekere ontoegan-
kelijkheid. Deze is allerminst te wijten aan kwesties van stijl of presentatie. De auteur 
schrijft mooi, compact Engels. Verder is zo op het eerste gezicht het materiaal met vaste 
hand geordend, maar welke criteria daarbij zijn gebruikt, wordt niet direct duidelijk. 
Hetzelfde geldt voor de vele begrippen die hij in de inleiding poneert. Zijn toelichting 
erop lijkt kundig maar is, omdat hij voorkennis veronderstelt die veel lezers zullen mis-
sen, wel erg summier. Die ontoegankelijkheid prikkelt de verbeelding maar geeft tege-
lijk een gevoel te worden buitengesloten. Irritatie ontstaat ook om andere redenen. De 
studie heeft een ondertoon waarvan je pas geleidelijk het normatieve karakter leert ken-
nen. Zij geeft de indruk dat wat er in de asielpraktijk ook gebeurt om een of andere 
reden helemaal verkeerd is. Die indruk wordt verder nauwelijks toegelicht. Er is vooral 
een suggestie van verwijt. In sommige gevallen blijft het niet bij suggestie maar worden 
delen van het vreemdelingenrecht zeer krachtig van kritiek voorzien. Maar die kritiek is 
veelal niet terug te voeren op door de auteur genoemde feiten of beweringen. 

                                                                 
1  Deze dissertatie is in 1999 eerst verschenen als uitgave van het Gerard Noodt Instituut van de 

rechtenfaculteit in Nijmegen. In 2000 is een handelseditie verschenen bij Ashgate, Aldershot, 
ISBN 0754620344. De nu volgende recensie is gebaseerd op de Nijmeegse editie. 
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Zo is de studie op het eerste gezicht: mooi, ontoegankelijk, irritant. Ik wil me bij deze 
stand van zaken niet beperken tot bespreking van de tekst alleen. Ik ga eerst op zoek 
naar de bedoelingen van de auteur en van zijn achterliggende theorie. Voor ik zijn grote 
verdiensten noem, kom ik tot kritiek op die theorie die naar mijn idee het werk ongun-
stig heeft beïnvloed.  

Samenvatting 

In de studie komen twee afzonderlijke vragen aan bod. De eerste is: zijn vrouwen min-
der kansrijk in de asielprocedure dan mannen? Deze vraag, in hoofdstuk 2 behandeld 
via een kwantitatieve analyse van asielverzoeken in Nederland en in Canada, wordt met 
‘nee’ beantwoord. Vrouwen krijgen gemiddeld iets meer asiel dan mannen. Het proef-
schrift behandelt daarna alleen nog de tweede vraag: hoe worden vrouwelijke asielzoe-
kers geconstrueerd door de asielpraktijk?  

Met deze vraag naar de ‘constructie’ van asielzoekers komt ook het, aan Foucault 
ontleende, begrip ‘discours’ in zicht. Een constructie, bijvoorbeeld een voorstelling 
over vrouwelijke asielzoekers, wordt namelijk gezien als een uiting van een discours (p. 
6). Een discours is bij Foucault een autonome, dwingende instantie. Op p. 8 staat: ‘Dis-
cours constitutes subjects, regulates them and legitimizes their regulation’. Het discours 
bepaalt ook het denken van subjecten, hun visie op waarheid (p. 55). Het is voorts, 
aldus de studie, onscheidbaar van de factor ‘macht’. Een bepaalde constructie van het 
discours geeft daardoor per definitie uitdrukking aan achterliggende machtsstructuren: 
aan ‘broad political concepts serving particular goals’ (p. 6). Echter, het blijkt mogelijk 
om te ontsnappen aan het discours, want: ‘the omnipresence of discours implies the 
omnipresence of resistance to dominant discours as well’ (p. 8). Deze gedachte wordt 
niet toegelicht. 

Het belangrijkste discours in deze studie is de praktijk van het asielrecht bestaande 
uit alle professioneel betrokkenen bij het asielproces. Ook een ander discours komt in 
beeld en wordt aangeduid als het ‘colonial discours’ (p. 6). Het zou stereotypen voort-
brengen als: vrouwen in de derde wereld zijn weerloos en overgeleverd aan ‘brutal 
Oriental males’. Het zou voorts dienen tot legitimatie van westerse dominantie over de 
Derde Wereld en voortzetting van racistische mythen over vrouwen (p. 6). De auteur 
zelf volgt, zegt hij, een niet-normatieve benadering. Zijn studie ‘is about normativity’; 
zij handelt over de constructie van normatieve visies door het discours (p. 12).  

 De auteur vermijdt, zegt hij in de Inleiding, de biologisch getinte begrippen ‘sex’ 
en ‘race’ en gebruikt liever sociologische begrippen als ‘gender’ en ‘ethnicity’. Hij is 
zich bewust dat ook de verschillen waarop de laatste begrippen zijn gebaseerd, niet 
reëel zijn maar sociaal geconstrueerd (p. 6). De ‘dichotomie’ – het splitsen van ver-
schijnselen in twee categorieën – wordt genoemd als methode voor onderzoek naar gen-
der en etniciteit (p. 7). De dichotomie kent steeds een categorie die als algemeen (en 
machtig) wordt gedacht en, aan de andere kant, een categorie die speciaal is (en niet-
machtig). Een citaat: ‘men and whites are seen as universal (...) women and non-whites, 
in contrast are marked’ (p. 7).  

De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan over constructies jegens vrouwelijke asielzoekers. 
Hoofdstuk 3, met een diepgaande analyse van in totaal 252 door asielambtenaren opge-
stelde dossiers, vormt de kern van de studie. Een eerste bevinding houdt in dat vrouwe-
lijke applicanten in het asielproces worden geconstrueerd: hun verhaal is het verhaal 
van de ambtenaren. De beelden in dit hoofdstuk betreffen voornamelijk regels en routi-
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nes gevolgd door de beslispraktijk bij de behandeling van kwesties als ‘geloofwaardig-
heid’, ‘politiek handelen’ en ‘vervolging’. De asielpraktijk zou, aldus de auteur, in het 
algemeen, een politiek georganiseerde man in gedachten hebben. Vrouwen worden in 
de beeldvorming eerder in verband gebracht met sferen die juridisch en politiek minder 
relevant zijn: met de familie, de markt, het lichaam. 

Hoofdstuk 4 analyseert beelden, ‘patterns of argumentation’ (p. 108), uit de juris-
prudentie van Nederland en van enkele andere landen. Belangrijkste bevinding hier is 
een dichotomie tussen ‘normal versus women’s claims’ (p. 129). Vrouwenclaims zijn 
minder kansrijk omdat zij betrekking zouden hebben op schending van ‘zachte’ (socia-
le-economische-culturele) mensenrechten. Ontslag bijvoorbeeld vanwege inbreuk op 
Islam-kledingregels wordt gezien als mogelijke schending van zachte mensenrechten. 
De jurisprudentie zou vrouwen, in hun hoedanigheid, ‘apart zetten’ en vooral associëren 
met deze zachte rechten.  

Hoofdstuk 5 tenslotte handelt over een aantal ‘counter strategies’ tegen het domi-
nante discours. De meeste ervan leiden, aldus de studie, toch weer tot bevestiging van 
dit discours. Vandaar een nieuw theoretisch perspectief: het ‘anti-essentialism’ dat 
‘contextueel’ onderzoek naar ervaringen van gevluchte vrouwen bepleit. Het anti-essen-
tialisme ontzegt het (vluchtelingen)recht zijn neutraliteit. Het gelooft daarom niet in ‘in-
strumentele’ toepassing van regels van dit recht of van de mensenrechten. Het heeft ook 
weinig vertrouwen in de recente beleidsregels ten gunste van vrouwen. De auteur be-
pleit daarom vooral ‘contestatie’ van (de grondslagen van) het vluchtelingenrecht (p. 
181). Hij beseft dat zijn strategie ten koste kan gaan van vrouwen die nu nog van het 
geldende recht afhankelijk zijn. Maar, zegt hij: ‘giving up more far reaching aspirations 
for change to defend the significant but still rather limited compromises obtained in 
some countries does not appear the answer’ (p. 181). 

Het kader CLS/FF 

De samenvatting gaf naar mijn idee niet alleen de inhoud van de studie weer maar laat 
ook iets zien van de geest waarin hij is geschreven en van het radicalisme van de auteur. 
Het is duidelijk dat deze zich in een of andere kritische traditie beweegt. In elk geval las 
ik eerdere, ‘kritische’ geschriften als van Rath (1992), Marhé (1993) en Van Walsum 
(1992) met een zelfde toon van verzet tegen elke oplossing voor sociaal-juridische pro-
blematiek geboden door traditionele wetenschappen of beleid. Tot dusver hoefde ik me 
over de herkomst of bedoeling van dit soort geschriften niet te bekommeren. Maar om 
Spijkerboers studie recht te doen, moet ik terug naar de bron. De studie zelf doet echter 
daarover bijna geen mededelingen. Slechts de Preface licht een tipje op van de sluier en 
noemt de ‘Critical Legal Studies’ (CLS) als een van de inspiratiebronnen. De hoofd-
tekst geeft nog een enkele verwijzing naar Foucault en, wat mij betreft, naar diens 
(post)structuralisme, in het algemeen naar de Franse (structuralistische) filosofie (FF). 
Omdat CLS op zijn beurt Foucaults filosofie noemt als bron, heb ik eigenmachtig de 
beide richtingen gevoegd tot één kader: CLS/FF, waarvan ik nu enkele kenmerken 
geef.2 
 

                                                                 
2  Mijn bronnenonderzoek is niet gericht op feministische literatuur of stromingen. De literatuur 

op dit gebied is zo omvangrijk en de auteur geeft zo weinig informatie over de richting waarin 
ik zou moeten zoeken, dat ik een plan voor dit onderzoek moest opgeven. 
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Critical Legal Studies (CLS), ontstaan in de jaren ’70 in de VS, onderzoekt met name 
het aspect van ideologie van de juridische doctrine. Deze school ziet die doctrine als le-
gitimatie van machtsongelijkheid, sociale hiërarchie en ongelijke kansen (Trubek 1984: 
592). Door deze kritiek op de juridische doctrine spreekt Raes van het anti-formalisme, 
anti-instrumentalisme en anti-positivisme van CLS (1995, p. 69). Daarnaast is er nog 
een ‘anti-empiricisme’. CLS is er afkerig van recht in de samenleving te onderzoeken 
en maakt liever ook geen gebruik van rechtssociologische literatuur daarover. Zij meent 
dat de rechtssociologie slechts bestaande systemen van recht en macht bevestigt (Tru-
bek 1984, p. 617). CLS is tenslotte anti-marxistisch, volgens zowel Raes als Trubek; 
Unger (1983) ziet het marxisme echter wel als een inspiratiebron van deze school. 

Waarom bestudeert CLS, een school die zichzelf ‘niet-positiefrechtelijk’ noemt, 
wel de doctrine maar niet het recht in de samenleving? Let daarvoor op haar visie op 
sociale relaties. CLS meent dat de samenleving wordt bepaald door ideologieën, ofwel 
gedeelde geloofssystemen, die fundamentele noties bevatten over sociale relaties. Deze 
noties geven op hun beurt betekenis aan het leven van individuen. De juridische doctri-
ne is hoogst relevant. Dit systeem beinvloedt een van de belangrijkste geloofssytemen, 
namelijk het rechtsbewustzijn. Het beïnvloedt daarmee de manier waarop individuen 
denken over kwesties van recht. Deze kentheoretische visie die ervan uitgaat dat het 
denken en handelen in de eerste plaats wordt bepaald door geloofssystemen – door 
‘context’ – wordt door Raes (1995, p. 69) aangeduid met ‘anti-essentialisme’. Deze 
term maakt deel uit van het hiervoor al genoemde rijtje negatieve kenmerken waarmee 
hij het werk van CLS wil typeren. 

De kentheoretische positie van Foucault en het Franse structuralisme lijkt sterk op 
die van CLS. In het structuralisme vormt de mens geen bron van zingeving: ‘mensen 
worden geacht als te zijn gedacht en gesproken door structuren’ (Arkoun 1987, p. 21). 
Bij Foucault zijn deze structuren talig en worden aangeduid als discours (Karskens 
1987, p. 171). De mens is daarvan het ‘willoos automaton’ (Van Middelaar, 1999, p. 
93). Kennis is niet van hem maar van het discours. Een transcendentale maatstaf – een 
‘a-priori’ – waarmee waarheid kan worden vastgesteld is in deze filosofie afwezig 
(Teubner 1989, p. 734). Bij ontbreken van ware kennis bestaan er alleen ‘interpretaties’, 
die in de wetenschap inzet zijn van strijd. Foucault beleeft deze strijd zeer radicaal. Hij 
gebruikt een agressieve metafoor als ‘interpretatieoorlog’. Van Middelaar illustreert dit 
radicalisme met een citaat. Als men een bestaande interpretatie wil aantasten moet men 
die, volgens Foucault, ‘overmeesteren, door haar om te draaien, omver te werpen, met 
hamerslagen te verpletteren’ (geciteerd bij Van Middelaar 1999, p. 93). Foucaults studie 
van talige structuren is uiting van een algemene belangstelling van Franse filosofen, van 
hartstocht zelfs voor de taal, voor linguïstiek, voor literatuur. Taal is ‘materialiteit’ van 
de ideologie, van de macht. ‘Als de Mens dood is, is de taal springlevend!’ (Arkoun 
1987, p. 24). 

Een volgend punt brengt ons bij Foucaults methode van dichotomie, ofwel van 
‘partage’. De partage komt voort uit het discours dat waarheid produceert, maar tegelijk 
daarmee al het andere dat onwaar is uitsluit. Aldus ontstaat Foucaults meest typerende 
partage: waar-onwaar. Andere partages als rede-waanzin, burger-crimineel, ontstaan uit 
een zelfde proces. Karskens schrijft voorts over partages (1987, p. 172): ‘Zij worden 
altijd beschreven als het bezit van een waardevol kenmerk (bijvoorbeeld verstand, 
waarheid, orde) tegenover het gemis (deprivatie) daarvan (onrede en waanzin, valsheid, 
wanorde).’ Deze commentator benadrukt de, impliciet, normatieve lading van de parta-
ge: ‘Het bezit wordt in de betreffende structuur altijd goed beoordeeld, het gemis wordt 
veroordeeld’ (1987, p. 172). 
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Welk doel streven CLS en FF met hun studies na? Beide scholen bestuderen ideologie 
respectievelijk discours niet neutraal maar met het doel om dit te kritiseren en te ont-
maskeren (Trubek 1984, p. 617). Assoun, schrijvend over de Franse filosofie in het al-
gemeen, duidt de vertegenwoordigers daarvan aan als ‘maîtres de soupçons’: meesters 
van de achterdocht. Deze filosofen worden primair voortgedreven door lust tot onthul-
len. Hun aandacht geldt vooral verborgen machtsuitoefening (Arkoun 1987, p. 24). De 
afkeer in deze filosofie van elk humanisme past in dit kader: humanistische projecten 
zijn maskers die machtsuitoefening verhullen. 

Dient de kritiek van CLS/FF politieke doelen? De commentaren zijn niet eenslui-
dend. Trubek benadrukt de politieke kant van het CLS-onderzoek dat gelijk zou staan 
met: ‘a kind of transformative political action’ (1984, p. 591). De studie van ideologie 
is daartoe zeer geschikt: ‘If world views define social relations in some sense, and their 
influence depends on “truth value”, then it is possible to change world views, and thus 
society, by subjecting world views to critical analysis’ (1984, p. 598). Deze commenta-
tor waarschuwt overigens voor de eigensoortige analyses van CLS. Deze school zou de 
relatie tussen ideologie en sociaal handelen eerder aannemen dan met behulp van empi-
risch onderzoek vaststellen. Haar interpretaties beantwoorden in elk geval niet noodza-
kelijk aan de ‘sociological burden of proof’ (1984, p. 615). 

Anderen twijfelen aan het engagement van CLS/FF. Raes (1995, p. 70) schrijft dat 
CLS heel goed een ‘links-egalitair’ programma had kunnen vormen, maar dat dit juist 
niet is gebeurd. De reden: wellicht het feit dat ‘recht’ zich uiteindelijk niet leent als in-
strument voor transformatie. CLS beperkt zich, in zijn opvatting, tot een: ‘bijzonder in-
telligent deconstructivistisch offensief’. Ook over Foucaults positie heerst onzekerheid. 
Van Middelaar noemt deze filosoof eerder ‘nihilistisch’ dan ethisch (1999, p. 109) om-
dat voor hem de mens alleen maar product is van sociale codes. Foucault heeft in feite 
geen reden voor strijd, geeft althans geen reden te verwachten dat nieuwe sociale codes 
beter zijn dan andere. Deze commentator noteert echter ook dat Foucault de moge-
lijkheid voorziet van ‘lokaal verzet’. Macht is namelijk geen monoliet. ‘Altijd gaat het 
om een machtsverhouding (…) om een strijd waarin de rollen kunnen wisselen’. Fou-
cault zou de strijd voeren tegen de macht om zo een vorm van vrijheid te ervaren. Het 
gaat om: ‘vrijheid in de strijd, verzet om het verzet’ (Van Middelaar, 1999, p. 110). 

Toetsing van het kader 

Het overzicht toont de sterke verbinding tussen CLS/FF en de onderhavige studie. De 
belangrijkste begrippen ervan komen met die van het kader overeen. Ik noem discours 
(ideologie), constructie, dichotomie (partage), anti-essentialisme, contestatie.3 Ook de 
wantrouwende geest van CLS/FF waart rond, nog enigszins verdekt in de beschrijvende 
hoofdstukken, 3 en 4, maar duidelijker in het laatste hoofdstuk waar de neutraliteit van 
het recht ter discussie komt. Dan verschijnt hij als een ‘maître de soupçon’, die er in 
slaagt om niet alleen het heersende discours maar ook alle kritische stromingen, of zij 

                                                                 
3  Er is nog een belangrijk theoretisch begrip gemeenschappelijk aan CLS/FF en aan deze studie, 

nl. instabiliteit. Volgens Trubek (1983, p. 596) speurt CLS naar instabiliteit in het recht om 
daarmee demystificatie teweeg te brengen. Spijkerboers Inleiding (p. 8) noemt instabiliteit een 
nuttig begrip voor zijn studie, maar vermeldt weer niet waarom. Hij analyseert op enkele plaat-
sen (zie p. 192) in termen van instabiliteit, maar let dan vooral op ‘adaptatie’ en niet op demys-
tificatie. Ik moet dit begrip, omdat mijn informatie te beperkt en tegenstrijdig is, verder laten 
rusten. 
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nu feministisch zijn of niet, te ontmaskeren als evenzovele vormen van machtsuitoefe-
ning. 

In het licht van CLS/FF zijn diverse onderdelen van deze studie beter te begrijpen. 
Het feit bijvoorbeeld dat het onderzoek wordt beperkt tot geschreven bronnen, corres-
pondeert met inzichten daaromtrent van het kader. De CLS-methode vraagt analyse van 
de doctrine en de auteur vertaalt die opdracht in een analyse van de desbetreffende dos-
siers en jurisprudentie. Deze keuze weerspiegelt misschien ook de hartstocht voor lite-
ratuur die zo kenmerkend schijnt voor de Franse filosofie. Het verhalende aspect van de 
dossiers heeft inderdaad zijn bijzondere aandacht. Ook kan nu een classificatieprobleem 
worden opgelost. De studie is geen positiefrechtelijke studie noch vorm van rechtsso-
ciologie, geschiedenis of filosofie. Zij is een sui generis en bestudeert op empirische 
wijze geschreven bronnen van het vluchtelingenrecht.  

Ik wil de studie nu analyseren in het licht van de achterliggende theorie. Ik zal zien 
welke functie de centrale begrippen daarvan in de studie vervullen. Mijn analyse is 
kritisch maar raakt vooral het kader, minder de studie zelf. Die laat vooral zien dat 
kernbegrippen van het CLS/FF niet alleen radicaal zijn en intern tegenstrijdig, maar ook 
lastig toepasbaar in een concreet onderzoek. Hiermee wil ik niet zeggen dat de auteur 
vrij is van kritiek. Hij heeft zelf voor zijn kader gekozen en voor de mijns inziens onre-
delijke ideeën daarvan. 

Discours 

Structuren, aldus het kader, bepalen het handelen. De auteur bestudeert deze structuren 
met Foucaults term ‘discours’ en laat verwante CLS-begrippen als ideologie, believe 
systems, of rechtsbewustzijn rusten. Maar hij geeft geen definitie van discours en het is 
ook moeilijk om dit begrip via zelfstudie precies te leren kennen. 

Onzeker is in de eerste plaats hoe de auteur het discours verbindt met een bepaalde 
sociale groep. De studie associeert discours voornamelijk met de ‘praktijk’ van het 
vluchtelingenrecht. Maar deze categorie blijkt helemaal niet homogeen. Zij valt in ten-
minste twee takken uiteen, gevormd door beslisambtenaren en advocaten. Beide takken 
bezitten een eigen visie op de vluchtelingen die als slachtoffer van mannelijke lust, res-
pectievelijk als vrouwelijke verzetsstrijder worden voorgesteld (zie p. 52). De vraag 
rijst dan of beide subgroepen, met hun eigen waarheid, een afzonderlijk discours vor-
men. Het beeld is nog complexer als je ziet, dat zich in hoofdstuk 5 nieuwe kandidaat-
discoursen aandienen. Daartoe horen een drietal kritische groepen, alle voorzien van 
een heel eigen visie op vrouwelijke vluchtelingen. Vormen zij daardoor op microniveau 
een afzonderlijk discours? Anderzijds komt in zijn inleiding een ‘colonial discours’ aan 
bod, dat van enorme omvang moet zijn en vervuld van racistische stereotypen. Maar de 
auteur zegt niets over de locatie van dit discours en ook niet hoe het zich verhoudt met 
de andere discoursen. Ik heb ook vragen bij zijn even losse bepaling van stereotypen die 
kenmerkend zouden zijn voor het westerse, colonial discours. Het gaat om beelden als: 
‘non-western males are brutal’. Deze bepaling gaat zonder bronvermelding of uitleg van 
de methode gevolgd bij het vaststellen van de beelden. Ik vind het bovendien onjuist 
om zonder bewijs bepaalde groepen mensen verdacht te maken door hen discrimine-
rende beelden toe te denken.  

Een tweede vraag gaat over de wijze waarop individuen gebonden zijn aan het dis-
cours. Volgens de theorie is die binding absoluut: ‘discours constitutes subjects.’ Met 
deze visie volgt hij de lijn van Foucault, die, zoals we zagen, het subject als willoos 
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afschildert. Maar dit subject blijkt toch aan het discours te kunnen ontsnappen, in elk 
geval is dit de auteur zelf gelukt. Maar hoe? Zijn verklaring bestaat uit een al aange-
haalde zin die ik nu in het Nederlands vertaal: ‘de alomaanwezigheid van discours im-
pliceert ook het verzet tegen discours’. Ik begrijp deze logica niet en ook niet hoe hij 
deze crux van het verhaal – eigenlijk het verhaal van een bekering – zomaar losjes kan 
afdoen.4 Mijn overzicht van CLS/FF geeft ter verklaring tenminste nog een beetje 
meer. Ik verwees naar Van Middelaar die Foucaults idee inzake machtsverhouding ter 
sprake bracht en de mogelijkheid van ‘lokaal verzet’. De mogelijkheid om aan het dis-
cours te ontsnappen intrigeert me en brengt me tot enkele andere vragen. In welke posi-
tie kom je terecht als je je discours verlaat? Blijf je onafhankelijk of ga je op in een 
nieuw discours? En oefent dit nieuwe discours ook weer zo’n sterke invloed uit op de 
daarmee verbonden subjecten? 

                                                                

Mijn vermoeden is dat het discours-begrip nauwelijks vatbaar is voor praktische 
toepassing. Ik las Foucaults Orde van het Vertoog (1972) en ondervond dezelfde pro-
blemen. Een definitie van discours ontbreekt. Ik las alleen dat discours in gesproken en 
geschreven vorm moet worden gedacht (p. 9). Verdere lezing van het essay vergroot de 
onduidelijkheid. Discours blijkt enerzijds een alomvattende structuur, anderzijds kan 
het uiteenvallen in een veelheid van kleine structuren: in ‘vertooggemeenschappen’. 
Zelfs relatiepatronen als tussen uitgever en schrijver vallen onder het begrip (p. 34). 
Ook secundaire bronnen, Karskens, Assoun en Van Middelaar vertellen mij niet wat 
discours is. Teubner is de uitzondering, maar zijn definitie is even beknopt als ruim: 
‘discours is: an anonymous, impersonal, intentionfree chain of linguistic affairs’ (1989: 
735). Wie kan zo’n concept operationaliseren? De secundaire literatuur ziet eveneens 
logische problemen als de binding van een subject aan zijn discours als absoluut wordt 
voorgesteld. Karskens zegt daarom over Foucault: hij ‘relativeert de objectiviteit van de 
blootgelegde epistemische structuren om niet in tegenspraak te komen met zijn eigen 
methode die de objectiviteit van het weten afwijst’ (p. 172). Trubek confronteert CLS-
onderzoekers met een zelfde probleem (p. 599). Hoe kun je menen dat ‘world views’ al-
les bepalen en tegelijkertijd de ‘valsheid’ van de ideologie aantonen? Begrippen als dis-
cours en ideologie behelzen een interne tegenstrijdigheid die in de secundaire literatuur 
al bekend is. De auteur gaat voorbij aan dit probleem, evenals aan andere problemen 
van het begrip discours. 

Constructie 

Het tweede grote begrip van de studie, op weinig bladzijden ontbrekend, is constructie. 
Het is een begrip dat een relatief waarheidbegrip aanduidt. Het zegt dat ons begrip van 
de werkelijkheid slechts een sociaal bepaalde voorstelling van zaken is. Ik kan deze 
begripsbepaling volgen maar niet de manier waarop het begrip in het verdere verloop 
van de studie wordt toegepast. Het blijkt daar ineens wel mogelijk verschil tussen waar 
en onwaar te maken. Het woord constructie bezit namelijk een normatieve lading en 
betekent zoiets als valse constructie. Het is tevens een woord waarmee het werk van de 

 
4  Conquest (1999, p. 9) merkt op dat Marx al deze differentiële binding van individuen aan hun 

structuren had voorzien. Mensen in het algemeen handelen volgens de economische belangen 
van hun klasse. Enkelen echter, te weten marxistische intellectuelen die zich hebben opge-
werkt naar het theoretische niveau waarop zij de beweging van de geschiedenis kunnen be-
grijpen, kunnen zich wél losmaken van hun klasse. 
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asielpraktijk voortdurend in een sfeer van verdachtmaking wordt gehuld. Ik geef een 
voorbeeld. 

Een eerste conclusie van hoofdstuk 3 houdt in dat vrouwelijke asielzoekers ‘gecon-
strueerd’ worden, en wel door ambtenaren van de IND. Deze conclusie is naar mijn me-
ning overbodig omdat volgens de aangenomen kentheorie elke weergave van welk 
voorval ook, een ‘constructie’ vormt. De mededeling krijgt, juist omdat zij kentheore-
tisch niet van belang is, echter wel de sterke suggestie dat er, in letterlijke zin, maar wat 
wordt geconstrueerd, ofwel dat het verhaal van vrouwen niet naar behoren wordt weer-
gegeven. Dat effect wordt versterkt door de toevoeging, dat ambtenaren al construerend 
te werk gaan ‘volgens eigen criteria’. Ofwel: als er maar andere criteria waren gebruikt 
of als het rapport maar niet door ambtenaren was opgesteld, dan zou er een veel beter 
en eerlijker vluchtverhaal ontstaan. 

Maar constructie heeft ook in andere gevallen een negatieve betekenis. Als ergens 
staat dat de rechtspraktijk een gevluchte vrouw construeert als slachtoffer van een patri-
archale traditie, dan weet je op den duur dat deze uitspraak een verwijt inhoudt. De 
suggestie is hier dat het verkeerd is om gevluchte vrouwen als slachtoffer voor te stellen 
of om hun traditie als patriarchaal aan te merken. De suggestie is bovendien dat ambte-
naren of rechters deze kwalificaties gebruiken om betreffende asielzoekers nadeel te 
bezorgen. 

Het kost enige tijd om de term constructie in zijn juiste, pejoratieve betekenis te be-
grijpen. Het begrip wordt aanvankelijk bemoeilijkt door de neutrale kentheorie van de 
auteur. Mensen zijn in zijn visie geheel onderworpen aan het discours. Zij kunnen als 
het ware niet eens tot valse constructies komen. Pas later, in hoofdstuk 5, waar de au-
teur oproept tot strijd tegen het bestaande vluchtelingenrecht, worden je vermoedens 
definitief bevestigd. De strijd moet gaan tegen het discours van dit recht. Pas dan valt je 
in dat de auteur om theoretische redenen wel moet denken dat een discours morele kwa-
liteiten bezit. Het discours is immers, volgens het kader CLS/FF, belust op machtsuitoe-
fening en onderdrukking. Op dat moment wordt ook duidelijk hoe de auteur de con-
structies van het discours zal bezien. Deze kunnen alleen maar vals zijn.  
 
Een volgende vraag wordt dan interessant. Klopt het? Voorziet hij zijn suggesties van 
bewijs? Kijken we daarvoor naar hoofdstuk 3 dat uitvoerig rapporteert over de asielbe-
handeling door de IND. De eerste conclusie ervan houdt als gezegd in dat de bestaande 
asielprocedure een (valse) constructie is, omdat deze gebaseerd is op eigen criteria van 
de ambtenaren. Ik noem deze conclusie ongerijmd. De criteria in kwestie zijn ontleend 
aan het vluchtelingenrecht, aan bijbehorende beleidsregels en aan interne ambtelijke 
regels. Als Spijkerboer een beslisproces als dit afwijst, doet hij in feite alle rechtsple-
ging in de ban. Elk rechtsproces overal ter wereld is in zijn kern vergelijkbaar met de 
asielprocedure. Een rechterlijke instantie enerzijds en een of meer partijen anderzijds 
zijn eerst verwikkeld in een proces van waarheidsvinding. De rechterlijke instantie 
neemt uiteindelijk een beslissing. Over de juridisering die bij zo’n proces optreedt, ook 
over mogelijke processen van vervreemding van dien, is in de juridische en rechtsso-
ciologische literatuur al veel gezegd maar niemand concludeert daaruit dat rechtsple-
ging, als zodanig, gelijkstaat aan valse constructie. Daarbij: hoe zou de asielbehande-
ling dan moeten verlopen? Zonder juridische criteria? Alleen op basis van criteria voor-
gesteld door de betrokken vrouwen? De studie gaat aan deze vragen voorbij. 

Ik heb ook bezwaar tegen Spijkerboers suggestie dat een IND-rapport uitsluitend de 
visie weergeeft van de ambtenaar. Dat is een radicalisme. Vrouwen zullen ook bijdra-
gen aan het verslag. Zij tekenen in feite voor de primaire gegevens ervan. Zij zullen ook 



De diepere gronden van het academisch radicalisme 81 

anderszins invloed uitoefenen op de interactie. Als bekend bereiden zij zich soms zelfs 
via rollenspellen voor op hun ontmoeting met de IND. Zij zijn, kortom, anders dan 
wordt gesuggereerd niet alleen passief slachtoffer van de omstandigheden. Ik ga de 
zaak overigens niet omdraaien en een hoofdrol toedenken aan de verzoekers. Mijn be-
zwaar richt zich alleen tegen een te simpele voorstelling van zaken. Sociaal-
wetenschappelijk onderzoek is alleen van waarde als het sociale relaties zorgvuldig in 
kaart brengt, met aandacht voor de nuance en de gradatie van verschillen.  

Ik kijk verder of hoofdstuk 3 misschien andere feiten verstrekt die aantonen dat er 
iets grondig mis is met de toepassing van het vluchtelingenrecht. Dit hoofdstuk bestaat 
uit een weergave van regels door ambtenaren en andere betrokkenen, gebruikt bij de 
afhandeling van een asielverzoek. Deze regels zijn uitgesplitst over enkele juridisch-
relevante categorieën, zoals geloofwaardigheid, politiek handelen en geweld, en gewon-
nen uit dossiermateriaal. In zijn weergave komt de auteur soms tot enige kritiek. Het 
gaat om kleinere tekortkomingen in de sfeer van de communicatie. De verslagen blijken 
wel eens slordig. Ambtenaren gedragen zich soms arrogant, kampen met vertaalproble-
men en zouden het recht soms ruimer mogen uitleggen. Maar dit zijn pekelzonden. Het 
hele hoofdstuk bevat misschien één punt dat in de ogen van de auteur een wat zwaarder 
verwijt inhoudt. Hij meent dat het vluchtelingenrecht ‘gendered’ wordt toegepast. De 
ideaaltypische vluchteling zou namelijk in de beeldvorming een man zijn: een politiek 
bewuste, goed opgeleide man. Vrouwen worden, aldus de analyse, door deze beeldvor-
ming verdreven naar juridisch minder relevante sferen. Een vrouw bijvoorbeeld wier 
handelen zich heeft beperkt tot het klagen bij autoriteiten over een vermist kind, wordt, 
althans om die reden, in beginsel niet als politiek vluchteling gezien. De IND zou door 
de beeldvorming geneigd zijn het politieke aspect van het handelen buiten beschouwing 
te laten. 

Ik zal later dit hoofdstuk 3, met zijn dossieranalyse, voortreffelijk noemen en van 
groot belang maar het behelst naar mijn idee nauwelijks feiten ter rechtvaardiging van 
zijn insinuerende woord ‘constructie’. Ik meen ook niet dat de uitleg van de ambtenaren 
aan het begrip ‘politiek handelen’ onredelijk is. Hij sluit in elk geval aan bij voorstel-
lingen ter zake in het alledaagse taalgebruik. Uit de studie blijkt ook niet dat de regels 
voor mannen en vrouwen ongelijk worden uitgelegd. Ook mannen die bij autoriteiten 
klagen over de vermissing van een kind, zullen zich naar mijn idee niet gauw kwalifi-
ceren als vluchteling. Kortom, hoofdstuk 3 geeft een redelijk gunstig beeld voor de 
praktijk van het vluchtelingenrecht. Het geeft geen aanwijzingen dat het onzorgvuldig 
wordt toegepast en al helemaal niet dat dit recht kennelijk op een verkeerde grondslag 
berust. 

Ik denk dat de auteur met een andere methode het materiaal interessanter en zelfs 
kritischer had kunnen analyseren. Wie alleen het discours bekijkt, komt niet ver. Het is 
te beperkt om het proces diepgaand te leren kennen. Daarvoor is echt rechtssociologisch 
veldwerk nodig. Zelfs lezing van recente rechtssociologische literatuur zou misschien al 
veel meer belastend materiaal kunnen opleveren. Doornbos (1999) en Doornbos & De 
Groot-van Leeuwen (1998a en 1998b) bijvoorbeeld laten zien dat beslissingen wille-
keurig kunnen zijn, soms vooroordelen verraden of voortkomen uit ‘regressief redene-
ren’. De auteur had met deze gegevens de beslisarbeid van ambtenaren en rechters mis-
schien met recht een ‘valse constructie’ kunnen noemen. Maar zoals we zagen, zijn 
kader van CLS/FF verbiedt rechtssociologisch onderzoek, omdat dit discoursbeves-
tigend zou zijn.  
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Dichotomie (Partage) 

Het begrip dichotomie, genoemd maar niet toegelicht in de Inleiding, vindt wellicht zijn 
oorsprong in het Franse structuralisme. Het begrip vertoont sterke overeenkomst met 
het begrip ‘partage’ van Foucault. De partage, zo blijkt uit mijn overzicht, maakt deel 
uit van diens methode. Foucault leert dat het discours dominante visies ontwikkelt en 
oplegt aan zijn subjecten maar tegelijk daarmee andere, zwakkere visies buitensluit. In 
Spijkerboers studie zien we verschillende partages. De man-vrouw- en oost-west-di-
chotomie figureren in het eerste en laatste hoofdstuk. In hoofdstuk 3 figureert, zoals we 
zagen, een tegenstelling tussen de politieke en de niet-politieke sfeer.  

Mijn aandacht is nu alleen bij hoofdstuk 4, dat een vergelijking bevat tussen de ju-
risprudenties van een aantal westerse landen. De analyse gaat uit van een onderscheid 
tussen normale zaken enerzijds en vrouwenzaken anderzijds. De (impliciete) stelling is 
dat de asielpraktijk vrouwen ongunstig behandelt omdat zij hun asielverzoeken buiten-
sluit. Rechters zouden namelijk geneigd zijn vrouwen ‘apart te zetten’. Zij doen zo als 
zij zich bezinnen op de vraag of het toelatingsverzoek verband houdt met de schending 
van harde of zachte mensenrechten. Bij mensenrechten van de harde soort gaat het 
grofweg om regels die fysieke bestaansvoorwaarden regelen. Zachte mensenrechten 
zijn er slechts ter regeling van de minder belangrijk geachte culturele, sociale of eco-
nomische vrijheden. Dit onderscheid is hier van groot belang. Als er sprake is van in-
breuk op een van de harde mensenrechten, is dit gunstig voor het asielverzoek. Pas dan 
voldoet de aanvrager aan het voor toelating belangrijke criterium van vervolging. Als 
de schending betrekking heeft op zachte rechten is dit ongunstig. Rechters nu, aldus 
Spijkerboer, associëren vrouwen met name met zachte mensenrechten. Hij zegt: ‘Viola-
tions of soft rights are often seen as characteristic of women and often lead to dismiss-
als based on unclear arguments’ (p. 109). Door deze associatie van vrouwen met zachte 
rechten wordt wellicht vergeten dat sommige aspecten van het verzoek wel degelijk te 
verbinden zijn met harde mensenrechten. Een voorbeeld. Bij een gearrangeerd huwelijk 
kan men redeneren dat de schending slechts ‘zachte regels’ van cultuur raakt. Men zou 
er, vanwege het aspect vrijheidsbeneming, echter ook een aantasting van een hard men-
senrecht in kunnen zien. 

De vraag is weer: klopt het; bewijst de studie dat vrouwen door de asielpraktijk 
apart worden gezet of buitengesloten? Mijn interpretatie van de gegevens in dit hoofd-
stuk is anders. Als vrouwen al geassocieerd worden met zachte rechten, wijst dat nog 
niet op rechterlijk vooroordeel. Waarschijnlijker is het dat rechters deze associatie ma-
ken op grond van inhoudelijke overwegingen. Ik loop de voorbeelden na uit de para-
graaf ‘Persecution’ (p. 108-112). De rechtszaken daar gaan over vrouwen geconfron-
teerd met a) economische sancties bij weigering van het ondergaan van abortus of steri-
lisatie, b) geweld en uithuwelijken in de familie, c) een weigering van voogdij over 
kinderen na echtscheiding en d) een ontslag, gevolgd door een 24-uurs detentie vanwe-
ge het weigeren om Islamitische kleding te dragen. In al deze zaken heeft de recht-
spraak niet (direct) aangenomen dat er van vervolging sprake was omdat de schending 
‘slechts’ zachte mensenrechten betrof. Toch mag hieruit mijns inziens niet tot ‘buiten-
sluiting’ van vrouwen worden geconcludeerd. Als een man ontslag zou krijgen vanwege 
het overtreden van een kledingsregel, zou een rechter zijn zaak toch ook associëren met 
zachte mensenrechten? Voor de andere voorbeelden geldt hetzelfde. Rechters classifi-
ceren, lijkt mij, zaken naar onderwerp, niet naar sekse. In elk geval, uit de studie kan ik, 
anders dan Spijkerboer, niet het tegendeel concluderen. Hij stelt zonder te bewijzen. 
Het probleem is opnieuw dat hij geen vergelijkende studie wilde doen. Men kan niet 
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nagaan of mannen in een zelfde geval wel in de meer kansrijke categorie waren inge-
deeld. Het is geheel onduidelijk of de partage empirisch houdbaar is. 

Ook hoofdstuk 4 zal ik zo dadelijk prijzen om zijn vele verdiensten, zijn vergelij-
king en analyse van de jurisprudentie, maar niet om de vondst die nu centraal staat: de 
partage. Die komt, naar mijn idee, voort uit de CLS/FF-doctrine, niet uit de empirie. 
Het kader dicteert dat een discours zwakkere visies buitensluit en Spijkerboer volgt het 
dictaat. De geselecteerde systemen van jurisprudentie vormen in zijn ogen ongetwijfeld 
een discours. Dan is het werk verder snel gedaan. Vrouwen worden losjes geassocieerd 
met zwak en de partage is daar. Nadere bewijsvoering ontbreekt en is, als we zagen, 
ook niet noodzakelijk. Het kader acht zich zelf immers niet onderworpen aan de tradi-
tionele eisen van methodologie: aan de ‘burden of proof’.  

Anti-essentialisme 

Aan het einde van zijn studie verschijnt het begrip anti-essentialisme als naam voor het 
eigen perspectief van de auteur. Ook dit begrip lijkt ontleend aan het kader: Raes ge-
bruikt het immers ter aanduiding van de kentheoretische positie van CLS. De keuze 
voor deze naam is uit oogpunt van de auteur misschien niet verrassend, zij is in mijn 
ogen wel problematisch, om verschillende redenen. In de eerste plaats al omdat deze 
term tegenwoordig nog maar weinig onderscheidende waarde blijkt te hebben. Alle he-
dendaagse filosofen hanteren een kentheorie die anti-essentialistisch mag worden ge-
noemd (Doorman & Pott, 1999, p. 15, zie ook Rorty 1993, p. 64-65).  

Een groter probleem is dat een term als deze zich ook niet goed leent voor toepas-
sing in het onderhavige onderzoek. Anti-essentialisme betekent weinig anders dan dat 
dingen in de werkelijkheid geen intrinsieke eigenschap hebben en dat ons begrip van 
zulke dingen afhankelijk is van de ‘context’ waarin wij ons bevinden. Het probleem is 
daarna hoe zulk een kentheoretische notie vertaald kan worden in een onderzoeksopzet. 
Immers, alle sociaal-wetenschappelijk onderzoek is in feite al contextueel van aard: het 
probeert door studie van een of andere context tot meer begrip te komen van bepaalde 
delen van de werkelijkheid. Spijkerboer lost dit probleem op door zijn eigen perspectief 
uitsluitend te behandelen en toe te lichten in contrast met het ‘essentialisme’ van een 
andere, kritische stroming: de Human Rights Approach (HRA). Dit essentialisme zou 
inhouden dat HRA begrippen als gender en etniciteit op niet-contextuele wijze beziet. 
Deze school zou voorts, voor zover ze al context in aanmerking neemt, alleen aandacht 
besteden aan ‘cultuur’. Dit culturalisme leidt weer tot clichébeelden over vrouwen, die 
door HRA zouden worden voorgesteld als slachtoffer van een patriarchale cultuur.  

Aldus de toelichting. Ik meen dat de auteur, zelfs binnen het kader CLS/FF blij-
vend, zijn theorie beter had kunnen toelichten, met verwijzing bijvoorbeeld naar het 
zelf uitgevoerde onderzoek. Zijn studie was immers gericht op het discours van het 
vreemdelingenrecht – een discours dat in zijn ogen was te vinden in geschreven bron-
nen van dit recht. Ziehier de context die de auteur verkiest te bestuderen en die de eigen 
methode van de studie bepaalt. Het is een context die ook makkelijk is terug te voeren 
op de paradigma’s van zijn kader. We zagen dat de CLS-methode onderzoek van ge-
schreven bronnen, en daarmee van ideologie, vooropstelt. Spijkerboer laat hier een kans 
lopen om zijn lezers iets meer begrip voor zijn beweegredenen bij te brengen. 

Het is de vraag in hoeverre het de auteur, als exponent van CLS/FF, echt te doen is 
om begrip. Het gaat hem er vooral om zijn kader daadwerkelijk toe te passen en om het 
trouw te bewijzen. Het zojuist genoemde verzuim van de auteur om zijn theorie naar 
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behoren toe te lichten, komt wat mij betreft ook voor rekening van het kader. Als Spij-
kerboer zijn theorie alleen toelicht in relatie met het onderzoek van HRA, doet hij dit 
om enkele voor CLS/FF zeer kenmerkende stokpaardjes te kunnen berijden. De auteur 
blijkt zeer gebeten op de HRA-onderzoekers. Hij hekelt vooral hun geloof in cultuur. 
Hun beeld omtrent gevluchte vrouwen als slachtoffer van een patriarchale cultuur zou 
zelfs bijdragen aan de ‘Western hegemony over a demonised Third World’ (p. 171). 
Waarom verzet Spijkerboer zich zo sterk tegen het onderzoek van de feministische col-
lega’s? 

De afkeer van HRA is al heel simpel te verklaren door te letten op de eerder ge-
noemde afkeer in de Franse filosofie van alles wat naar humanisme zweemt. Een school 
die zich zelf Human Rights Approach noemt valt vanzelfsprekend onder de banvloek. 
Ook los van zijn debat met HRA toont de auteur zijn afkeer van humanisme als hij in-
gaat op de motieven van het vluchtelingenrecht (p. 201). Een humanitair aspect ervan 
wil hij niet helemaal ontkennen. Dit aspect, zegt hij, is er echter alleen voor zover het 
naar verwachting het nationale belang zal dienen. 

Het is moeilijker uit te leggen waarom HRA’s studie van cultuur zo verkeerd is. 
Hoe kan een auteur enerzijds aandacht voor ‘context’ bepleiten en tegelijkertijd, op 
dezelfde pagina – 169 – de studie van cultuur afwijzen. Het gaat in beide gevallen toch 
om systemen van betekenisverlening: om subtiele processen waarmee invloed uitgaat 
op het denken in een sociale groep. Een eerste antwoord wordt door de auteur zelf gege-
ven. Hij noemt de HRA-studies ‘culturalistisch’, ofwel te zeer geleid door clichébeel-
den over de niet-westerse cultuur. De studie bevat overigens geen gegevens ter onder-
steuning van dit verwijt. Maar dit antwoord zou te simpel zijn. De auteur veroordeelt 
namelijk niet alleen het culturalisme van HRA, hij blijkt op dezelfde pagina, 169, ook 
de studie van cultuur als zodanig af te wijzen. 

De afkeer van cultuurstudies is algemeen onder kritische wetenschappers. Rath 
(1992) hekelt in zijn neo-marxistische dissertatie krachtig het minderhedenbeleid van 
Nederland dat in zijn ogen wordt gedomineerd door het cultuurparadigma. Ook Marhé 
(1993) en Van Walsum (1992), schrijvend over rechtsproblemen van buitenlandse 
vrouwen in Nederland, doen cultuur in de ban. Al deze cultuurvrees is verklaarbaar in 
het licht van CLS/FF. Men moet dan letten op diepere, marxistische lagen van het kriti-
sche bewustzijn. Hoewel CLS niet onder directe invloed staat van het marxistische den-
ken, is er wel sprake van indirecte beïnvloeding, aldus Unger (1983). Als zijn visie 
klopt, is het verband snel gelegd. Marxisme en cultuur gaan niet samen, schrijft cul-
tuurwetenschapper Zijderveld (1988, p. 17) en hij legt uit waarom. Cultuur hoort in 
marxistische visie bij de bovenbouw. Onderzoek van cultuur kan in deze visie nooit een 
zelfstandige functie vervullen: het is altijd ondergeschikt aan studie van economische 
en sociale processen. Vandaar wellicht dit ‘kritische’ verzet tegen de studie van HRA 
en van cultuur in het algemeen dat ik hiermee van een diepere duiding heb voorzien. 

Maar ik ben het niet eens met deze visie. Cultuur is, aldus recente studies over mi-
grantengroepen, van Lindo (1996) en Verkuyten (1999), een factor die ‘verschil’ maakt 
en onder omstandigheden aandacht verdient. Ik heb zelf naar aanleiding van concrete, 
etnisch bepaalde rechtszaken de rechtspraak wel eens geadviseerd over de betekenis 
van cultuur in kwestie (Strijbosch 1994a en 1994b). Dit soort advisering over aspecten 
van een minder bekende cultuur vindt in feite rechtvaardiging in het Nederlandse recht 
zelf. Rechters moeten immers oordelen volgens de omstandigheden van het geval. Cul-
tuur hoort tot deze omstandigheden. Mijn pleidooi voor studie van cultuur impliceert 
overigens allerminst dat de betreffende regels altijd moeten worden ‘erkend’ of meege-
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wogen. Net als vrijwel iedereen meen ik bovendien dat regels van cultuur die strijdig 
zijn met mensenrechten moeten wijken voor die van het Nederlandse recht. 

Ik maak ten slotte bezwaar tegen de makkelijke manier waarop de auteur in zijn 
studie HRA-onderzoekers om hun gebruik van een woord als patriarchaal verdacht 
maakt. Wie als onderzoeker een niet-westerse cultuur als patriarchaal aanmerkt, verdoe-
zelt, in zijn ogen, daarmee dat westerse culturen ook patriarchaal zijn. Ik zie deze logica 
niet.5 Die lijkt me typerend voor een exponent van CLS/FF die niets van onderzoek in 
de samenleving wil weten. Een rechtssocioloog noemt als zijn gegevens zo uitwijzen, 
een westerse cultuur net zo goed ‘patriarchaal’. Die benoeming wordt bepaald door de 
empirie en niet, als bij Spijkerboer, door de ideologie. Voor zover ik trouwens zijn 
eigen gegevens overzie, mogen veel door hem genoemde niet-westerse groepen zeker 
patriarchaal worden genoemd. Zijn cases gaan bijna alleen over vrouwen die door een 
conflict met een extreem patriarchale omgeving in nood zijn geraakt. Mijn hypothese is 
dan dat daarmee vergeleken veel westerse groepen minder patriarchaal zullen blijken. 
Maar dat is een vraag voor nader onderzoek.  

Contestatie 

Een laatste begrip van deze serie is contestatie (‘contestation’). Anders dan de vorige 
begrippen mist dit begrip een duidelijke, methodologische functie in het kader van 
CLS/FF. Het begrip ‘strijd’ is echter zoals bleek uit mijn overzicht kenmerkend voor de 
geest waarin Foucaults filosofie wordt bedreven. We zullen nog zien dat Van Middelaar 
het begrip strijd kenmerkend acht voor de Franse filosofie in zijn geheel. 

Spijkerboer besluit hoofdstuk 5 met een oproep tot contestatie. Deze oproep volgt 
op een afwijzing van alle al dan niet feministisch geïnspireerde initiatieven tot verbete-
ring van de positie van de vrouwelijke vluchteling. Al deze initiatieven bevestigen in 
zijn opvatting slechts het niet-neutrale vluchtelingenrecht. Dit is de achtergrond waarin 
het begrip contestatie een dramatische klank krijgt. Onbegrepen door iedereen doet de 
auteur een oproep tot strijd.  

Wat is contestatie precies? De studie vertelt er weinig over. Het begrip kan mijn in-
ziens op twee verschillende manieren worden opgevat. Een eerste betekenis is zakelijk 
en gaat terug op ideeën van CLS, de Amerikaanse tak van het kader. In deze visie staat 
contestatie gelijk met daadwerkelijke actie. De studie bevat gegevens die deze visie 
ondersteunen. Zij roept immers op tot directe actie: tot mobilisatie van ‘people on the 
good side’, van activisten, advocaten en ook ambtenaren (p. 205). De auteur voorziet 
daarbij een rol voor mensen op de werkvloer. Zij kunnen via discussie invloed uitoefe-
nen op hun collega’s of op de houding van de organisatie waar zij voor werkzaam zijn. 
Spijkerboers eigen studie is in deze visie ook een bijdrage aan de strijd. CLS ziet, al-
thans volgens Trubek, het eigen onderzoek als vorm van actie, van politiek. Deze 
school bestudeert immers ideologie om een transformatie teweeg te brengen. Opgevat 
als politieke actie worden ook de radicale visies van Spijkerboer begrijpelijk. Deze zijn 
wellicht bedoeld om via manipulatie van beeldvorming de grondslag van het vluchte-
lingenrecht aan te tasten. 

                                                                 
5  Deze logica herinnert opnieuw aan de marxistische invloeden op CLS/FF. Marxistische we-

tenschappers, dan wel sympathisanten van de Sovjet-Unie, reageerden enkele decennia terug 
op de vaststelling dat mensenrechten in de Sovjet-Unie massaal met voeten werden getreden, 
steevast met te zeggen dat ook in het Westen van alles mis was met de (sociale) mensenrech-
ten. 
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Een tweede visie op contestatie is romantischer en doet beroep op een duistere kant van 
het kader. Raes meent dat CLS geen programma bezit maar alleen uit is op ontmaske-
ring en afbraak: op ‘deconstructie’. Ook Foucault wordt door velen vooral aangemerkt 
als de illusieloze filosoof die alleen gelooft in verzet om het verzet. De studie geeft ook 
aanknopingspunten ter ondersteuning van deze visie. De auteur legt grote nadruk op 
Foucaults kentheorie die het begrip waarheid tot het uiterste relativeert. Zijn herhaalde 
bezwering dat zijn onderzoek niet-normatief is, hoeft geen pose te zijn. Zijn kentheorie 
geeft immers geen enkele morele of theoretische rechtvaardiging voor strijd. De auteur 
is wars van humanisme en heeft alleen oog voor macht. Vanuit zijn gezichtspunt zou 
het zelfs logischer zijn als hij zou pleiten voor verdergaande uitsluiting van gevluchte 
vrouwen en voor een restrictiever beleid. Maar dat doet hij niet. Hij verzet zich om een 
of andere reden tegen het heersende discours. Hij is, om met Van Middelaar te spreken, 
dan net als Foucault een ‘rebel without a cause’. 

Ik maak tussen beide visies op contestatie geen keuze. Ik volg hierin de auteur die 
al dan niet bewust zijn bedoelingen niet verduidelijkt. Zijn boek heeft een open eind. 

Conclusie 

De kernbegrippen van de studie zijn nu in het licht van het kader CLS/FF van com-
mentaar voorzien. Mijn kritiek is in eerste instantie van technische of inhoudelijke aard. 
Zo noteerde ik dat het discoursbegrip door zijn vaagheid onbruikbaar is voor onder-
zoek; dat het begrip constructie verkapt normatief is; dat de partages van hoofdstuk 3 en 
4 niet worden bewezen; dat het begrip anti-essentialisme weinig zeggend is in het alge-
meen en in concreto wordt omgezet in een weinig vruchtbare vorm van (dossier)onder-
zoek; dat tenslotte zijn idee van contestatie dubbelzinnig is en hoe dan ook strijdig met 
zijn amorele theorie. Maar dit soort inhoudelijke kritiek raakt de kern van de zaak niet. 
Die gaat er ten onrechte vanuit dat de studie met gewone normen voor wetenschappe-
lijkheid kan worden gemeten. De auteur voldoet echter niet aan die normen en wil dat 
ook niet. Zijn achterliggende theorie – gevormd door het kader CLS/FF – is geen theo-
rie bedoeld voor toetsing. Het is een normatieve leer, een doctrine die juist niet voor 
toetsing is bedoeld. De uitgangspunten ervan staan vast. Het kader weet, aldus Trubek, 
ook zonder veldwerk, hoe de ‘ideologie’ inwerkt op het concrete gedrag van individuen 
en groepen. Deze leer geeft zijn aanhangers niet alleen methodische richtlijnen mee, zo-
als de discoursanalyse en de partage, maar ook een aantal vaststaande waarheden. Zoals 
in casu: 
- het vluchtelingenrecht is niet neutraal; 
- het westen is uit op uitsluiting van het niet-westen; 
- het westerse discours is koloniaal en stelt niet-westerse mannen voor als bruut; 
- de vluchtelingenpraktijk probeert asielzoekers met alle middelen te weren; 
- de vluchtelingenpraktijk legt regels voor vrouwen restrictiever uit dan voor man-

nen; 
- studie van cultuur leidt tot demonisering van het niet-westen; 
- humanitaire activiteiten, waaronder studies van HRA, dienen ter verhulling van 

eigenbelang en machtsuitoefening. 
 
Al deze visies komen voor rekening van de auteur. Ze zijn echter een vertaling van 
algemene axioma’s uit het kader. Het zal duidelijk zijn dat ik het met al deze visies 
oneens ben. Mijn kritiek geldt overigens niet eens zozeer de inhoud van deze visies 
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maar meer de geest waar deze uit voortkomen. Deze geest is doctrinair, zelfgenoegzaam 
en intolerant. Aanhangers van het kader menen dat men iedereen, letterlijk alle anders-
denkenden, zonder bewijs mag betichten van kwaadaardige bedoelingen, van onterechte 
machtsuitoefening, van oneerlijkheid.  
 
Dan te bedenken dat het kader van CLS/FF voor een geval als dit geheel onnodig was. 
Spijkerboers studie is immers in de kern heel eenvoudig. Zij geeft waardevol inzicht in 
regels en routines gevolgd door ambtenaren, rechtshelpers en rechters betrokken bij 
asielzaken. Deze informatie had makkelijk via traditioneel juridisch of rechtssociolo-
gisch onderzoek kunnen worden achterhaald. Een traditionele studie zou daarbij ook 
interessanter en, als gezegd, ook ‘kritischer’ kunnen zijn dan de huidige. Nu ontbreken 
twee onderdelen die naar mijn idee onmisbaar zijn. 

a. Een vergelijking naar de behandeling van mannelijke en vrouwelijke asielzoe-
kers. De auteur meent dat zo’n vergelijking onmogelijk is omdat vrouwen en mannen 
geen abstracte categorieën zijn. Hun verschil wordt, zegt hij (p.194), pas tijdens een 
juridisch discours geconstrueerd. Een visie als deze tast in feite de methode van verge-
lijking in zijn algemeenheid aan. Immers, elk begrip krijgt, volgens zijn kentheorie, 
betekenis in het discours. Maar ik besef dat een vergelijking in casu lastig is. K. von 
Benda-Beckmann (1996, p. 579) meldt dat het vergelijken voor rechtssociologen zelfs 
nog lastiger is dan voor juristen. Het verschil wordt bepaald door het object: voor juris-
ten betreft dit een bepaalde rechtsregel; voor sociologen echter de, altijd moeilijk be-
paalbare, toepassing van die regel. Spijkerboers studie ligt inderdaad dichter bij de 
rechtssociologie dan bij de rechtswetenschap. Toch mag de auteur mijns inziens niet 
besluiten dat een vergelijking in dit geval onmogelijk is. Ook rechtssociologen komen 
niet tot die conclusie. De techniek moet alleen met extra zorg worden uitgevoerd. Een 
vergelijking zou in zijn geval zeker vruchtbaar zijn geweest. Zijn studie gaat immers uit 
van een hypothese gebaseerd op vergelijking: van het vermoeden dat vrouwen minder 
kansrijk zijn in de asielprocedure dan mannen.  

b. Een rechtssociologische analyse is eveneens onmisbaar voor dit type studie. Het 
gaat hierbij hoe dan ook om de vraag naar het (vermeend zwakke) functioneren van de 
asielpraktijk. Hij had zijn rechtssociologie desnoods kunnen beperken tot de literatuur, 
die zoals ik zei niet alleen diepgaander maar ook kritischer is dan deze studie. 

Ten slotte nog een woord over de meergenoemde zwijgzaamheid van de auteur. Hij 
presenteert een nieuwe visie op recht, nauw verbonden met een groot theoretisch kader 
met zijn eigen begrippen en strategieën, met een eigen wantrouwende geest, maar be-
perkt zijn uitleg daarover tot een minimum. Waarom? Ik denk dat dit kader niet goed 
vatbaar is voor toelichting juist vanwege deze kenmerken. De aanhangers van CLS/FF 
voelen zich zelf in een strijd die zijzelf alleen percipiëren. Zij bestrijden niet alleen de 
grondslagen van recht en maatschappij maar ook alle andere collega-onderzoekers. Het 
zou in hun ogen onzinnig zijn uit te weiden over een theorie die het karakter heeft van 
een strategie. Het zou de tegenstanders maar in de kaart spelen. 

Studies als van CLS/FF zijn, meen ik, ook niet echt bestemd voor een algemeen pu-
bliek. Ze zijn vooral bedoeld voor gelijkgestemden en worden doorgaans via eigen 
kanalen verspreid. Als ze onder omstandigheden – bijvoorbeeld als proefschrift – onder 
ogen komen van toevallige lezers, doen zich twee reacties voor. Enkelen voelen zich 
door het radicalisme aangesproken, verdiepen zich nader in de studie en nemen daarbij 
de duistere begrippen voor lief. De meesten gaan echter niet tot nadere studie over. 
Maar zij komen ook niet tot kritiek, omdat zij geen lust hebben om de daarvoor nodige 
kennis van begrippen op te doen. Zo houdt het systeem zich zelf in stand. Ik heb overi-



88 Fons Strijbosch 

gens niet de illusie nu het kader werkelijk te hebben verkend. Het is daarvoor te groot 
en omvat een immense literatuur met een eindeloze variatie van posities, ideeën en te-
genstrijdigheden. Ik ben zover in de jungle geweest als nodig om het proefschrift van 
een eerste commentaar te voorzien. Om een kader te kritiseren dat zich zelf door duis-
ternis beschermt.  

Verdiensten 

Na de kritiek tot dus ver kost het weinig moeite om nu van toon te veranderen en de 
verdiensten van het proefschrift te noemen. De vele problemen zijn immers bijna alle-
maal tot het kader te herleiden. Ze hebben de eigenlijke rapportering van onderzoeksge-
gevens nauwelijks beïnvloed. Die rapportering van gegevens uit statistieken, IND-dos-
siers en jurisprudentie, vindt plaats in de lange hoofdstukken 2, 3 en 4. Deze gegevens 
zijn hard en uiterst waardevol. Ze worden, afgezien van de ongerijmde conclusies aan 
het eind van de hoofdstukken en de genoemde ondertoon van verwijt, ook nauwelijks 
verstoord door aannamen van het kader. Ik noem een aantal pluspunten en ben daarbij 
korter van stof dan gebruikelijk in een prijzende recensie. Een deel van de studie – 
indeling, structuur, inhoud van de verschillende hoofdstukken enzovoorts – is hiervoor 
al aan de orde geweest. 

Het noemen van een eerste pluspunt is slechts in schijn tegenstrijdig. Het kader is 
tot nu toe vooral negatief in het nieuws gekomen maar moet voor doeleinden van een 
recensie anders worden bekeken. De vraag is nu of de auteur het kader goed heeft toe-
gepast. Naar mijn mening zeker wel. Dit compliment krijgt extra nadruk als wordt be-
dacht hoe moeilijk de diverse begrippen te hanteren zijn. Ik noem als voorbeeld de par-
tages. Enkele ervan, zoals de partages inzake man-vrouw, wit-zwart en oost-west, lig-
gen misschien nog voor de hand, maar in de hoofdstukken 3 en 4 komt hij met partages 
van eigen makelij. Ze betreffen het onderscheid tussen politiek versus niet-politiek en 
tussen gewone zaken versus vrouwenzaken en zijn gewonnen heel complexe veldgege-
vens. Ze zijn, hoezeer ik me tegen het bestaan van die partages heb verzet, toch goed 
gevonden en verraden een goede beheersing van het kader. Zo zijn de hele studie door 
veldgegevens knap onder het bereik van de begrippen gebracht. De studie is, in zijn 
soort, geslaagd. 

De analyse in hoofdstuk 2 van het statistische materiaal in Nederland en Canada in-
zake asielclaims is van groot belang. Zijn ontdekking dat de kans van vrouwen op asiel 
niet lager is, is niet alleen waardevol op zich, het was ook een ontzenuwing van een 
hypothese. De auteur weidt uitvoerig uit over de resultaten van zijn analyse, hoe onwel-
gevallig deze hem ook zullen zijn geweest. Ik ben het eens met de verklaring die hij 
geeft ter nuancering van het voor vrouwen wel erg gunstige beeld. Dit beeld wordt on-
getwijfeld vertekend door de toestroom van vrouwen uit met name landen, zoals Bos-
nië, waarvoor het inwilligingspercentage van asielverzoeken hoog is. 

Maar de grootste verdienste ligt ongetwijfeld in de analyse van de dossiers. Daar is 
de auteur als een vis in het water. Hij opereert in grote stijl. Zijn belangstelling voor 
teksten en verhalen wordt niet alleen door de theorie gevoed maar komt voort uit zijn 
eigen nieuwsgierigheid en talent. Het hoofdstuk leidt tot allerlei inzicht maar de manier 
waarop dit inzicht wordt gevormd, verdient de meeste aandacht. Zijn onderzoek lijkt 
ontleend aan de literatuur. Hij hanteert de techniek van close reading en is daarmee in 
staat de vluchtgeschiedenis tot in detail overzien. Door zijn ogen gezien zijn die verha-
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len spannend en soms ontroerend. Zijn interpretatie heeft dan de kracht van een herbe-
leving. 
Mijn voorbeeld is ontleend aan een geschiedenis uit Sri Lanka. Spijkerboer wil weten 
hoe de interactie kennelijk is verlopen tussen ambtenaar en verzoekster. Hij vermoedt 
misverstanden. De vrouw was niet als politiek vluchteling erkend. De auteur laat zien 
dat de ambtenaar mogelijkheden heeft gemist om het verzoek een politiek aspect te 
geven. Uit het relaas blijken de barre omstandigheden van de vrouw. Een rebellenleger 
(LTTE) domineert de regio. De vrouwelijke applicant weigert steun te verlenen aan dit 
leger. Zij wordt verkracht, haar zoon wordt een paar dagen later gedood. Volgens de 
ambtenaar als slachtoffer van willekeurig geweld. Het relaas bevat deze zin: “They beat 
my son and said he had to leave the house”. Het laatste deel van de zin nu, wordt van 
ingenieuze interpretatie voorzien. De ambtenaar legt die zin ‘neutraal’ uit: de zoon 
moest naar buiten gaan. Spijkerboers interpretatie is gelet op de context, even plausibel. 
Als de woorden ‘he had to leave the house’ (p. 47) anders waren uitgelegd, dan zou de 
politieke aard van het handelen wel duidelijk zijn geworden misschien. Die woorden 
kunnen, gelet op de context van een intimiderende, ronselende LTTE, evengoed bete-
kend hebben: ‘verlaat je huis en sluit je aan bij ons’. Als dat zou kloppen, staat de wei-
gering van de vrouw om daaraan mee te werken gelijk aan een verzetsdaad: een politie-
ke handeling van grote relevantie voor het beoordelen van een claim. Zo gaat Spijker-
boer door de dossiers, interpreterend, corrigerend, suggererend. Hij brengt de tekst tot 
leven. Zijn verslag doet in zekere zin denken aan dat van antropologen. Dossiers blijken 
een zelfde levendigheid te bezitten als dorpsgemeenschappen. Hun onderzoekers staan 
na afloop voor een zelfde taak. Zij moeten zin geven aan een maalstroom van gebeurte-
nissen en aan een veelheid van verhalen en vertellers. Spijkerboer komt tot een zeer 
overtuigende reconstructie. 

Niet alleen zijn close reading is van belang, ook de tastbare resultaten ervan. Zijn 
studie geeft, voor het eerst, meen ik, een compleet beeld van de interne regels gevormd 
bij het behandelen van de zaken door de IND. Wie wil weten hoe inhoud wordt gegeven 
aan begrippen als geloofwaardigheid, politiek handelen en geweld, kan bij hem terecht. 
Opmerkelijk nog is zijn ontdekking dat de geloofwaardigheid etnisch blijkt te zijn ge-
spreid: applicanten uit Bosnië worden volgens de dossiers eerder geloofd dan vrouwen 
uit Zaïre. De auteur suggereert overigens niet dat dit verschil in verwachting wijst op 
willekeur. De gedifferentieerde wijze waarop de asielambtenaren het asielverhaal be-
luisteren, blijkt te berusten op kennis en ervaring die zij daadwerkelijk hebben opge-
daan bij het beoordelen van verzoeken uit heel verschillende landen. Met deze verkla-
ring kan ik vrede hebben. Had hij zoiets als een geëtniseerd discours genoemd als factor 
voor verklaring, dan zou ik nader bewijs hebben verlangd. 

Ook interessant is het hoofdstuk met de analyse van gepubliceerde jurisprudentie in 
Nederland en vijf andere westerse landen. De waarde ligt vanzelfsprekend in de verge-
lijking. Die vindt heel precies plaats, via de uit de praktijk bekende leerstukken. De 
vergelijking is in dit geval extra van belang. Asielvraagstukken doen zich in verschil-
lende vorm overal ter wereld voor. Het debat erover in de Nederlandse politiek en in de 
rechtspraktijk vindt vaak plaats in een emotionele sfeer. Een goede vergelijkende kennis 
van ervaringen in dit opzicht elders opgedaan is onvoldoende aanwezig. Dit hoofdstuk 
geeft voor een bepaald aspect van de problematiek het overzicht. Ieder kan nu zien hoe 
de grote rechtsvragen over de toelating van vrouwelijke vluchtelingen in een aantal 
westerse landen zijn beantwoord, op soms heel uiteenlopende wijze. Dit overzicht is 
bruikbaar als leidraad voor het vinden van nieuwe oplossingen voor bestaande proble-
men uit het Nederlandse vluchtelingenrecht. 
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Een laatste pluspunt verdient extra nadruk. De taal van de auteur is mooi en com-
pact. Het is een taal die overeenkomt met de literaire belangstelling die men bij de au-
teur vermoedt. Wie als hij essayistiek over films wil combineren met een wetenschap-
pelijk proefschrift, gefascineerd is door ‘literaire’ vormen van filosofie als van Foucault 
en de vluchtverhalen van asielzoekers zo tot leven kan brengen, zal zich ook bij voor-
keur uiten zoals hij dat in zijn hele studie volhoudt: in een taal die helder en ter zake is. 

Ten slotte 

Het lezen van een studie als deze is een bijzondere ervaring. Je maakt kennis met een 
auteur waarvan snel duidelijk is dat hij een eigen verhaal wil vertellen. Hij verkeert 
daartoe in de goede positie. Als jurist had hij zijn talent al bewezen met een standaard-
werk over het vluchtelingenrecht. Hij kan in het proefschrift de geest vrijer laten waai-
en. Daarvoor beschikt hij ook over de juiste eigenschappen: een goede pen en een brede 
belangstelling die verder reikt dan het recht en leidt naar wetenschappen als filosofie, 
sociale wetenschappen, feminisme. Zijn filosofische belangstelling brengt hem niet 
toevallig in contact met de Franse filosofie. Daar waait de geest het vrijste. Die filosofie 
kent literaire belangstelling, maatschappelijke betrokkenheid en, niet te vergeten, een 
onvervalst radicale strekking. Het radicale levensgevoel is in elke bladzijde van deze 
studie voelbaar. Het zit in het aan Fassbinder ontleende motto, in absolutistische be-
grippen van de studie en in al die dwarse, ongerijmde uitspraken die we hebben gezien. 
In het laatste hoofdstuk oppert hij nog losjes, bijna buiten zijn onderwerp om, de hypo-
these dat het westerse discours bepaalde stereotypen over onderdrukte, niet-westerse 
vrouwen koestert om daarmee de macht in westerse handen te houden. Ik neem zo’n 
opmerking niet serieus. 

Als een goede, breed geïnteresseerde schrijver kiest voor een radicale stroming is 
dat niet een heel bijzondere daad. De Franse filosofie oefent juist op intellectuelen van 
dit type grote aantrekkingskracht uit, tenminste op een deel ervan. De vraag is dan: wie 
zijn het die zich laten verleiden tot een radicale ideologie? Deze vraag is thema van een 
recent boek van de Britse historicus Robert Conquest. Hij betoogt hierin dat de rampen 
waarmee zijn eeuw vervuld was, niet zozeer gevolg waren van problemen maar juist 
van oplossingen. Deze rampen zijn, naar zijn mening, terug te voeren op een geloof in 
radicale recepten en ideologieën. Zijn studie omvat niet alleen linkse ideologieën, als 
omhelsd door de Franse filosofie maar alle extreme vormen van ideologie. Het na-
tionaal socialisme zowel als het revolutionaire communisme hebben zich mede verbreid 
door krachtige steun van groepen intellectuelen. Het antwoord van Conquest is ont-
nuchterend, zeker voor wie gelooft in de almacht van structuren. De keuze voor een 
grootse ideologie is grotendeels een individuele, gevoelsmatige kwestie. Zoals hij zegt: 
‘Political opinion seems in fact largely a matter of temperament’ (1999, p. 9). Voor 
bepaalde, temperamentvolle personen mag de vooruitgang gewoon niet vreedzaam, saai 
en geleidelijk verlopen. Deze personen kiezen voor opwinding en vaart. Zij willen deel 
zijn van een revolutionair project, van een toekomst die alleen door uitvoering van een 
enkel, radicaal programma bereikbaar is. Dezelfde tijd, eind 1999, verschijnt een andere 
grote studie met bijzondere aandacht voor de ‘Franse’ fascinatie voor radicale filosofie 
door historicus en filosoof Van Middelaar. Het is opmerkelijk dat deze schrijver zich 
onafhankelijk van Conquest in dezelfde zin uitlaat over de verlokking van het radica-
lisme. Hij verklaart Foucaults fascinatie voor strijd heel simpel. Foucault, de ‘rebel 
without a cause’, verzet zich: ‘om de kick, om het vreugdevolle gevoel van vrijheid dat 
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je ervaart als je maatschappelijke en zelfs existentiële grenzen tart’ (p. 110). De visie 
van deze schrijvers, in beide gevallen hecht op empirisch onderzoek gefundeerd, 
spreekt mij aan.  
Van Middelaar uit niet alleen kritiek op Foucaults radicalisme, maar op de Franse na-
oorlogse filosofie in het algemeen. Deze kritiek is gericht op de door aanhangers hier-
van gepleegde ‘politicide’. Van Middelaar gebruikt dit woord omdat Franse filosofen 
stelselmatig de functie, het bestaansrecht zelfs, van de ‘politieke macht’ ontkennen. Die 
macht heeft een bijzonder aspect dat deze schrijver bevalt. Macht heeft in een democra-
tie, een ‘lege plaats’ omdat deze staatsvorm slechts procedures kent ter regeling van de 
vraag wie over tijdelijke macht beschikt. De Franse filosofie nu bestrijdt deze macht en 
streeft buiten de politiek om naar een utopie. Zij streeft naar wat haar geheel eigen 
beeld is van een goede maatschappij. In dit streven gaat zij uit van de premisse dat 
maatschappelijke conflicten ophefbaar zijn. Bij de oudere filosofen, zoals Sartre en 
Foucault, uit dit streven zich in een onvoorwaardelijk geloof in strijd; bij jongeren, 
zoals Ferry, Lyotard en Levy, in het geloof dat de politiek slechts een tussenfase is en 
dat ooit, in een post-politieke harmonie, aan alle strijd een einde zal komen. Van Mid-
delaar verwerpt deze premisse: het maatschappelijk conflict is onophefbaar omdat er 
sprake is van een veelheid van tegengestelde menselijke verlangens (p. 184). De kracht 
van de democratie is dat zij juist geen beeld heeft van de toekomst, zich niet verzet 
tegen haar eigen onbepaaldheid en het maatschappelijke conflict aanvaardt. De demo-
cratische politiek wil het sociale conflict slechts beheersbaar maken. Zij doet dit in het 
besef dat deze taak, gelet op de verscheidenheid van tegengestelde verlangens, alleen 
op deze wijze kan worden uitgevoerd. 

Spijkerboers visie op het vluchtelingenrecht is naar mijn mening vergelijkbaar met 
die van Franse filosofen op de politieke macht. Zijn verzet geldt het recht dat in een 
democratische procedure is voortgebracht. Dit recht is volgens hem niet neutraal. Hij 
gelooft niet in marginale verbeteringen, in nieuwe beleidsregels of ruime toepassing van 
het vluchtelingenrecht en mensenrechten. In zijn perceptie is er buiten de democratie 
om een beter recht te vinden, dat wel neutraal is. In zijn strijd daarvoor is hij bereid 
offers te brengen. Hij zegt (p. 184) dat hij voor de verdediging van beperkte compro-
missen niet zijn verlangen naar ver reikende aspiraties wil opgeven. Net als Franse filo-
sofen gelooft Spijkerboer dat ooit het conflict is opgeheven waarna in een nieuwe 
rechtsorde werkelijke harmonie zal heersen. 

Van Middelaar spreekt wijze woorden als waarschuwing tegen het radicalisme. 
Toch zal hij zelf niet denken dat deze ook echt doeltreffend zijn. Het gaat in dit soort 
keuzes niet om academisch bewijs. Intellectualiteit is geen probaat middel tegen ver-
blinding voor de heilsleer. Het is juist eerder deel van het probleem. Het dooft de wer-
king van zintuigen die voorafgaan aan alle kennis als gevoel, smaak en intuïtie. Aan de 
eerste woorden van een boek weet je meestal al of je door wilt gaan of niet. Er is wel 
degelijk een a-priori waarmee tussen zin en onzin kan worden onderscheiden. Als een 
boek duistere begrippen bevat en simpele waarheden, moet je het wegleggen. Vandaar 
ook dat ik maar een paar stappen heb gezet in de jungle van CLS/FF. Zodra ik zag dat 
het er niet deugde, ben ik er weer uitgelopen. 
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Fuller reintegrated? 

Pieter Ippel 

Een bespreking van: Willem J. Witteveen and Wibren van der Burg (eds.), Rediscover-
ing Fuller. Essays on Implicit Law and Institutional Design, Amsterdam University 
Press, Amsterdam 1999 

1. Inleiding 

De essaybundel ‘Rediscovering Fuller’ – een mooi uitgegeven, gebonden, dik boek – 
bevat 17 bijdragen van Nederlandse en Angelsaksische (Amerikaanse) auteurs, plus een 
inleiding van Witteveen en een voorwoord van Philip Selznick, die, zo stelt meer dan 
één schrijver in dit boek, een aantal belangrijke gedachten van Fuller heeft opgenomen 
en uitgewerkt. Aan de publicatie van het boek zijn twee werkconferenties en jarenlange 
voorbereiding voorafgegaan. Dat het geen haastwerk was, is te merken: het is een zorg-
vuldig gecomponeerd en geredigeerd boek geworden. Een recensie is geen thriller, dus 
laat ik maar met mijn oordeel beginnen, dat ik in de loop van dit verhaal zal toelichten. 
Dit is een geslaagde poging om de breedte van het werk van Lon L. Fuller (1902-1978) 
te herontdekken, de meeste stukken zijn goed geschreven en sommige zijn, mijns in-
ziens, inspirerend. Fuller komt vollediger over het voetlicht: A Fuller Account.  

Dat betekent niet dat het een gemakkelijk (toegankelijk) boek is. Heel wat auteurs 
maken flinke historische en filosofische omzwervingen, geven aan Fuller een eigen 
draai of vergelijken Fullers werk met dat van andere auteurs. Toch vind ik de keuze om 
niet alleen aan interpretatie te doen, maar om Fullers oeuvre te zien als invitatie tot 
verdere reflectie en exploratie terecht. Wanneer het uitsluitend om uitleg was gegaan, 
was het boek wellicht systematischer geworden, maar minder interessant. 

Op de flaptekst en in de inleiding wordt Fullers werk ook voor het huidige denken 
over recht ‘highly relevant’ genoemd. In het vervolg van deze bespreking onderzoek ik 
waar die relevantie uit bestaat, of deze voldoende uit de verf komt en of redacteuren en 
essayisten daarover niet te optimistisch zijn. Eerst bespreek ik kort de vraag, hoe het 
komt dat Fullers werk herontdekt moet worden: vanwaar eigenlijk? Uitgebreider komt 
aan bod de kwestie, wat hernieuwde kennismaking met deze geschriften kan betekenen 
en kan opleveren: waartoe? Tenslotte vraag ik me af of een nieuwe en vollediger recep-
tie van Fuller in een vruchtbare bodem kan vallen: is er een aansluiting mogelijk tussen 
de vaak fragmentarische gedachten van een twintig jaar geleden gestorven Amerikaanse 
jurist en rechtsfilosoof en de huidige praktijk van de sociaal-wetenschappelijke bestude-
ring van ‘het recht der werkelijkheid’? 
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2. Herontdekking: vanwaar? 

Fuller is in Nederland vooral bekend van zijn debat met H.L.A. Hart over de verhou-
ding van recht en moraal en van zijn boekje ‘The Morality of Law’ (1969). Dit is, zo 
blijkt in dit boek, een vertekende en nogal ongelukkige beeldvorming. 

Ten eerste was Fuller in zijn discussie met Hart niet op zijn best. De pennenstrijd 
lijkt op punten gewonnen door Hart, de systematische, analytische en heldere schrijver 
van ‘The Concept of Law’. Fuller verdedigde de ‘internal morality of law’, die met na-
me tot uiting komt in acht ‘richtlijnen’ voor de wetgever. De wetgever faalt wanneer hij 
(a) er helemaal niet in slaagt algemene regels vast te stellen, (b) de regels niet publiek 
maakt, (c) regels met terugwerkende kracht produceert of (d) onbegrijpelijke dan wel 
(e) tegenstrijdige regels maakt, wanneer hij (f) in deze regels eisen stelt waaraan de 
burgers niet kunnen voldoen, als (g) regels zo snel veranderen dat geen stabiele ge-
dragsoriëntaties ontstaan en – tenslotte – (h) wanneer de wetgever de aangekondigde 
regels in de praktijk niet naleeft. Hart ontkent niet dat dit belangrijke adviezen aan de 
volgens het legaliteitsbeginsel opererende wetgever zijn, maar een moreel karakter heb-
ben ze volgens hem niet. De retorische (of sofistische) genadeklap gaf Hart aan zijn 
tegenstander toen hij diens ‘interne moraliteit’ vergeleek met de technische regels die 
een gifmenger in acht moet nemen en daaraan toevoegde dat een volgens Fullers richt-
snoeren opgezette rechtsorde gepaard kan gaan met ‘grote kwaadaardigheid’. In het 
eerste deel van de bundel – ‘Beyond the Fuller-Hart Debate’ – laten onder meer Dyzen-
haus, Cliteur en Schauer zien, dat de tegenstellingen tussen de discussianten overdreven 
en gedramatiseerd zijn. Cliteur probeert bovendien Harts bewering dat een volgens 
Fullers aanwijzingen gevormde rechtsorde op de lange duur samen kan gaan met grote 
onrechtvaardigheid te ontkrachten. 

In de tweede plaats was het klimaat in de jaren zestig en zeventig voor de ontvangst 
van Fullers ideeën niet gunstig. Volgens David Luban in één van de aantrekkelijkste 
bijdragen aan deze bundel werd hij ‘slachtoffer van een serie ongelukjes’. In de jaren 
zestig was er de hegemonie van de Oxbridge-benadering van taalfilosofie en later rees 
de ster van Dworkin, de rechtsfilosoof van de ‘rights-talk’, een taaleigen dat bij Fuller 
vrijwel ontbreekt. Fuller was eerst en vooral een privaatrecht-jurist, terwijl de aandacht 
in de rechtsfilosofie vooral uitging naar publiekrecht. Hoewel Fuller stellig streefde 
naar ‘democratische rechtspolitiek’ (zie het stuk van Winston) namen sommigen hem 
zijn betrokkenheid bij de Republikeinse Partij kwalijk. 

Tenslotte: veel van Fullers werk is verspreid gepubliceerd, niet meer herdrukt of 
onaf. Zo is zijn denken over de beroepsethiek van de jurist in Nederland tamelijk onbe-
kend en is zijn ambitieuze project om te komen tot ‘eunomics’, de kunst van ‘institu-
tional design’, onvoltooid gebleven. Terwijl Hart in zijn rechtsfilosofische werk vooral 
een ‘systematische’, ‘statische’ denker is, die in zijn rechtsfilosofische werk afstand 
houdt, is Fuller een ‘bevlogen’, ‘dynamische’ verhalenverteller, die aansluiting zoekt 
bij de praktijk van het recht. De verdienste van Hart is zijn analytische scherpte en 
helderheid, de charme van Fuller is zijn betrokkenheid en zijn openheid voor het ‘recht-
van-onderop’ (waarmee hij – zie het essay van Witteveen – verwant is met 
Montesquieu en ook met de zestiende-eeuwse jurist en moralist Montaigne en de 
achttiende-eeuwse filosoof J.G. Herder). 
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3. Herontdekking: waartoe? 

In de voor een aanzienlijk deel onbekend of onderbelicht gebleven geschriften van Ful-
ler liggen, volgens de meestal sympathiserende essays uit deze bundel, belangrijke en 
nog steeds relevante inzichten en suggesties verscholen. Dat de door Fuller verzonden 
boodschappen niet steeds zijn aangekomen, vloeit zeker ook voort uit de diverse, on-
derling uiteenlopende typeringen die hij geeft van ‘recht’. Enerzijds definieert hij recht 
als ‘het onderwerpen van menselijk handelen aan de heerschappij van regels’, ander-
zijds zou het bij die regels gaan om het voorzien in ‘baselines’ voor maatschappelijke 
interactie. Recht is in ieder geval steeds een doelgerichte activiteit: in een voortdurende 
wisselwerking van doelen en middelen (zie de mooie bijdrage van Westerman) moet het 
recht zich verder ontwikkelen. Recht is niet alleen het samenstel van plichten, maar 
heeft ook een aspiratief momentum. Fullers werk bouwt voort op het Amerikaanse 
pragmatisme van James en Dewey, maar hij verwijst ook naar Aristoteles’ teleologie en 
sluit op eigen wijze aan bij de natuurrechtelijke traditie. Maar dat doet hij behoedzaam: 
het gaat hem vooral om ‘procedureel natuurrecht’ dat niets zweverigs of bovenaards 
heeft. Wanneer hij incidenteel iets over ‘inhoudelijk natuurrecht’ (substantive natural 
law) zegt, komt dat neer op de aanmaning om alle maatschappelijke communicatieka-
nalen zo veel mogelijk open te houden. Daar raken we aan een thema dat volgens veel 
auteurs van grote waarde is. Na de bespreking daarvan, ga ik in op enkele andere lijnen 
die volgens het boek het herontdekken waard zijn. 

Impliciet recht  

Fuller onderscheidt overheidsrecht (‘made law’ of ‘enacted law’) en ‘levend recht’ 
(‘implicit law’) en stelt de verhouding van beide aan de orde. Impliciet recht duidt op 
de informele en communicatieve handelingspraktijken, die via observatie en 
interpretatie zijn bloot te leggen. Wanneer het recht van de officiële regelgeving er niet 
in slaagt op één of andere wijze aan te sluiten bij dat netwerk van wederkerige 
verwachtingen, gewoonten en patronen duiken problemen op. Postema ziet het centraal 
stellen van dit informele en impliciete recht als Fullers belangrijkste bijdrage: ‘Law is 
not the product of authority but its necessary precondition. Authority is compatible with 
law when it, and its directives, are rooted deeply in the social interaction of the 
communities it purports to serve. For only then can it enable the self-directed action of 
its citizens’ (p. 275). Het ‘recht der werkelijkheid’ moet serieus worden genomen, in 
zijn dynamiek en veelvormigheid. Het is niet mogelijk – en niet zinvol – het onder één 
noemer te brengen: er zijn verschillende rechtsvormen en -figuren. Fuller wijst op 
contract, op rechtspraak, maar ook op het belang van gewoonterecht en bemiddeling. 
Hierin is hij een voorloper van wat tegenwoordig rechtspluralisme heet. 

De rehabilitatie van het impliciete recht heeft ook een praktische pointe. Volgens 
het stuk ‘The Laws of Lawmaking’ van Witteveen moet de wetgever in de interventie- 
en verzorgingsstaat de verbinding tussen voorschriften en sociale context(en) zien te 
realiseren, al wordt die taak in een ‘interventionistische democratie’ wel lastiger en 
hachelijker. 

MacDonald, president van de Canadese Law Commission, benadrukt dat wetgeving 
geen eenrichtingsverkeer kan en mag zijn: het is geen ouderwetse ‘managerial direc-
tion’. De erkenning van het rechtspluralisme heeft ook voor de sturende en regulerende 
overheid concrete implicaties. Hertogh laat zien dat het ook bij regeltoepassing en -
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handhaving en bij de controle op het optreden van overheidsorganen niet gaat om zui-
vere, mechanische implementatie, maar dat daar ‘vertalingsprocessen’ optreden: over-
leg, beïnvloeding, ‘gewetensvolle afweging’ (naar het voorbeeld van de door Fuller 
beschreven ‘conscientious watermaster’). 

Plicht en aspiratie 

Recht kan, volgens Fuller, niet uitsluitend – en zeker niet volledig – omschreven wor-
den als een scala van door de overheid geschapen en afgedwongen juridische plichten, 
als manifestatie van officiële overheidsmacht. Recht is immers doelgericht, het moet 
verder worden vormgegeven. Naast een ‘morality of duty’ is er een ‘morality of 
aspiration’ werkzaam. En passant gebruikt Fuller daar grote woorden; het gaat om ‘the 
morality of the Good Life, of excellence, of the fullest realization of human powers’ en 
om een sfeer, waarin ‘experiment, inspiratie en spontaneïteit’ kunnen gedijen. Van der 
Burg constateert dat er geen strikt onderscheid tussen plichten en aspiraties kan worden 
gemaakt: er is sprake van een continuüm. Volgens hem kan de dynamiek en richting 
van het recht niet worden begrepen zonder te letten op idealen, die een ander karakter 
hebben dan rechtsbeginselen en beleidsdoelstellingen. Met die idealen moeten we voor-
zichtig omspringen, want ze zijn vaag en dubbelzinnig en kunnen bij onnadenkend 
gebruik een aantasting vormen van democratische besluitvorming. Maar zonder (enig) 
zicht op die idealen verdwijnt de vitaliteit en richting uit de ‘strijd om het recht’ (zie 
uitgebreider: Van der Burg en Brom, 1998).  

In het algemeen moet de relatie tussen recht en (dynamische) moraal worden in-
gezien. Kenneth Winston – de beheerder en uitgever van Fullers nagelaten geschriften – 
is van mening dat een dergelijke erkenning de beste waarborg is voor democratische 
(rechts)politiek. 

Ontwerp van instituties 

In de laatste fase van zijn leven wijdde Fuller zich aan een ambitieus, maar onvoltooid 
gebleven project: het uitwerken van een nieuwe benadering, de ‘eunomics’, die ideeën 
en voorstellen moest opleveren voor attractieve ‘principes van sociale orde en voor ‘in-
stitutional design’. In zijn nagelaten geschriften en in eerdere publicaties spreekt Fuller 
over juristen als ‘architecten van sociale orde(ning)’.  

Meer dan schetsen en suggesties heeft dit niet opgeleverd: het is in de woorden van 
Karol Soltan ‘A Social Science That Does Not Exist’. Soltan is van mening dat er alle 
reden is de draad op te pakken en in zijn wat wilde, maar wel prikkelende stuk stelt hij 
voor als criterium te kiezen voor ‘legitimating capacity’, of in gewone woorden ‘aan-
trekkelijkheid’. Gekoerst moet worden in de richting van passende, ‘appropriate’ instel-
lingen en handelingspatronen. Fuller lijkt een tamelijk strikt onderscheid te maken tus-
sen verschillende typen instituties, maar Hertogh meent dat er reden kan zijn om soms 
te streven naar ‘mixed eunomics’. Duidelijk is in ieder geval dat dit perspectief funda-
menteel verschilt van het rechtseconomische beeld van juristen als berekenende ‘trans-
action costs-engineers’ (zie Soltan en Luban). Kwantitatieve overwegingen kunnen er 
overigens zeker toe doen, maar zij moeten zijn ingebed in een ruimer, kwalitatief stra-
mien. Eunomics is een rijker reservoir dan ‘newconomics’. 
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De dialoog in en van het recht  

Een sterk accent in Fullers conceptie van recht ligt dus op het communicatieve en inter-
actieve aspect van het ‘juridisch discours’. Dit heeft zowel betrekking op de rechts-
praktijk als op (het forum van) de rechtsgeleerdheid. Interessant is dat Fuller relatief 
veel aandacht besteedt aan bemiddeling. Bij geschillen – tussen twee partijen, maar ook 
op collectief niveau – biedt bemiddeling vaak meer echte spreekkansen dan het gefor-
maliseerde proces voor de rechter, al kan onder bepaalde voorwaarden een juridisch-
formele behandeling te prefereren – want passender (more appropriate) – zijn. 

Fullers aandacht voor de ‘zachte’ (ideële) kant van de rechtspraktijk heeft ook een 
keerzijde. Zijn beschouwingen over juridische beroepsethiek zijn volgens Luban welis-
waar nog steeds van belang, maar door het harder en meer ‘adversary’ worden van de 
rechtscultuur ook enigszins gedateerd. De advocaat als ‘tolerant partisan’ die als het 
even kan naar een open gedachtewisseling streeft, past niet meer helemaal in de claim-
cultuur.  

Ook de rechtsgeleerdheid (‘jurisprudence’) groeit via debat en dialoog. Klassieke 
uitgangspunten en moderne inzichten kunnen zich in confrontatie met nieuwe casuïstiek 
verder uitkristalliseren (zie over de juridische retoriek het essay van Mootz). Eén van de 
bijzondere – en mijns inziens aantrekkelijke – kanten van Fullers werk is dat hij aan 
‘Law’s Dialogue’ niet alleen bijdroeg met min of meer theoretische noties, maar ook 
via goed vertelde verhalen. De vertellingen over de ongelukkige Koning Rex, over de 
‘rancuneuze verklikker’ en over de lotgevallen van de spelonkonderzoekers (zie over 
dat laatste verhaal de bijdrage van James Allan) hebben de charme dat ze de lezer recht-
streeks voor een lastige kwestie plaatsen. Ook op andere wijzen heeft het oeuvre van 
Fuller kennelijk voor veel lezers (en voor zijn studenten) een zekere charme. Joseph 
Vining brengt dat onder woorden in het laatste essay van de bundel: ‘There was a 
warmth about him that stands in increasing contrast to the coolness of his comtempora-
ries (...)’. Fuller was volgens hem sterker doordrongen van de ernst van de wreedheden 
van de twintigste eeuw dan zijn collega’s. Eerder stelt Vining: ‘His style made him 
distinctive. His substance made him distinctive’. Dat lijkt me een juiste constatering. 

Voor een koel hoofd en voor voeten op de grond lijken we bij Hart te moeten zijn. 
Voor een warm hart en een bevlogen inzet bij Fuller. Is dit eenvoudigweg een kwestie 
van efficiënte arbeidsdeling of raakt Fuller op een onverantwoorde wijze van de grond 
los? Dat is een vraag die tenslotte aan bod komt, wanneer we de vraag stellen of rechts-
sociologen, rechtsantropologen en rechtspsychologen met Fuller uit de voeten kunnen. 

4. Herontdekking: en nu? 

Kunnen de beoefenaars van de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht zich 
anno 2000 nog aangesproken voelen door Fullers benadering? Het is zeker zo dat Fuller 
zich beweegt in het grensgebied van rechtsfilosofie, rechtssociologie en rechtspraktijk, 
een weliswaar boeiende, maar ook riskante zone. Fuller formuleert ergens de taak van 
degenen die zich bezinnen op het recht als: ‘to give a profitable and satisfying direction 
of human energies in the law’. 

Bij deze karakterisering en bij de aanduiding van juristen als ‘architecten van so-
ciale orde(ning)’ zullen veel rechtssociologen en rechtsantropologen wantrouwig wor-
den. Zij kunnen er op wijzen dat juristen ook slopers van de sociale orde kunnen zijn, 
dat taal niet alleen middel is van interactie en communicatie, maar ook van dwang en 
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manipulatie en dat recht af en toe meer kapot maakt dan goed is. Het verschil tussen ‘is’ 
en ‘ought’, tussen de empirische aanpak en het normatieve perspectief, tussen beschrij-
ving en verklaring enerzijds en waardering en morele beoordeling anderzijds lijkt zo 
weg te vallen of vertroebeld te raken. Wordt Webers (en Harts) dringende advies om – 
ter wille van intellectuele, morele en politieke helderheid – te streven naar waardevrij-
heid en naar een scheiding tussen feitelijke vaststelling en normatieve evaluatie zo niet 
achteloos genegeerd? Hier zit zeker een probleem, waarop ik aan het einde van deze 
bespreking terugkom. 

Wanneer we kijken naar resultaten van recente rechtssociologische research, zien 
we echter daadwerkelijk en wel degelijk heel wat waarden-betrokkenheid.  

Ik noem slechts enkele voorbeelden ter illustratie. Bruinsma (1995, 1996) vond in 
zijn studie naar kort-geding-rechtspraak dat rechtbankpresidenten (en andere alleen-
sprekende rechters) onder (post)moderne omstandigheden de oude ‘kadi-functie’ uitoe-
fenen. Hij laat dit echter gepaard gaan met een pleidooi voor het in de praktijk in ere 
houden van de kadi, dat wil zeggen van het honoreren van het belang van de combinatie 
van rechtspraak, bemiddeling en onderhandeling. Hoekema, Van Manen en anderen 
(1998) brengen in hun boek ‘Integraal bestuur’ niet alleen de pro’s en contra’s van 
onderhandelend bestuur (vanuit de criteria: effectiviteit, legitimiteit en behoorlijkheid) 
in kaart, maar laten op diverse plaatsen doorschemeren dat onder bepaalde voorwaarden 
‘interactief bestuur’ inderdaad een vruchtbare ‘bestuursvorm van de toekomst’ kan zijn. 
Wanneer het gaat om een open, ‘probleemgeoriënteerd netwerk’, dat voldoende ruimte 
voor ‘frame reflection’ biedt, is er sprake van een aantrekkelijk alternatief, dat demo-
cratisch en daadkrachtig kan zijn.  

Ook bij ogenschijnlijk ‘harde’ empiristen zien we waarden-betrokkenheid. In mijn 
bijdrage aan het Blankenburg-Festschrift – ‘The Morality of Empiricism’ (Ippel 1998) – 
hoop (meen) ik te hebben aangetoond dat het empirische werk van Blankenburg door 
morele motieven is geïnspireerd en dat het ook normatieve hints geeft. En in de instruc-
tieve en weloverwogen studie over de regulering van de Nederlandse euthanasiepraktijk 
(Griffiths, Bood en Weyers, 1998) put Griffiths soms uit een moreel vocabulaire. Aller-
eerst kritiseert hij heftig de vele buitenlandse waarnemers, die zich (extreem) negatief 
uitlieten over de Nederlandse situatie. In de tweede plaats wil hij (en zijn medeauteurs) 
bijdragen aan een beter, passender controleregime bij diverse vormen van levensbeëin-
diging in de medische praktijk. 

Explicieter is Fullers inspiratie merkbaar in het recente (mijns inziens: waardevolle) 
proefschrift van Pessers (1999), die ‘het verloren continent van de wederkerigheid’ 
boven water wil brengen. Eén van de weinige rechtsfilosofen die ruim aandacht 
besteedt aan wederkerigheid in menselijke relaties en instituties is Fuller. Witteveen 
(2000) benadrukt in een beschouwing over ‘het primaat van de politiek’ en de rol van 
de wetgever, dat de regelgever in zijn regiefunctie steeds de communicatie met het te 
reguleren maatschappelijk veld moet openhouden en de (in zeker opzicht: wederkerige) 
relaties met burgerij en maatschappelijke organisaties op hun waarde moet schatten.  
 
Het mooie en aantrekkelijke van veel van Fullers werk is het vertrouwen in het 
creatieve potentieel van recht en rechtsvormers: recht is interactief en kan responsief 
zijn. Maar die nadruk op inspiratie en aspiratie kan ook een bron van irritatie zijn. Dit 
geldt zeker voor rechtssociologen, die hun eigen ‘ambtshalve wantrouwen’ hebben: het 
recht zoals dat wordt beschreven en geanalyseerd blijkt vaak ‘gestolde macht’, 
juridische instellingen kunnen onrechtvaardigheid bestendigen of verhevigen en zelfs in 
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informele situaties (zoals bemiddeling) manifesteert zich de ‘microfysica van de macht’ 
(zie: Conley & O’Barr, 1998). 

In bepaalde gevallen en specifieke situaties is het ter wille van de morele hygiëne 
aan te bevelen een zo scherp mogelijk onderscheid te maken tussen feit en norm, tussen 
geldend en gewenst recht. Het debat kan dan helderder, feller, vruchtbaarder zijn (zie 
daarover verschillende bijdragen in: Van der Burg & Ippel, 1994).  

Maar bij nader inzien zijn zelfs rechtssociologen ondanks hun scepsis bezig als (be-
scheiden) ‘architecten van sociale orde(ning)’. Deze spanning tussen ‘analyse’ en ‘con-
structie’ is er en deze zal blijven bestaan. De uitdrukkelijke erkenning van deze span-
ning maakt rechtssociologie en rechtsfilosofie rijker én spannender. 

Mijn eindoordeel is dat ‘Rediscovering Fuller’ in twee opzichten een voorbeeldig 
boek is. Het is allereerst met zorg voorbereid en geschreven. En in de tweede plaats 
geeft het aan dat recht een ingewikkeld, onvoltooid project is, waaraan met een zeker 
vertrouwen kan worden verder gewerkt. Wie deze bundel essays met aandacht en ‘ge-
past wantrouwen’ leest, kan er veel van opsteken. 

Literatuur 

FREEK BRUINSMA (1995) Korte gedingen. Een rechtssociologisch verslag, Zwolle  
FREEK BRUINSMA (1996) Kadi-rechtspraak in postmodern Nederland, Zwolle  
WIBREN VAN DER BURG & PIETER IPPEL (red.) (1994) De Siamese Tweeling. 
Recht en moraal in de biomedische praktijk, Assen/Maastricht  
WIBREN VAN DER BURG & FRANS W.A. BROM (red.) (1998) Over idealen. Het 
belang van idealen in recht, moraal en politiek, Deventer 
JOHN M. CONLEY & WILLIAM M. O’BARR (1998) Just Words. Law, Language 
and Power, Chicago and London  
JOHN GRIFFITHS, ALEX BOOD & HELEEN WEYERS (1998) Euthanasia and Law 
in the Netherlands, Amsterdam 
A.J. HOEKEMA, N.F. VAN MANEN, G.M.A. VAN DER HEIJDEN, I.C. VAN DER 
VLIES & B. DE VROOM (1998) Integraal bestuur. De behoorlijkheid, effectiviteit en 
legitimiteit van onderhandelend bestuur, Amsterdam 
PIETER IPPEL (1998) The Morality of Empiricism, in: Jürgen Brand & Dieter Strem-
pel (Hrsg.), Soziologie des Rechts. Festschrift für Erhard Blankenburg zum 60. Ge-
burtstag, Baden-Baden, 79-87 
D.W.J.M. PESSERS (1999) Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onder-
zoek naar het wederkerigheidsbeginsel, Amsterdam 
W.J. WITTEVEEN (2000) Het politieke primaat als regie van de wetgever, in: W.J. 
Witteveen, H.R.B.M. Kummeling & F.A.M. Stroink, Het primaat van de politiek, De-
venter, 1-23 
 



 



Verschijnen voor de rechter 

J.F. Nijboer 

Wibo van Rossum, Verschijnen voor de rechter – hoe het hoort en het ritueel van Turk-
se verdachten in de rechtszaal; Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1998. Promo-
tor: André Hoekema. Co-promotor: Agnes Schreiner. ISBN 90-71346-29-3. Uitgeverij 
Duizend&Een, Amsterdam 
 
Verschijnen voor de rechter is een boek dat is opgezet als een onderzoeksverslag. Het 
volgt als het ware de chronologie van een empirische cyclus: verkenning, literatuurstu-
die, theorievorming, operationalisatie en hypothesevorming, observaties en interviews, 
toetsing, discussie, uitleiding. In de eerste twee hoofdstukken (de hoofdstukken dragen 
overigens geen zelfstandige nummers) gaat de schrijver in op eerder onderzoek naar het 
gedrag van met name verdachten, maar daarnaast ook van de andere procesdeelnemers, 
in de rechtszaal in strafzaken. Wat betreft eerder onderzoek van anderen, zoals dat van 
Bert Snel (Kijken in de rechtszaal, Alphen aan de Rijn 1977) blijkt dat Wibo van Ros-
sum zich niet heeft beperkt tot Nederlands onderzoek. Ook buitenlandse studies passe-
ren de revue. De auteur geeft een vrij handzaam overzicht van de beschikbare literatuur, 
door deze te rubriceren in verschillende perspectieven, zoals studies waarin de invloed 
van gedrag op de hoogte van de straf centraal staat, of studies waar de communicatie 
centraal staat, of studies waarin machtsverschillen centraal staan. En dan is er nog de 
afzonderlijke categorie waar de buitenlandse verdachte staat. Daarmee is ook het thema 
van deze studie gegeven, waarin de ‘codes’ van het terechtstaan het thema van het on-
derzoek vormen. Het lijkt in eerste instantie een speelse weergave van Amy Groskamp-
ten Have’s1 werk inzake ‘behoorlijk gedrag’, waarmee de toon gezet wordt voor deze 
studie. 

Het volgende hoofdstuk is het theoretisch-methodologische deel. In eerste instantie 
gaat het om de interpretatie van gedrag. Zoals voor de hand ligt wanneer het gaat om 
buitenlandse verdachten, wordt ook uitvoerig ingegaan op culturele verschillen als uit-
gangspunt voor verklaring van gedrag. Daar neemt de schrijver meteen al enige afstand 
van gangbare verklaringen van ‘rechtsgedrag’, die voornamelijk op culturele compo-
nenten rusten: het blijkt namelijk erg moeilijk om consistente culturele verklaringen te 
vinden voor wat men observeert. Volgens de schrijver is het beter om aansluiting te 
zoeken bij antropologische studies waarin rituelen staan. Dit derde theoretisch hoofd-
stuk behandelt ook de methode in de vorm van het duiden van het verloop en de opzet 
van het veldonderzoek in en om de rechtszaal (p. 88).  

De volgende vier hoofdstukken zijn gewijd aan een viertal aspecten van gedrag, dat 
functioneel zou zijn of kunnen zijn in relatie tot “hoe hoort het eigenlijk?”-aspecten. 
Het gaat om de volgende onderwerpen: hoe de kleding te schikken; hoe te zitten; hoe te 
gebaren en hoe te buigen. Steeds staan observaties van Turkse verdachten centraal. Wat 
blijkt? Er zit een duidelijke consistentie in de bedoelde gedragsaspecten: Turkse ver-
                                                                 
1  Hoe hoort het eigenlijk?, Gottmer Becht, was tot voor kort niet meer leverbaar. Thans bestaat 

een geheel herziene uitgave door Reynildis van Dithuyzen, Uitg. Becht Haarlem, 1999. 
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dachten houden hun jas aan en hooggesloten, in situaties waarin een Nederlandse ver-
dachte zijn overjas zou uitdoen en een colbert zou openknopen. 

Soms zijn die observaties zelfs tot op zekere hoogte vermakelijk, een voorbeeld 
daarvan is het voorval dat enkele malen ter sprake komt, namelijk dat na binnenkomst 
van de rechtbank de voorzitter tegen de steeds opstaande verdachte zegt dat hij wel mag 
blijven zitten. Als na een schorsing de rechtbank weer binnenkomt en de bode roept “de 
rechtbank”, gaat iedereen staan, behalve de onzeker om zich heen kijkende verdachte. 
De rechter had immers tegen hem gezegd dat hij wel kon blijven zitten. 

In het algemeen zitten Turkse verdachten er gespannen bij en slaan ze bijvoorbeeld 
niet de benen over elkaar. Wat betreft de gebaren valt op dat in dit hoofdstuk vooral 
stilgestaan wordt bij het ontbreken van gebaren zoals wij gewend zijn, met name geba-
ren die zouden kunnen worden opgevat als een demonstratie van spijt, schuld et cetera. 
Het vierde aspect is eigenlijk nog een verbijzondering van het derde, namelijk het voor-
overgebogen zitten tijdens de terechtzitting. 

In het laatste hoofdstuk wordt teruggekeken op het observatiedeel van het onder-
zoek en de interpretaties die aan de observaties zijn gegeven, onder de subtitel “Hoe het 
hoort, het ritueel van Turkse verdachten”. Het blijkt dat gangbare manieren die o.a. 
advocaten gebruiken om verdachten te instrueren niet terug te vinden zijn in het gedrag 
van Turkse verdachten. Sterker nog: binnen Nederlandse verhoudingen werken de vier 
bedoelde aspecten van gedrag disfunctioneel. Volgens de onderzoeker echter moeten de 
desbetreffende gedragingen vooral gezien worden als uitingen van respect, maar dan 
niet zozeer als gemeende uitdrukkingen van aanwezig respect als wel uitingen van hoe 
men denkt dat het hoort in de rechtszaal. Dus een soort ritueel opgelegd gedrag, zoals 
men in nette Nederlandse kringen nog altijd een minuut stilte vraagt voor de collectieve 
maaltijd, omdat (men meent dat) het zo hoort. 

Methodologie 

In het onderzoek, hoewel normatief qua object (gedragscodes) staat ‘the law in action’ 
centraal. Het onderzoek is, ondanks de eerder genoemde proceschronologie in de ver-
slaglegging, niet heel streng methodologisch opgezet, maar vertoont vooral de lijn van 
een verkennend – toetsend empirisch onderzoek. En het is dan ook niet toevallig dat in 
het eigenlijke onderzoeksverslag wat betreft de bovengenoemde vier gedragsaspecten, 
wat betreft de observaties en interviews met betrokkenen en met hun omgeving centraal 
staan. Als je het boek heel precies erop bekijkt, komt het er op neer dat de theorie is dat 
het gedrag van Turkse verdachten in de Nederlandse rechtszaal niet zozeer voortkomt 
uit hun eigen (historische) Turkse of islamitische cultuur, maar veeleer moet worden 
verstaan als uiting van rituelen. Bij wijze van (natuurlijk manke) vergelijking: als wij 
eetgedrag van een bepaalde groep buitenlanders in Nederlandse restaurants zouden be-
kijken, dan komt het erop neer dat de tafel al is gedekt en dat het eten wordt opgediend 
en dat we nu gaan kijken hoe de buitenlandse eters omspringen met het klaargelegde 
bestek. Inderdaad, in de meeste gevallen haal je de Amerikanen er zo uit, omdat ze mes 
en vork niet op Europese wijze weten te hanteren. Zij nemen de vork in de rechterhand 
en eten op een manier die bij ons thuis ‘haffelen’ heette. En dat mochten we niet van 
onze ouders. 

Het aardige aan zulk soort observaties is dat je ze herkent. Ik maak me sterk dat 
doorvragen in Nederlands-Amerikaanse kringen oplevert dat de Amerikanen denken dat 
ze het zo ‘goed’ doen. 
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De resultaten 

Wat is nu het resultaat van de studie? Het boek suggereert voornamelijk een bevestiging 
van de stelling dat het gaat om ritueel gedrag, eerder dan om cultureel bepaald gedrag. 
Toch is het eigenaardige dat men net zo goed zou kunnen zeggen dat het gaat om de 
beschrijvingen en interpretaties van het geobserveerde gedrag op zichzelf. Wat dat be-
treft is het boek Verschijnen voor de rechter een rijke bron van beschrijving van aspec-
ten van het gedrag van Turkse verdachten ter zitting, dat voor mensen die regelmatig 
terechtzittingen bijwonen heel wel herkenbaar is. Ik denk in dit verband aan de profes-
sioneel betrokkenen, namelijk rechters, tolken, advocaten, officieren van justitie, bodes, 
bewakers, rechtbankjournalisten. Wellicht is dat ook het geval voor mensen die regel-
matig uit belangstelling de publieke tribune bevolken.  

Kanttekeningen door een geboeide rechter 

Ik heb het boek met genoegen gelezen. Dit geldt in het bijzonder de observaties en de 
interpretaties daarvan, en ook het ‘achtergrondstuk’ waarin een overzicht wordt 
gegeven van het voorhanden materiaal.2 Zelf ervaren in het rechterschap, moet ik 
zeggen dat ik bepaald iets geleerd heb. Ik heb intussen ook al ervaren dat ik met een iets 
ander oog ben gaan kijken naar het gedrag van Turkse verdachten op de zitting, minder 
geneigd om me negatief te laten beïnvloeden door de beschreven gedragsaspecten. Daar 
moet ik wel bij zeggen dat het aspecten zijn die mij pas, na lezing van Van Rossums 
boek, meer zijn gaan opvallen. In zoverre denk ik dat dit onderzoek voor de praktijk 
van alledag pure winst is. 

Toch wil ik mij, als geboeide rechter, een enkele kanttekening veroorloven. De in 
de studie aangebrachte en met een zekere nadruk verdedigde onderscheiding tussen 
culturele verklaringen van gedrag en de zogeheten rituele verklaringen, komt mij ge-
kunsteld over. Zo is het wat mij betreft maar de vraag wat je onder ‘cultuur’ verstaat. 
Als we het hebben, in de lijn van Geert Hofstede,3 over onze collectieve mentale pro-
grammering, dan wil het er bij mij niet goed in dat rituelen juist los zouden staan van 
datgene wat collectief bij ons geprogrammeerd is, zoals het eten met mes en vork in een 
restaurant. Ik zie ook niet helemaal in dat een verklaring dat de bedoelde gedragsuitin-
gen primair als ritueel moeten worden opgevat en niet evenzeer kunnen worden ver-
klaard vanuit culturele achtergronden van betrokkenen, ook al is er (nog) geen consis-
tente verklaring in dat opzicht. Voor mijn gevoel hebben wij te maken met twee heel 
ongelijke theoretische perspectieven, oftewel Wibo van Rossum houdt er veel beperkter 
cultuurbegrip op na dan ik, maar hoe dat zit, is mij minder duidelijk geworden uit het 
boek dan je zou mogen verwachten.4 De indruk is dat de onderzoeker pas van een cul-
turele verklaring wil weten als het gedrag op zoiets als de Turkse of Islamitische 
(rechts)cultuur in Turkije is terug te voeren. Zover zou je voor mij niet hoeven gaan: het 
desbetreffende rituele gedrag kan toch ook uiting zijn van een soort aanpassingscultuur 
van (eerste generatie) Turkse mannen in Nederland? 
Wellicht speelt hier op de achtergrond dat in de sociaal-wetenschappelijke bestudering 
van het recht, zwaarder dan bij andere vormen van rechtswetenschap, de theoretisch 
                                                                 
2  De eerste twee hoofdstukken. 
3  G. Hofstede, Allemaal andersdenkenden, Amsterdam 1995. 
4  Vgl. in dit verband Maarten Konings redevoering in J.J. Voskuil, Het bureau, deel 6-afgang, p. 

179-182. 
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verklarende component vaak wat zwaar wordt aangezet. Ook de eis dat je per se iets 
moet kunnen toetsen, bij voorkeur aan de hand van voorspelling, te veel wordt opgevat 
als een axioma dat in het geheel niet ter discussie staat, hoort daarbij. 

Samenvattend: het komt mij wat overtrokken over dat het rituele aspect in de toet-
sing en in de verklaring van het gedrag van Turkse verdachten in de rechtszaal zo wordt 
verzelfstandigd. Wanneer je, net als de schrijver aan het slot van zijn boek doet, terug-
kijkt op het boek, wat betreft het theoretische deel en het onderzoeksverslag, valt mij op 
dat er zoiets in zit als het konijn in de hoed: bij het opstellen van probleemstelling en 
onderzoeksmethodologie wordt als het ware al verondersteld dat het vooral gaat om 
ritueel gedrag. Daardoor krijgt de hoofdlijn van het boek iets circulairs, als het gaat om 
verklaringen (in de zin van ‘explanations’).5 

Slotsom 

Wibo van Rossum heeft een interessant onderzoek gedaan. De verslaglegging in zijn 
proefschrift laat zich goed lezen en begrijpen. Een practicus die te maken heeft met 
Turkse verdachten in de rechtszaal leert iets van dit onderzoek. Alleen komt het mij 
voor dat het theoretische deel (van geen culturele maar een rituele verklaring) enigszins 
opgelegd pandoer is.  
 

                                                                 
5  Vgl. de opzet en het verloop van het onderzoek, zoals vooruitziend beschreven op p. 88 e.v. 

met het retrospectieve stuk dat begint op p. 165. 



De verbrokkeling van consensus en gezag 

M. Hildebrandt 

Bespreking van de dissertatie van F.J.C. van Ree, Over het vrije verkeer tussen indivi-
du, maatschappij en staat. Een analyse van de functionele rechtsopvattingen van J.F. 
Glastra van Loon en J. ter Heide, Amsterdam 1998 (uitgegeven in eigen beheer) 
 
Van Ree heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt. In de loop van zijn proefschrift ana-
lyseert hij het werk van de Nederlandse rechtsfilosoof Glastra van Loon in de hoop 
daarin een verklaring te vinden voor de problematische kanten van de functionele 
rechtsleer van met name de Rotterdamse jurist Ter Heide. Het werk van Glastra van 
Loon is echter zo veelzijdig en veelzeggend dat een poging tot analyse al snel een zelf-
standig proefschrift vergt. Dat was niet de opzet van Van Ree, waardoor binnen het 
bestek van 224 pagina’s wel heel veel de revue moet passeren. 

Van Ree legt vanaf het begin moeiteloos de vinger op de zere plek van de functio-
nele rechtsleer door te wijzen op het impliciete consensusdenken dat er de grondslag 
van vormt.1 Het verdwijnen van een homogeen gemeenschappelijk referentiekader van-
af het midden van de zestiger jaren was dan ook volgens Van Ree de oorzaak van het 
onvermogen van de functionele rechtsleer om in tijden van een heterogeen maatschap-
pelijk referentiekader nog een model te bieden voor rechterlijke rechtsvinding. Aange-
zien Van Ree, evenals Glastra van Loon en Ter Heide geen heil ziet in het juridisch of 
sociaal wetenschappelijk positivisme, noch in de pretenties van het natuurrecht, zoekt 
hij (1) naar de zwakke plekken en onduidelijkheden in het werk van Ter Heide en Glas-
tra van Loon om de tekorten van de functionele rechtsleer te verklaren en (2) naar mo-
gelijkheden om door een andere interpretatie en uitwerking van het gedachtegoed van 
Glastra van Loon deze tekorten op te heffen. Met betrekking tot dat laatste punt verwijst 
hij met instemming naar de relationele rechtsopvatting van Foqué en ’t Hart die zijns 
inziens met hun begrip van contrafakticiteit een instrument hebben ontwikkeld waarmee 
weerstand kan worden geboden aan een vorm van consensusdenken die uitmondt in het 
vrije spel der krachten met als uitkomst het recht van de sterkste.  

Ik zal hieronder na de weergave van de probleemstelling, de indeling en methode 
twee onderdelen uitlichten om een beeld te geven van de problematieken die Van Ree 
aan de orde stelt. 

                                                                 
1   Van Ree (p. 26 en 29) wijst op het feit dat zowel Hoefnagels als T. Koopmans deze kritiek al 

op de jaarvergadering van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts in 1970, naar aanlei-
ding van het preadvies van Van Haersolte ‘Een nieuw rechtstheoretisch klimaat’, verwoordden 
als een gevaar van ‘conformistisch conventionalisme’.  
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Probleemstelling 

Zijn probleemstelling kan gelokaliseerd worden2 op pagina 36:  
 

‘Is het met andere woorden mogelijk, om binnen de functionele rechtsleer en 
haar forumachtige opvatting van normontwikkeling, te ontkomen aan een impli-
ciet sociaal conventionalisme dat, in zijn meest vergaande consequentie, de vor-
men aan zou kunnen nemen van een vrij maatschappelijk krachtenspel waarbin-
nen het recht van de sterkte geldt.’ 

Indeling & methode 

Het zwaartepunt van zijn studie ligt bij het werk van Glastra van Loon (p. 37) waar hij 
de hoofdstukken 2 t/m 6 aan wijdt. Zijn invalshoek ligt echter bij de functionele rechts-
leer en de forumopvatting van recht (p. 39), die in de hoofdstukken 7 en 8 uitgewerkt 
worden. In hoofdstuk 9 legt hij – mede aan de hand van het werk van Hoekema, Schuyt, 
Franken en Foqué en ’t Hart de relatie met het probleem van de democratie in tijden van 
maatschappelijke pluriformiteit. 

Bij zijn analyse van het werk van Glastra van Loon gebruikt hij een model ter re-
constructie van het subjectbegrip van Glastra van Loon. Op die reconstructie volgt een 
overzicht van de tradities waarin Glastra van Loon geplaatst kan worden (functionalis-
me en pragmatisme) en een bespreking van een aantal thema’s die steeds terugkeren in 
zijn werk (de strijd tussen natuurrecht en rechtspositivisme; de onbepaalbaarheid van 
het subject).  In het subjectmodel dat Van Ree ontwerpt onderscheidt hij vier subjectni-
veaus waar hij vervolgens steeds naar verwijst. Ik zal hieronder apart aandacht besteden 
aan deze opdeling van het subject maar signaleer hier alvast dat Van Ree onduidelijk-
heden in het werk van Glastra van Loon lokaliseert in de overgang tussen de verschil-
lende subjectniveaus. Daarmee maakt hij zich kwetsbaar voor de kritiek dat hij tekorten 
toerekent aan het werk van Glastra van Loon die in feite voortkomen uit zijn recon-
structie daarvan.  

In paragraaf 2.6. bespreekt Van Ree de invloed van de Duitse wijsgerige antropo-
loog Plessner, van de Franse Merleau-Ponty die een eigen synthese belichaamt van 
existentialistische, fenomenologische en hermeneutische invloeden, van de Amerikaan-
se pragmaticus Peirce en van de eveneens Amerikaanse sociaal-psycholoog en pragma-
tist Mead. Hij vervolgt die bespreking in het derde hoofdstuk met de kritiek van Glastra 
van Loon op het empirisme van Hume, op het rationalisme van Descartes en kritiek op 
de synthese van Kant. Met deze introductie in de achtergronden van het werk van Glas-
tra van Loon ontsluit hij voor niet-filosofisch geschoolde lezers de filosofisch-techni-

                                                                 
2  Van Ree beoogt met zijn onderzoek een veelheid van problemen aan de orde te stellen, die 

weliswaar rond dezelfde kernproblematiek cirkelen maar vaak ook zelfstandige objecten van 
onderzoek lijken te vormen. Met name de analyse van het werk van Glastra van Loon moet 
wel bijna als een zelfstandig doel gezien worden, hetgeen er dan weer toe leidt dat hij andere 
juristen en sociologen die door hem geinspireerd zijn ook nog wil behandelen. Het was nog 
niet eenvoudig om een centraal uitgangspunt te lokaliseren waaraan die andere onderzoeks-
doelen hun relevantie konden ontlenen. Bij het lezen ontstaat de indruk dat er een zekere haast 
achter het hele project zat, waardoor een veelheid van slordigheden bleef staan, die niet alleen 
spelfouten maar ook de opbouw van het onderzoek betreffen.  Zie daarover indeling & me-
thode hieronder. 
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sche kanten van diens werk. Zoals ik hierboven al opmerkte is het niet eenvoudig om in 
kort bestek recht te doen aan de complexiteit van de verschillende invloeden die Glastra 
van Loon op geheel eigen wijze in zijn werk integreert. Het bijzondere daaraan is niet 
in de laatste plaats dat hij al in 1956 werkte vanuit een synthese tussen continentale 
(meer hermeneutisch georiënteerde) en Angelsaksische (meer analytisch en pragmatisch 
georiënteerde) theorieën. Het is de vraag of Van Ree deze synthese op een adequate 
manier heeft beschreven.  

In hoofdstukken 4 en 5 analyseert Van Ree de epistemologische kern van het ge-
dachtegoed van Glastra van Loon, die in het bijzonder te vinden is in het vierde hoofd-
stuk van diens proefschrift uit 1956 dat handelt over ‘waarneming, handeling en teken’. 
Dit hoofdstuk is niet eenvoudig te doorgronden en hoewel allerlei kanttekeningen ge-
plaatst kunnen worden bij de interpretatie van Van Ree, biedt zijn betoog velerlei aan-
knopingspunten om de relevantie van de kentheorie voor de rechtswetenschappen aan te 
tonen. Na  deze hoofdstukken rondt Van Ree zijn bespreking van het werk van Glastra 
van Loon af met een zesde hoofdstuk onder de noemer van ‘de betekenis van het recht 
als sociale structuur’. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (6.3) stelt hij de verbrok-
keling van het gezag aan de orde die door Glastra van Loon wordt gesignaleerd. In de 
laatste hoofdstukken (8 en 9) komt Van Ree daarop terug met de vraag hoe de verhou-
ding tussen macht en recht gedacht moet worden om de democratie te revitaliseren in 
tijden waarin het ontbreken van maatschappelijke consensus samengaat met de decen-
trering en afbrokkeling van het gezag. Ook op dit punt kom ik hieronder terug. 

In hoofdstukken 7 en 8 behandelt Van Ree de functionele rechtsleer waarom het 
hem te doen is. Dat doet hij door het gedachtegoed van Ter Heide centraal te stellen, 
met op onderdelen een verwijzing naar de door Hoekema uitgewerkte forumopvatting 
van recht. In deze hoofdstukken blijkt dat Ter Heide veel meer dan Glastra van Loon op 
het kritisch rationalisme van Popper en daarmee verwante wetenschapsopvattingen, op 
het structureel functionalisme van Parsons en op het existentialisme aansluit. Deze in-
vloeden bestaan zeker ook bij Glastra van Loon. Maar deze ontleent het beginsel dat 
wetenschappelijke uitspraken weerlegbaar moeten zijn (het falsificatiebeginsel van 
Popper) mede aan het gedachtegoed van de hierboven genoemde Peirce. Het rolbegrip 
dat kenmerkend is voor Parsons structureel functionalisme is tevens een van de kernbe-
grippen van Plessner en het existentialisme dat tot uiting komt in de onbepaalbaarheid 
van het subject en de daarmee verbonden vrijheid om te handelen wordt bij Glastra van 
Loon op veel evenwichtiger wijze verbonden met de in sociale interactie aangereikte 
betekenissystemen dan bij Ter Heide. Hoewel Glastra van Loon en Ter Heide dus deels 
werken met dezelfde begrippen, hebben deze niet steeds dezelfde betekenis. Enerzijds 
proclameert Ter Heide een bijna onhoudbare vrijheid van het subject om zijn eigen 
leven te ontwerpen en anderzijds gaat zijn rolbegrip zover dat Van Ree spreekt van ‘de-
humanisering’ of desubjectivering. Het voluntarisme van een extreem existentialisme 
blijkt dichtbij het determinisme van een extreem functionalisme te liggen. Van Ree 
meent dat de problematiek ‘van het impliciete sociaal conformisme en een impliciet 
veronderstelde maatschappelijke integratie’ (p. 38) bij Ter Heide mede voortkomt uit 
diens interpretatie van het werk van Glastra van Loon dat hiertoe de mogelijkheid bood 
omdat ‘binnen diens theorie de tegenspraak tussen individueel en sociaal perspectief 
niet is uitgewerkt’ (p. 38-39). Deze stellingname houdt verband met de wijze waarop 
Van Ree het subjectbegrip van Glastra van Loon reconstrueert. 
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Vier subjectniveaus 

Van Ree onderscheidt zoals gezegd vier subjectniveaus aan het subjectbegrip van Glas-
tra van Loon. Het eerste bezwaar dat daar tegenin kan worden gebracht is dat de onbe-
paalbaarheid van het subject zich tegen deze opdeling verzet. Voor Glastra van Loon is 
de onbepaalbaarheid en de daarmee verbonden onkenbaarheid van het subject een van 
de centrale inzichten in zowel de verhouding tussen mensen en dingen als in die tussen 
mensen en medemensen. Zodra de mens wordt gereduceerd tot een kenbaar object, dat 
zich empirisch laat onderzoeken, bevinden we ons volgens Glastra van Loon in de ver-
houding tussen mensen en dingen3 die kenmerkend is voor de natuurwetenschappelijke 
methode. Hij wijst die methode niet af, in tegendeel, maar stelt dat een onderzoek naar 
de betekenis van menselijk handelen zich juist niet op deze objectivering van de werke-
lijkheid kan verlaten. Een onderzoek naar de betekenis van menselijk (samen)handelen 
vraagt volgens Glastra van Loon om een interpretatieve methode. De methode die uit 
zijn epistemologische inzichten voortvloeit sluit nauw aan bij wat in de culturele antro-
pologie de participerende observatie genoemd wordt. Het bezwaar dat het subject door 
Van Ree wordt opgedeeld zou echter alleen opgaan als hij daarmee niet een analytisch 
maar een ontologisch onderscheid zou beogen en dat lijkt niet zijn bedoeling. Ook Glas-
tra van Loon zelf werkt voortdurend met analytische onderscheidingen, waarvan de 
onderscheiding tussen het objectiverende kennen van de natuurwetenschappen en het 
interpreterende kennen van de menswetenschappen ten aanzien van het subjectbegrip 
misschien wel de belangrijkste is. Ik geef hieronder de indeling van Van Ree weer om 
die vervolgens met het werk van Glastra van Loon te confronteren. 

Het eerste subjectniveau (S1) benoemt hij als individueel-bijzonder en kwalificeert 
hij als het niveau waarop sprake is van een subject dat onbepaald, niet-talig en onbe-
wust ervaart. Dit zou bij uitstek het subjectniveau zijn waar de mens zijn lichaam (Leib) 
is (p. 45-46).4 Het tweede subjectniveau (S2) benoemt hij als het niet-talige, bijzondere 
bewuste subject en kwalificeert hij als het niveau waarop een besef van de eigen licha-
melijkheid bestaat dat echter ‘niet communicabel in talige zin van het woord’ is (p. 46). 
Of dit volgens Van Ree het niveau is waarop de mens zijn lichaam vanuit een excentri-
sche positie als een ding tussen andere dingen kan percipiëren en dus kan ervaren als 
een lichaam (Körper) dat hij heeft, is mij niet helemaal duidelijk. In het werk van  Ples-
sner is het cruciale onderscheid tussen mens en dier het vermogen van de mens om niet 
alleen een bewustzijn te hebben van de omringende wereld (waarbij men zijn lichaam – 
Leib – is) maar om zich tevens bewust te zijn van het eigen lichaam als een ding tussen 
andere dingen (waarbij men zijn lichaam – Körper – heeft). Deze laatste vorm van zelf-
bewustzijn impliceert dat het egocentrische perspectief verlaten wordt om vanuit een 

                                                                 
3   Vergelijk ook George H. Mead, Mind, Self & Society, Chicago 1934, p. 174 die onderscheidt 

tussen ‘I’ en ‘me’: “The ‘I’ of this moment is present in the ‘me’ of the next moment. There 
again I cannot turn around quick enough to catch myself.” Idem 175: “The ‘I’ is the response 
of the organism to the attitudes of the others; the ‘me’ is the organized set of attitudes of others 
which one himself assumes. (…) But what that response will be he does not know and nobody 
else knows.” De onbepaalbaarheid van het subject van Glastra van Loon kan gesitueerd wor-
den in het ongrijpbare ‘I’ van Mead en in het feit dat zijn ‘me’ geconstitueerd wordt in een on-
eindig proces van interactie.  

4   Deze terminologie verwijst naar de ‘Gestalt’-achtige opvattingen over perceptie van Merleau-
Ponty en Plessner. Zie H. Redeker, Helmuth Plessner of de belichaamde filosofie, Delft 1995, 
p. 135-136 over deze aspecten van de ‘belichaamde filosofie’ van Plessner en idem, p. 81 e.v. 
over de wijze waarop Plessner zich wel en niet aansluit bij de Gestaltpsychologie. 
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ander perspectief terug te kijken naar zichzelf. Glastra van Loon introduceert daartoe 
een ‘geïnsereerd perspectief’ dat de lichamelijke, egocentrische bepaaldheid van het 
‘basisperspectief’ overstijgt. Het derde subjectniveau (S3) benoemt Van Ree als het so-
ciaal-algemene subject en kwalificeert hij als het ‘subject op het niveau van de taal en 
de handeling in de gemeenschap. (…) De intersubjectieve regels binnen dit niveau be-
treffen de gebruikelijke regels voor rationeel handelen en taal in de omgang met ande-
ren’ (p. 46). Het vierde subjectniveau (S4) benoemt hij als dat van het rationeel-alge-
meen subject. ‘Dit subject kan zich een voorstelling van de werkelijkheid maken dat 
onafhankelijk van zijn context tot stand komt’ (p. 47). Van Ree situeert op dit niveau de 
inzichten van de wiskunde en de natuurwetenschappen.  

Van Ree stelt aansluitend (p. 47): “Het grote probleem dat ik met het schematiseren 
van deze subjectniveaus wil laten zien is dat Van Loon zich bij de uitwerking van zijn 
notie van excentrische positionaliteit, zoals die door Plessner is aangereikt, onvoldoen-
de rekenschap heeft afgelegd van het feit dat daarmee het existentiële subject en het 
talige rationele subject in elkaars verlengde worden gedacht zonder dat daarvoor een 
expliciet argument wordt aangevoerd”. Deze kritiek kan hooguit slaan op een verkeerde 
interpretatie van de manier waarop Glastra van Loon waarneming, handeling en teken 
met elkaar verbindt. Glastra van Loon werkt vanuit een semiotiek waarin tekens niet 
noodzakelijkerwijs altijd talig zijn. Hij beschrijft de overgang van een onbepaald be-
wustzijn via een intentioneel bewustzijn dat zich op de omgeving richt en daarin via 
anticipatie op mogelijke gebeurtenissen zijn weg vindt, naar een talig bewustzijn waarin 
de tekens die gebruikt worden niet meer vastgeklonken zijn aan hun informatieve waar-
de. Met dat laatste bedoel ik dat de taal een symbolische orde van tekens veronderstelt, 
waarvan de indicatieve waarde (de betekenis) niet meer afhangt van de gekozen beteke-
naar (het woord). Op het voortalige niveau baant de mens zich in de fysieke en/of socia-
le werkelijkheid een weg door in sommige ervaringsbestanddelen informatieve tekens 
te zien, die verwijzen naar te verwachten gebeurtenissen of gedragingen. Wanneer het 
subject zich ergens op richt ontstaat de noodzaak tot anticipatie en wanneer die antici-
patie niet meer volledig is voorgeprogrammeerd (zoals bij dieren verondersteld wordt) 
zal het subject ervaringsbestanddelen gebruiken als teken, zonder dat daarbij sprake 
hoeft te zijn van taal. Als ik Glastra van Loon goed begrijp meent hij dat het subject 
altijd functioneert op een voortalig niveau dat echter niet noodzakelijkerwijs een niveau 
is waarop tekens geen rol spelen.5 In zijn vierde hoofdstuk sluit hij zich – in zijn kritiek 
op het kantiaanse constructivisme dat uitgaat van een door hem bestreden sensualisme – 
aan bij een Gestalt-achtige interpretatie van de verhouding tussen subject en werkelijk-
heid die zowel bij Plessner als bij Merleau-Ponty te vinden is. De verbinding tussen de 
eerste twee subjectniveaus van Van Ree en de laatste twee betreft de overgang van het 
gebruik van informatieve tekens naar symbolische of conventionele tekens.6 Het ont-

                                                                 

 

5  Zie Mead, a.w., die uitvoerig het gebruik van gebaren als betekenaars bespreekt. Over het be-
lang van niet-talige communicatie zeer verhelderend J. Van Brakel, Interculturele communi-
catie en multiculturalisme, Leuven-Assen 1998, p. 61, die wijst op het grote belang van de 
door Wittgenstein met ‘Lebensform’ aangeduide achtergrond die de zekerheid verschaft ‘die 
voor de mogelijkheid van taal en betekenis nodig is’. Het samenhandelen van mensen gaat in 
die zin vooraf aan de vorming van symbolische betekenissystemen zoals taal. Van Brakel 
(a.w., p. 68) citeert Wittgenstein (Philosophische Untersuchungen: par. 206): “Het gedrag dat 
aan mensen gemeen is, is het referentiesysteem met behulp waarvan wij een onbekende taal in-
terpreteren.” 

6  Over niet-talige tekens J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling. Bijdrage tot een kennis-
theoretische fundering der sociale wetenschappen, Groningen 1987/1956, p. 79: “(..) de indi-
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staan van betekenissystemen (zoals common sense op het derde niveau en wetenschap 
op het vierde niveau) kan bij Glastra van Loon, geheel in overeenstemming met zijn 
kritiek op het ontlichaamde subject van Descartes en Kant, de lichamelijkheid van het 
subject en de gebondenheid aan wat hij noemt het basisperspectief nooit teniet doen. 
Door een breuk tussen de eerste twee en de laatste twee subjectniveaus te suggereren, 
lijkt Van Ree bovendien de hierboven aangehaalde kritiek te bevestigen dat hij met de 
onderscheiden subjectniveaus geen analytische onderscheidingen beoogt maar entiteiten 
die los van elkaar zouden kunnen bestaan. Dat zou wellicht nog kunnen voor zover de 
lagere niveaus ook zonder de hogere kunnen functioneren maar omgekeerd kan dat in 
ieder geval niet: er is geen talig rationeel subject dat niet tevens een belichaamd subject 
is dat de werkelijkheid vanuit zijn egocentrische positie in die werkelijkheid percipieert.  

Zoals hierboven opgemerkt meent Van Ree dat in de theorie van Glastra van Loon 
‘de tegenspraak tussen individueel en sociaal perspectief niet is uitgewerkt’ (p. 39). 
Deze misvatting wordt veroorzaakt door het feit dat Van Ree tussen het tweede en der-
de subjectniveau onderscheidt in termen van een individueel en sociaal niveau. Deze 
overgang ligt echter binnen het tweede niveau, waarop het subject zich met behulp van 
niet-symbolische tekens met zijn omgeving maar ook met ander subjecten verhoudt. 
Ook dieren, die zich niet door middel van symbolische tekens tot elkaar verhouden, 
ontwikkelen een sociaal leven. De overgang van het tweede naar het derde niveau is dus 
niet de overgang van individueel naar sociaal perspectief maar de overgang van niet-
talige naar talige subjectiviteit. Van Ree raakt hiermee echter wel de kern van de pro-
blematische verhouding tussen beide perspectieven bij Ter Heide, die in feite nog maar 
één perspectief lijkt te hanteren: het sociale, dat bovendien verondersteld wordt een 
zekere eenduidigheid te bezitten. Met dit inzicht stelt Van Ree de problematiek van de 
democratische besluitvorming in een pluriforme samenleving aan de orde door het indi-
viduele en sociale perspectief tegenover elkaar te plaatsen. De zwakke plek in het den-
ken van Ter Heide moet gezocht worden in de desubjectivering, die wel haast moet 
volgen uit zijn aan Parsons ontleende homogene rolverwachting. Het is echter de vraag 
of het werk van Glastra van Loon aanleiding is geweest tot deze eenzijdige nadruk op 
het sociaal perspectief. In zijn hoofdstuk over ‘waarneming, handeling en teken’ stelt 
Glastra van Loon: 
 

“Een handeling is slechts als deze handeling (d.w.z. als uitvoering van dit han-
delingsproject) bepaald, voor zover hij niet alleen van andere handelingen (als 
uitvoeringen van andere projecten) onderscheiden, maar ook door een overkoe-
pelend project met (mogelijke) herhalingen van zichzelf en uitvoeringen van 
andere handelingsprojecten verbonden is.”7 

                                                                 

 

catie die deze tekens geven, is gebonden aan hun perspectivische bepaaldheid als waarne-
mingsobject t.o.v. het waarnemende subject. Of ook: hun indicatieve functie als teken is (zij 
het niet bepaald door, toch) afhankelijk van hun informatieve waarde als waarnemingsobject.” 
Wanneer deze koppeling tussen de informatieve en indicatieve waarde wordt losgelaten, door-
dat het teken niet bestaat ‘uit een aanwijzing voor, maar uit een representatie van een hande-
ling of handelingsontwerp’ is sprake van een symbolische functie. “Handelingen zijn zelfs de 
meest oorspronkelijke van alle tekens van deze soort (…)”. Van Ree verwijst hiernaar op p. 
191-192 maar doordat hij de radicale ontkenning van de notie van privé-taal door Wittgenstein 
relevant acht voor het tweede subjectniveau, lijkt hij niet-talige symbolische ordeningen niet 
serieus te nemen. 

7 Glastra van Loon 1987/1956, p. 81. Voor een verdere uitwerking van deze samenhang tussen 
handeling en betekenissysteem, zie C.J.M. Schuyt, Filosofie van de sociale wetenschappen, 
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In deze formulering is de relatie tussen handeling en betekenissysteem verwoord: bei-
den veronderstellen elkaar. Zij zijn wederzijds constitutief. Het individuele perspectief 
is steeds georiënteerd op gedeelde referentiekaders waarin het handelen betekenis heeft 
en gedeelde referentiekaders ontstaan vanuit de anticipaties die uit een geslaagd samen-
handelen volgen. Individueel en sociaal perspectief vormen dus geen tegenstelling maar 
een perspectiefwisseling die maar mogelijk is wanneer het feit dat beiden oorzaak en 
gevolg van elkaar zijn in het oog wordt gehouden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat 
wanneer in een pluriforme samenleving steeds meer gedeelde referentiekaders met el-
kaar concurreren, het individuele perspectief – verbonden met meerdere betekenissys-
temen die bovendien steeds aan verandering onderhevig zijn – bijzonder complex 
wordt. Een rechtsvindingsleer die zich oriënteert aan legitieme verwachtingen zal er 
zich dan niet meer van af kunnen maken met rechtsweigering indien zij geconfronteerd 
wordt met aanspraken op incompatibele legitieme verwachtingen. Daarmee komen po-
litiek en macht onvermijdelijk in het vizier als inherent aan het recht, dat nu eenmaal 
juist daar wordt ingeroepen waar referentiekaders botsen en een gezaghebbend oordeel 
door een onpartijdige en onafhankelijke derde gezocht wordt. 

De verhouding tussen macht en recht 

Met kracht van argumenten stelt Van Ree dat de rechtsopvatting van Ter Heide in feite 
voorbijging aan het probleem van de verhouding tussen recht en macht. Zolang de rech-
ter zich bij zijn oordeel kan laten leiden door een veronderstelde maatschappelijke con-
sensus lijkt dat probleem zich niet voor te doen, maar in het geval dat een homogene 
consensus ontbreekt moet Ter Heide de zaak terugverwijzen naar de politiek: de rechter 
moet in dat geval volgens hem recht weigeren. Ter Heide staat een apolitiek recht voor 
dat een vooronderstelde maatschappelijke consensus implementeert. In deze zin kan het 
functionalisme van Ter Heide als een onverbloemd instrumentalisme worden gekwalifi-
ceerd (zo ook Van Ree, p. 190 e.v.) waarin bijvoorbeeld de rechtsbescherming van een 
minderheid tegen een meerderheid, niet gedacht kan worden. Door een machtsvrije 
forumachtige opvatting van rechtspraak wordt het – liefst op sociologische inzichten 
gestoelde – oordeel van de rechter paradoxaal genoeg een ‘sociologisch machtswoord’, 
zoals Hoefnagels in 1970 reeds opmerkte. Deze zwakke plek in de functionele rechts-
leer brengt Van Ree in verband met de wijze waarop Glastra van Loon over gezag 
schrijft. 

Glastra van Loon meent dat ‘iedere vorm van menselijke samenleving het bestaan 
van een gezagsorde vereist’.8 Van Ree (p. 139) merkt daarbij op dat volgens Glastra 
van Loon ‘gezag een onontbeerlijk maar tegelijkertijd onkenbaar bestanddeel van sa-
menleven is’. Cruciaal is daarbij dat macht en gezag worden gezien als een aspect van 
de verhouding tussen mensen en niet als een eigenschap van personen. De onkenbaar-
heid van het gezag wordt door Glastra van Loon toegelicht met de opmerking dat gezag 
en gezagsuitoefening niet herleidbaar zijn tot bepaalde daden van samenhandelen omdat 
iedere vorm van samenhandelen reeds gezagsverhoudingen veronderstelt. De onken-
baarheid van het gezag lijkt in het denken van Glastra van Loon op een zelfde manier 

                                                                 
Leiden 1986, p. 46-68. Schuyt verwijst niet expliciet naar Glastra van Loon maar wel naar 
Peirce en Mead. Anders dan Ter Heide heeft Schuyt altijd veel aandacht gehad voor de – deels 
constitutieve – verhouding tussen recht en macht. 

8 Glastra van Loon 1987/1956, p. 233. 
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constitutief te zijn voor het menselijk samenleven als de onbepaalbaarheid van het sub-
ject constitutief is voor het ontstaan en de ontwikkeling van betekenissystemen die 
menselijk samenleven mogelijk maken. Van Ree ziet in deze onkenbaarheid een kwets-
baar moment binnen de theorie van Glastra van Loon. Vooral het feit dat deze notie van 
onkenbaarheid en de tegelijkertijd geponeerde onontkoombaarheid van gezag zo weinig 
zijn uitgewerkt, hadden tot gevolg dat een apolitieke interpretatie van het normbegrip 
van Glastra van Loon tot de mogelijkheden behoorde. Naar mijn mening raakt Van Ree 
hier een belangrijk punt. Ter Heide, die ‘de gezagvraag uit de sfeer van het onkenbare 
en onbepaalbare’ heeft ‘gehaald en op het niveau van de wetenschap’ heeft ‘gebracht’ 
(p. 191), kende aan de sociale wetenschappen een gezag toe dat bij Glastra van Loon 
ondenkbaar is. Juist de pretentie van afbeeldingsdenken die aan het toekennen van een 
dergelijk gezag aan de wetenschappen inherent is wordt door Glastra van Loon al op 
kennistheoretische gronden afgewezen. Van Ree (p. 194) ziet dan ook meer in de inter-
pretatie die Foqué in zijn Rotterdamse oratie9 geeft door het recht te zien als mogelijk-
heidsvoorwaarde voor de menselijke vrijheid in samenlevingsverband. Hij verwijst naar 
het door Glastra van Loon gebruikte begrip ‘ruimte’ als metafoor voor een door het 
recht constitueerde plek waarbinnen subjecten zich vanuit hun onbepaalbaarheid tot 
elkaar kunnen verhouden. In dat verband kan ook verwezen worden naar het beeld van 
de lege plek van de macht, dat Foqué in dezelfde oratie verwoordt. Dat doet hij naar 
aanleiding van de kritiek van Glastra van Loon op het gebruikelijke soevereiniteitscon-
cept waarin het bevelsrecht centraal staat. Het beeld van de lege plek van de macht is 
ontleend aan het werk van de Franse filosoof Lefort, die evenals Glastra van Loon de 
onherleidbaarheid en de onkenbaarheid bepleit van wat hij benoemt als ‘het politieke’. 
Die onkenbaarheid betreft dan het kennen zoals dat in de empirische wetenschappen tot 
stand komt, zoals bijvoorbeeld in de wetenschap van ‘de politiek’, de politicologie.10 
Precies die onkenbaarheid sluit niet uit dat over ‘het politieke’ als constitutieve voor-
waarde voor menselijk samenleven gedacht en gesproken kan worden. Het gaat daarbij 
om wat Van Ree (p. 219) in zijn laatste hoofdstuk benoemt als ‘de ideologische contou-
ren die de institutionele vormgeving van de maatschappij bepalen. Deze kunnen niet 
impliciet gelaten worden zonder dat daarmee het risico genomen wordt, dat de demo-
cratie als een vanzelfsprekende eigenschap van samenleven kan worden voorgesteld’. 

Afsluiting 

Van Ree heeft op gedreven en betrokken wijze een proefschrift geschreven over rechts-
theoretische posities die voor een deel in het recente verleden liggen en voor een deel 
tot het actuele debat behoren. De functionele rechtsleer wordt door Franken uitgedragen 
in zijn ‘In Leiden tot de rechtswetenschap’ met verwijzing naar het symbolisch interac-
tionisme van (leerlingen van) Mead. Franken biedt daarmee een rechtsnormbegrip aan 
eerstejaarsstudenten dat ver verwijderd is van het gebruikelijke normativistische begrip 
van veel juristen en even ver van het empiristische begrip van sommige rechtssociolo-

                                                                 
9 René Foqué, De ruimte van het recht, Arnhem 1992 
10 Het belang van het werk van Lefort voor het denken over democratie is recent door de Gro-

ningse historicus en filosoof Luuk van Middelaar uiteengezet in zijn analyse van de bijzondere 
verhouding tussen de Franse filosofie en politiek in de vorige eeuw. Luuk van Middelaar, Po-
liticide. De moord op de politiek in de Franse filosofie, Amsterdam 1999, zie in het bijzonder 
p. 176-191. 
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gen. Van Ree heeft de functionele rechtsleer echter niet zozeer vanuit de juridisch-
technische problematiek van de rechtsvinding onderzocht. Hij heeft een breder kader 
ontworpen waarin de problematische aspecten van de functionele rechtsleer verklaard 
worden vanuit de onvermijdelijke samenhang tussen recht, politiek en macht.  

Zijn interpretaties roepen veel vragen op, waarvan hij er zelf een aantal formuleert 
zonder daarmee toegang tot het juiste antwoord te pretenderen. Hij sluit zijn samenvat-
ting dan ook af (p. 224) met de constatering dat het verbrokkelen van maatschappelijke 
consensus ‘enerzijds leidt tot een permanente legitimiteitsuitholling op het niveau van 
de maatschappelijke instituties’ en dat deze verbrokkeling anderzijds ‘zijn weerslag 
heeft op de wijze waarop het individu zich tot die maatschappelijke instituties moet 
verhouden. In de verhouding tussen individu, maatschappij en staat is het nog moeilijk 
uit te maken waar en hoe de eigen sferen te bepalen zijn. Voor een democratische recht-
staat is hiermee een kernachtig probleem ontstaan dat raakt aan de grondslag van de 
democratie’. Eerlijk gezegd vind ik het van moed getuigen om een proefschrift te eindi-
gen met deze prangende vraag, die ook in het actuele politieke en maatschappelijke de-
bat op de voorgrond staat.  In deze vraag keert dan ook de onbepaalbaarheid van het 
subject in verbinding met de onkenbaarheid van het gezag terug, die impliceren dat op 
die vraag geen definitief antwoord past. 
 



 



Ohne Theorie keine Wissenschaft 
Over gebrekkige reflectie in de wetenschap en gemankeerde 

doelstellingen1 

N.F. van Manen 

De leerstoel rechtssociologie is in Leiden opnieuw bezet, nadat Kees Schuyt jaren gele-
den deze stoel voor een andere in Utrecht had verruild. Huls is in Leiden benoemd en 
sprak op 11 september 1998 bij de aanvaarding van dit ambt een openbare les uit: Make 
my day. Een rechtssociologische herwaardering van faillisementswaarden.2 Het is ver-
heugend dat de Leidse universiteit door deze benoeming het wetenschapsgebied weer 
een vaste, aansprekende plaats geeft. Zo’n benoeming versterkt het forum en de disci-
pline. Althans, zo mag men hopen. De vraag is natuurlijk hoe Huls zijn (ook: wet-
telijke) verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het wetenschapsgebied zal gaan 
invullen. Wat mogen we van hem als rechtssocioloog verwachten? Waar staat de 
nieuwe hoogleraar? Wat is zijn doel? Dergelijke vragen zijn niet onredelijk. Antwoor-
den op dergelijke vragen zijn dikwijls in een oratie te vinden. Het gaat tenslotte om een 
acte de présence, ten overstaan van de academische gemeenschap, lokaal en nationaal, 
voor de vakgenoten en voor de alma mater als geheel. Reeds daarom is het zinvol om 
aan deze oratie in Recht der werkelijkheid aandacht te besteden. 

Make my day 

Laat ik beginnen de Leidse oratie samen te vatten. Zij gaat over de totstandkoming van 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), in werking getreden op 1 de-
cember 1998. Huls was als ambtenaar daarbij betrokken. Hij beschrijft de totstandko-
ming van die wet: de omslag van het denken in termen van levenslange horigheid naar 
dat in termen van een nieuw begin met een schone lei (8-10), zijn eigen Amerikaanse 
ervaringen en zijn daarop gebaseerde omvangrijke notitie binnen het departement (9), 
een korte schets van enige historische ontwikkelingen (10-11), een motie in de Tweede 
Kamer (11-13), de parlementaire behandeling (13-15), betrokken departementen (15-
17), de inpassing van de wet in de bestaande juridische wereld (17-19) en aanwezig em-
pirisch onderzoek (19-20). Vervolgens schrijft Huls: “Het is belangrijk dat het nieuwe 
denken ook op rechtstheoretisch niveau een plaats krijgt. De faillissementspraktijk heeft 
dringend behoefte aan een goede theorie. Er ontbreekt sinds 1972 een toonaangevend 
handboek en de privaatrechtelijke doctrine heeft evenmin bijgedragen aan de ontwikke-
ling van het nieuwe paradigma” (20). Dan gaat Huls op zoek naar “... antwoorden voor 
de maatschappij van morgen” en pleit hij voor een “... politiek correct privaatrecht, 
waarbij niet wordt volstaan met het tamboureren op adagia van gisteren...” (21). Dan 

                                                                 
1 Ik dank (alfabethisch) Floor Gras, Jan Kabel en Roelf Stutterheim voor hun commentaar op 

een eerdere versie van dit artikel. 
2 Cijfers tussen haakjes in de navolgende tekst verwijzen naar de pagina’s van deze oratie. 
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komt de Wende. “Ook financiële schulden moeten kunnen worden vergeven en niet het 
eeuwige leven hebben. Vergeving is een manier om het verleden af te sluiten en met een 
nieuwe toekomst te beginnen. Het verdient daarom een plaats in het privaatrecht [...] als 
een volwaardig tegenprincipe” (idem, mijn curs. VM). 

Doelstellingen en prestaties  

Bij vluchtige lezing is er bijna geen kwaad woord over deze oratie te zeggen. Er staan 
pakkende zinnen in, er zijn geen manifeste onjuistheden,3 er zijn veel noten waarin 
naar veel literatuur wordt verwezen,4 en het lijkt op het eerste gezicht een goed lopende 
tekst. Bij nadere lezing en reflectie wordt al dit schoons overschaduwd, omdat de oratie 
geen bijdrage aan de ontwikkeling van het wetenschapsgebied van de rechtssociologie 
levert, noch met een blik op de historie, noch met een op de toekomst. Ik zal eerst de 
doelstellingen van Huls met zijn prestaties vergelijken. 

De ondertitel van de oratie luidt: Een rechtssociologische herwaardering van fail-
lissementswaarden. Dat wijst erop dat Huls het over die herwaardering zal gaan hebben. 
Daarmee doelt hij op de reeds genoemde paradigmatische omslag van de ‘levenslange 
horigheid’ naar de ‘schone lei’ (8-10). Het zou waardevol zijn geweest als Huls gede-
tailleerd had kunnen achterhalen hoe en waarom het oude paradigma in een nieuw is 
getransformeerd. Hierover komen we niets te weten, vanuit rechtssociologisch perspec-
tief. Hij verzandt in een beschrijving van de totstandkoming van de WSNP. Ook an-
derszins worden de faillissementswaarden rechtssociologisch niet hergewaardeerd, voor 
zover ik mij daarbij iets zou kunnen voorstellen. Mijn conclusie is: de ondertitel is een 
losse flodder zonder enige portée. 

Huls schrijft voorts dat hij zich in de oratie ten doel stelt de meerwaarde van de 
rechtssociologische analyse te demonstreren (8). Nu zou hij dit doel op twee manieren 
kunnen bereiken: door in de oratie resultaten van bestaand rechtssociologisch onder-
zoek geordend te presenteren, of door de oratie zelf een blijk van deze meerwaarde te 
laten zijn. 

Over het eerste (de resultaten van bestaand rechtssociologisch onderzoek) kom ik in 
de oratie weinig te weten. Hij schrijft: “Op verschillende manieren hebben empirische 
studies een rol gespeeld bij het doorbreken van het eenzijdige oude faillietendenken” 
(19). Dan noemt hij vier categorieën onderzoek: kredietgeversgedrag, armoede en 
schulden, effecten van incasso, en schulden, risico en verzekering (19-20). Aan elk van 
deze categorieën besteedt Huls zes tot acht regeltjes tekst. Resultaten van dit empirische 
onderzoek noemt hij niet. Over de rol van dit onderzoek bij de totstandkoming van de 
WSNP komen wij evenmin iets te weten. Of in deze zin rechtssociologisch onderzoek 
een meerwaarde heeft, blijft onduidelijk. De tweede (en tevens enige andere) moge-
lijkheid is dat de oratie zelf als een blijk van de meerwaarde van de rechtssociologie 
zou kunnen worden beschouwd. Daarvoor is echter meer nodig dan een beschrijving 

                                                                 
3 Twijfel heb ik bij het verwijt van Huls aan het adres van de sociale rechtshulpbeweging die de 

slag zou hebben gemist en niet tijdig op de schuldenproblematiek zou hebben ingespeeld (17). 
Dat is op zich juist: consumentenzaken stonden decennia lang in die kringen niet in hoog aan-
zien. Echter, waar het om de herstructurering van de Nederlandse industrie (17) of faillisse-
menten zoals van DAF, RSV en Fokker ging (6, 17), had de sociale rechtshulpbeweging daar 
ook niets te zoeken. 

4 In de Leidse oratie staan zo’n zes noten per pagina tekst. 
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van de totstandkoming van één wet.5 Zeker, de oratie beschrijft smeuïg de 
parlementaire geschiedenis, met doorkijkjes naar de periferie: maatschappelijke 
krachten die het parlementaire proces beïnvloeden. In zoverre is het geen zuiver 
juridische beschrijving, voor zover die doorgaans tot de parlementaire behandeling 
beperkt zou zijn. Het blijft echter bijna geheel ongewis welke invloed die maatschap-
pelijke krachten hebben gehad, en bovenal waarom deze wel of geen invloed hebben 
gehad. 

De enige aanwijsbare maatschappelijke invloed op het wetgevingsproces schrijft 
Huls aan de advocaat Van Hees toe die in het NJB het wetsontwerp WSNP vakkundig 
onderuit haalt “omdat de wet uitnodigde tot misbruik, veel te ingewikkeld was en omdat 
er geen geld was gereserveerd voor de uitvoering door de rechterlijke macht en de be-
windvoerders” (13). Zijn argumenten worden door drie senatoren, tevens (ex)rechters, 
overgenomen, waarna de Eerste Kamer het wetsontwerp met het oog op de dreigende 
verwerping tijdelijk van de agenda werd gehaald. Daarop formeert een werkgroep zich-
zelf waarin naast leden van de (insolventie)advocatuur, de rechterlijk macht en de 
NVVK6 ook Huls zelf zitting heeft. Justitie neemt de wijzigingsvoorstellen van deze 
werkgroep in een Novelle7 over en het wetsontwerp haalt de eindstreep. Huls zelf 
waardeert het gevolg als volgt: “een aanzienlijke verbeterde wet en een royaal budget 
voor de uitvoering” (13). De argumenten van Van Hees, van de senatoren en van het 
departement blijven vervolgens onbesproken. Dat geldt zelfs volledig voor de 
wijzigingsvoorstellen van de werkgroep en die van het departement. Dit alles blijft 
mistig maar resulteert volgens Huls wel in een aanmerkelijk betere wet. Een 
rechtssociologische meerwaarde van de oratie zelf kan ik hieruit niet destilleren. 

                                                                

Aangezien hij noch op de ene noch op de andere manier de meerwaarde van de 
rechtssociologie demonstreert, is zijn conclusie in de Balans ongefundeerd: “Rechtsso-
ciologische inzichten kunnen productief worden aangewend bij het ontwerpen van wet-
geving en het oplossen van maatschappelijke problemen” (23).8 

Ohne Theorie keine Wissenschaft 

De vraag komt dan op wat de reden zou kunnen zijn dat Huls die meerwaarde niet weet 
te demonstreren. Bij het zoeken van een antwoord kom ik bij mijn voornaamste 
bezwaar tegen deze oratie: het is een theorieloze lappendeken van faits divers, naar 
mijn mening omdat Huls chronologie als het belangrijkste ordenende kader hanteert. 
Chronologie is een aardig hulpmiddel.9 Chronologie is echter geen theorie voor de 
gedragswetenschappen. Zijn verhaal blijft daarom oppervlakkig, waarbij onduidelijk is 

 
5 Dit wordt doorgaans aangeduid met de phalacy of the misplaced concreteness. 
6 Deze afkorting staat voor de Nederlandse Vereniging van Volkskredietbanken, de ‘koepel’ 

van de gemeentelijke kredietbanken. 
7 Een Novelle is een wetgevingsconstructie om, zonder de Eerste Kamer het recht van amende-

ment te geven, desondanks aan onoverkomelijke bezwaren van de Eerste Kamer tegemoet te 
komen, zonder het wetgevingsproces te zeer te vertragen. Er wordt onmiddellijk een eerste 
(‘technische’) wetswijziging op stapel gezet (de Novelle) waarna de Eerste Kamer aan het ge-
heel goedkeuring kan verlenen. 

8 Tenzij het hierbij niet om een samenvatting van het voorafgaande maar om een voorspelling 
voor de toekomst zou gaan. 

9 Een van de problemen is het verschil tussen het tijdstip van gebeuren en het tijdstip van waar-
nemen. Dit geldt ook in onze alledaagse wereld: vliegtuigen die door de geluidsbarrière bre-
ken, donder en bliksem, alsmede trage berichtgeving en voorkennis.  
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waarom hij iets vermeldt, anders dan dat het zich waarschijnlijk wel heeft voorgedaan 
en Huls die gebeurtenis zozeer van belang acht, dat deze een plaats in zijn oratie 
verdient. De gronden voor dit oordeel blijven verborgen. 

Laat ik eerst uitleggen waarom theorie van belang is. Ik acht het noodzakelijk dat 
wetenschap, ter onderscheiding van journalistiek, politiek en beleid, op basis van een 
theorie wordt bedreven, zodat op den duur algemene(re) uitspraken, verklarend of voor-
spellend, over maatschappelijke verschijnselen (zoals recht, politiek en beleid) mogelijk 
worden. Dit standpunt dat theorie belangrijk is, wordt door velen gedeeld. Zo schrijft 
Griffiths: “Ik versta onder ‘theorie’ iets tamelijk eenvoudigs: theorie is geaccumuleerd 
algemeen inzicht in iets. Een wetenschappelijke theorie verschilt van alledaags gezond 
verstand alleen hierin, dat een wetenschappelijke theorie geprofessionaliseerd is: zorg-
vuldig geformuleerd en kritisch getoetst” (1998:18). Schuyt, zoals gezegd de voorgan-
ger van Huls in Leiden, riep destijds in Groningen op dat synthese van de wetenschap-
pelijke resultaten noodzakelijk is (1990). In de oratie heb ik Huls niet op (een aanzet 
tot) theorie, theorievorming of synthese kunnen betrappen.  

Mogelijk plaats ik Huls fout en is Huls, ondanks zijn benoeming als rechtssocio-
loog, helemaal geen rechtssocioloog maar een jurist, geen dogmaticus maar een social 
engineer. Mogelijk ontstaat daardoor bij mij verwarring. Over juristen schreef Griffiths: 
“Juristen hebben geen begrip voor theorie. Het juridische denken is in zijn aard casuïs-
tisch en parochiaal: de unieke kenmerken van de actuele situatie of van het concrete ge-
val zijn bepalend en de geldigheid van elke uitspraak is beperkt tot het grondgebied en 
het tijdperk waarvoor het betreffende rechtssysteem geldt” (1998:16). Deze kwalificatie 
kan ik wel op de oratie toepassen, althans totdat Griffiths de geldigheid ter sprake 
brengt. 

Huls probeert nog een rechtstheoretische althans een algemene wending aan zijn 
oratie te geven door enige normatieve stellingen te poneren. In de eerste plaats zou 
vergeving als ‘volwaardig tegenprincipe’ in het privaatrecht een plaats moeten krijgen. 
Huls laat na te zeggen tegenover welk ander principe dit nieuwe principe zou moeten 
komen te staan, en op welke onderdelen van het privaatrecht dit tegenprincipe zou moe-
ten gelden. Zou een autohandelaar die voor veel geld een wrak verkoopt, moeten wor-
den vergeven? Zou een huurder die de huurpenningen niet betaalt, moeten worden ver-
geven? Of zou dit vergeven iets met de ‘kwade trouw’ te maken hebben die de werking 
van de wettelijke regeling van schuldsanering beperkt (8)? Schuldsanering is namelijk 
slechts mogelijk indien de schulden of de achterstand bij de aflossing niet te kwader 
trouw zijn ontstaan. Het is gissen want Huls legt niets uit. In de tweede plaats is een an-
dere normatieve wending zijn oproep om te komen tot een ‘politiek correct privaat-
recht’, eveneens een verder onuitgewerkt begrip. Daarover zou in een pluralistische 
maatschappij toch wel het nodige te zeggen zijn, naast de traditionele, overbekende 
strijd over wat als politiek correct moet worden aangemerkt. 

De normatieve ideeën van Huls blijven derhalve te onuitgewerkt om zelfs maar tot 
een oordeel (of een debat) over de geldigheid of het geldigheidsbereik te kunnen ko-
men. Daarmee rest slechts de casuïstische en parochiale benadering met de unieke ken-
merken van het concrete geval, met de chronologie als enig ordenend kader. 

Had zijn onderwerp rechtssociologisch belangrijk kunnen zijn? Ja zeker. Moeite-
loos kan ik vier voor de hand liggende rechtssociologische thema’s aandragen. 

Huls had de totstandkoming van de WSNP met die van andere wetten kunnen ver-
gelijken en op die manier algemene inzichten kunnen demonstreren. Huls had de relatie 
met zijn Delftse oratie (1997) kunnen leggen en op de onvermijdelijkheid van krediet-
ongevallen kunnen ingaan. Hij had dan kunnen benadrukken dat kredietongevallen te 
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vergelijken zijn met spoorwegongevallen, arbeidsongevallen, schade door kapitalisti-
sche concurrentie, kernenergie-ongevallen, verkeersongevallen en gemankeerde 
producten. Huls blijft steken in zijn toevallige aandachtsgebied. Huls had ook op de 
effectiviteit van de wetgeving kunnen ingaan, met name omdat hij de departementale 
verkokering in het geval van de WSNP als een obstakel voor onder meer een effectieve 
wetgeving ziet. Effectiviteitsonderzoek komt in de rechtssociologie regelmatig voor. 
Daarom is het een serieuze vraag hoe de rechtssocioloog Huls op 11 september 1998 
uitspraken over de effectiviteit van de WSNP kan doen, terwijl de wet eerst op 1 
december 1998 in werking zou treden. Mogelijk hanteert Huls een effecti-
viteitscriterium dat in de rechtssociologie onbekend of ongebruikelijk is. Daarover 
zwijgt hij echter. In dit licht is het opmerkelijk dat Huls aan het einde van zijn oratie 
vermeldt dat hij op kosten van het ministerie van Justitie de komende jaren de effecten 
van de WSNP gaat onderzoeken (23). Dat lijkt wel op rechtssociologisch effectiviteits-
onderzoek in een of andere variant te duiden. Huls had ook het rechtssociologische 
thema van ‘onderhandelend bestuur’ (horizontaal bestuur, reflexief bestuur, interactieve 
beleidsvorming) kunnen aansnijden. In andere publicaties tamboereert hij op dit thema 
en verheft hij het bijna tot het adagium voor het moderne bestuur. Ook deze 
mogelijkheid laat hij aan zijn deur voorbijgaan. 

Mijn conclusie is dat Huls als social engineer de theorie heeft verwaarloosd en 
daarmee de wetenschap geen goed heeft gedaan. 

Slot 

Huls schrijft: “De scheiding tussen wetenschap, beleid en politiek heb ik nooit als ab-
soluut ervaren” (26, nt. 16). Dit is inderdaad het kenmerk van de actief betrokken social 
engineer. Die houding blijkt uit zijn oratie. Desondanks raad ik hem aan nog eens na te 
denken over de verschillen tussen deze drie rollen. Zelf schrijft Huls in zijn Delftse 
oratie dat hij de “... universiteit primair als broedplaats voor onafhankelijk tegendraads 
weten...” ziet (1997:20). Dat vind ik een goed uitgangspunt. Indachtig dit citaat hoop ik 
dat Huls nog lang in de universitaire wereld zal verblijven en op den duur, liefst snel, 
wèl een verschil tussen wetenschap, beleid en politiek zal gaan aanbrengen. Ohne Theo-
rie keine Wissenschaft. Wetenschap eist een coherente theorie, als uitgangspunt of als 
doel. 

Ik hoop dat wij nog veel, goed rechtssociologisch werk uit Leiden te zien zullen 
krijgen. Ik hoop ook dat hij in het onderwijs de studenten enthousiast voor onze disci-
pline zal weten te maken. Aan zijn retorische gave zal het niet liggen. 
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