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Van de redactie 

Na 15 jaargangen is thans het moment daar het oude vertrouwde geel-witte 
beeldmerk te vervangen. Een nieuwe kleurstelling – uitdrukkelijk geen paars, 
want dat zou een al te modieuze ode aan het moment van de dag zijn – die mis-
schien een paradigmatisch schokeffect veroorzaakt. Een ingreep onzerzijds niet 
alleen, zelfs niet in de eerste plaats, om de nieuwe eeuw te markeren, al is dat 
een mooie bijkomstigheid. De aanleiding ligt meer intern: het is de door de re-
dactie gevoelde noodzaak om het blad een nieuwe impuls te geven. Deze uiter-
lijke verandering is per definitie een oppervlakkige. De inhoudelijke zal dieper 
steken en is – zoveel is zeker – niet zichtbaar in één oogopslag. 

 Ook niet of nauwelijks zichtbaar, want alleen voor hen die de ge(he)le 
reeks geheel compleet onder handbereik hebben en oog voor detail bezitten, is 
een wijziging in het colofon waarin voor het eerst de naam van Agnes Schrei-
ner ontbreekt sedert jrg. 1 nr. 1&2 in 1986. Met haar vertrek is de band van 
RdW met de founding generation voorgoed verbroken. Een onvermijdelijk 
moment dat reden is voor dank aan haar en enige bezinning aan onze kant: hoe 
verder? Nu heet niemand onvervangbaar, maar dat feit weerspreekt niet de 
ervaring dat het vertrek van één persoon soms plotsklaps doet gevoelen dat er 
een veelvoud aan handen nodig is om roer en zeilen te bedienen. Welnu, de 
redactie is fors uitgebreid. Aan de kwantiteit zal het niet liggen om vaart te 
maken. Het gaat om de kwaliteit. 

Of de kwaliteit van RdW aan de maat is gebleven sedert 1986 dat is een 
moeilijk – en hier zeker onmogelijk – te beantwoorden vraag. Zonder daarop te 
wachten heeft de redactie gemeend dat een initiatief hier nooit kwaad zou kun-
nen. Uiterlijk onzichtbaar, want bestaande uit een nieuwe, meer gestructureer-
de en anonieme procedure ter beoordeling. Elke bijdrage zal zowel door redac-
tieleden als door een externe referent beoordeeld worden. Dat zal de kwaliteit 
ongetwijfeld verhogen, meer inspanning van de auteurs vergen en het uiteinde-
lijk leesplezier doen toenemen, zo vermoeden wij. Dat alles gaat echter niet 
vanzelf, het zal van u als lezer ook meer vergen, hetgeen zal blijken als we een 
beroep op u gaan doen. Interactief heet dat! 
 
Albert Klijn 



  

 



De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse 
Waarheidscommissie 

Heidy Rombouts 

“After all, this is a process where society 
heals itself, it’s important that it does not be-
come a lawyers preserve.” 

Inleiding1 

Sinds de jaren tachtig heeft een nieuwe golf van regimewisselingen (transities) 
plaatsgevonden in landen bekend om hun mensenrechtenschendingen. Zo werd 
Argentinië bijvoorbeeld getergd door talloze verdwijningen tot in 1983 een re-
gimewissel plaatsvond en de regering van Alfonsin zich installeerde. In La-
tijns-Amerika verschenen vanaf het begin van de jaren tachtig verscheidene 
regimes met democratisch allure: Bolivia (1982), Uruguay (1985), Chili (1990) 
en El Salvador (1991). Oost-Europa begroef aan het einde van de jaren tachtig 
veertig jaar communistische overheersing. In Hongarije, Tsjechië, Slowakije 
Polen, Bulgarije en Roemenië waaide een democratische wind. Ook Afrika 
bewoog. In Ethiopië werd in 1991 een einde gemaakt aan het Mengistu-regime 
en het apartheidsregime in Zuid-Afrika moest in 1994 plaats ruimen voor een 
democratisch bewind.  

Al deze jonge democratieën worden nagestaard door een zwart verleden 
van mensenrechtenschendingen. De verschillende wegen die zij kunnen in-
slaan om dit verleden te verwerken, kunnen op een continuüm worden ge-
plaatst. Het strafrechtelijk vervolgen van de daders van de mensenrechten-
schendingen is de meest juridische oplossing. Aan het andere uiterste van het 
continuüm staat het toekennen van onvoorwaardelijke amnestie of het com-
pleet negeren van het probleem. Er zijn een heleboel tussenoplossingen denk-
baar (Kritz, 1995). 

Er zijn echter risico’s verbonden aan het opleggen van criminele sancties 
aan de oude elite alsook aan volledige straffeloosheid (Huyse, 1995). Het debat 
tussen voor- en tegenstanders van strafrechtelijke vervolging wordt dan ook 
overstemd door de roep om een middenweg: de Waarheidscommissie. Deze 
commissies trachten in de eerste plaats de waarheid te achterhalen (Hayner, 
1995). 
                                                           
1  Dit artikel is een bewerking van twee hoofdstukken uit de verhandeling aangeboden 

ter verkrijging van de graad van licentiaat in de sociologie aan de Katholieke Uni-
versiteit Leuven, 1999. ROMBOUTS, Heidy, De rol van het juridisch beroep in de 
Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie, Katholieke Universiteit Leuven, 1999. 



 Heidy Rombouts 4 

Tijdens een periode van transitie spelen juristen vaak een belangrijke rol. Dit is 
het duidelijkst wanneer geopteerd wordt voor het opleggen van criminele sanc-
ties. Het klassiek juridische systeem rekent af met het verleden en het juridisch 
beroep is hierbij de belangrijkste actor. De juridische logica vereist ook dat 
mensenrechtenschendingen strikt juridisch worden bestraft. Juristen worden 
daarenboven vaak ingeschakeld om de voorwaarden voor amnestie te controle-
ren. Bij een waarheidsproces ligt de rol van het juridisch beroep niet meer voor 
de hand, het gaat immers niet om een juridisch proces en de commissie is geen 
juridische instelling. Hoe verhoudt het juridisch beroep zich tot een mechanis-
me, zoals de Zuid-Afrikaanse Truth and Reconciliation Commission (TRC), 
dat zich opdringt ter ‘vervanging’ van een juridische materie? Verdwijnt de 
impact van deze groep bij de keuze voor een Waarheidscommissie? Doet het 
zich misschien gelden op een andere manier? Onderneemt het pogingen om het 
territorium veilig te stellen of uit te breiden en dat van de commissie te beper-
ken? Schermt de beroepsgroep zich af van de commissie en het waarheidspro-
ces? Deze maatschappelijke vraagstellingen brachten mij tot de vraag: wat is 
de rol van het juridisch beroep in een Waarheidscommissie? Daartoe maakte ik 
uitgebreid studie van de gang van zaken in Zuid-Afrika. 

Truth and Reconciliation Commission 

In Zuid-Afrika zette het blanke bewind van President F. W. De Klerk in fe-
bruari 1990 de eerste formele stappen in de richting van een transitie waarbij 
het apartheidsregime werd ingeruild voor een democratisch, non-raciaal regi-
me. Vanaf 2 februari 1990 was het African National Congres (ANC) niet lan-
ger verboden en werd zij als volwaardige gesprekspartner aanvaard. Op 11 
februari werd Nelson Mandela, de voorman van het ANC, vrijgelaten. Vanaf 
het begin van de transitieonderhandelingen tussen de National Party (NP) en 
het ANC stond het punt van verwerking van het verleden op de agenda. In de 
postambule van de voorlopige grondwet van 1993 werd een belangrijke bepa-
ling opgenomen die de vraag naar verwerking van het verleden verder sterk 
heeft gestuurd.  
 

“In order to advance reconciliation and reconstruction, amnesty shall be 
granted in respect of acts, omissions and offences associated with political ob-
jectives and committed in the course of the conflict of the past. To this end, par-
liament under the Constitution shall adopt a law providing the mechanisms, 
criteria and procedures, including tribunals, if any, through which such am-
nesty shall be dealt with at any time after the law has been passed.”  

 
Deze postambule liet de precieze wijze en procedure om met het verleden om 
te gaan onbeslist, maar door de verzekering van amnestie werd het proces wel 
in een bepaalde richting gestuwd. Op deze manier wilde de NP vervolgingen 
en bestraffingen door het nieuwe regime, dat na de verkiezingen van 1994 ge-
domineerd zou worden door het ANC, voorkomen. In feite weigerde de NP 
resoluut een transitie en vrije verkiezingen zonder een grondwettelijke amnes-
tiegarantie (Boraine, 1994; Hamber en Simpson, 1997). Bij de redactie van 
deze postambule erkenden alle partijen het conflictueuze en verscheurde karak-
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ter van Zuid-Afrika. Ze erkenden tevens dat voorrang moest gegeven worden 
aan nationale éénheid en verzoening: vervolgingen zouden enkel de stabiliteit 
ondermijnen (Hamber en Simpson, 1997). 

Aan de wet die in de postambule van de interim-constitutie werd aangekon-
digd, ging een lange discussieperiode vooraf. Op 19 mei 1995 ondertekende 
President Nelson Mandela de Promotion of National Unity and Reconciliation 
Act (Act 34 of 1995, Government Gazette 16579, 26 juli 1995), die de oprich-
ting bepaalde van de Truth and Reconciliation Commission (verder Waarheids-
commissie). Artikel 3 van de wet bepaalde de vier doelstellingen van de Waar-
heidscommissie. 
1. Een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de oorzaken, aard en omvang 

van de grove mensenrechtenschendingen die plaatsvonden tussen 1 maart 
1960 en 5 december 1993 (later verlengd tot 10 mei 1994). Dit omvatte on-
derzoek naar de omstandigheden, factoren en context van de schendingen, 
evenals onderzoek naar de perspectieven van de slachtoffers en de motie-
ven en de perspectieven van de daders. 

2. Amnestie toekennen aan personen voor politieke misdrijven gepleegd tus-
sen 1 maart 1960 en 5 december 1993, indien zij aan de voorwaarden vol-
deden.  

3. Het lot van de slachtoffers kenbaar maken en hun waardigheid herstellen 
door hen de mogelijkheid te bieden hun verhaal te doen en door herstel-
maatregelen aan te bevelen.  

4. Een rapport opmaken van de activiteiten en bevindingen van de Waarheids-
commissie en aanbevelingen doen om dergelijke schendingen in de toe-
komst te voorkomen.2 

 
Deze Waarheidscommissie was het Zuid-Afrikaanse antwoord op het monster 
van apartheid. De klemtoon van deze commissie lag op het achterhalen van de 
waarheid en het bewerkstelligen van verzoening in het verscheurde Zuid-Afri-
ka. De idee dat het kennen van de waarheid een eerste stap was in de richting 
van verzoening domineerde het hele proces. De Waarheidscommissie was geen 
juridische instelling en verantwoordelijken aanduiden was van inferieur be-
lang.  

De Waarheidscommissie bezat een aantal bijzondere kenmerken in verge-
lijking met andere Waarheidscommissies zoals die in Latijns-Amerika bijvoor-
beeld. Het meest opvallende was dat deze commissie ook de bevoegdheid had 
om amnestie toe te kennen aan daders van politiek geweld, mits een aantal 
voorwaarden was vervuld. Verder waren de verhoren openbaar, werden namen 
gepubliceerd, waren de uitgebreide bevoegdheden en de structuren bij wet be-
paald en ging aan de oprichting een aanzienlijk maatschappelijk debat vooraf 
(Boraine, 1994; Boraine 1995). Deze unieke factoren maakten het bijzonder in-
teressant om de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie te bestuderen.  

                                                           
2 Vrije vertaling en korte weergave van artikel 3, Promotion of National Unity and 

Reconciliation Act.  
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Opzet en methode  

Omwille van de complexiteit van het waarheidsproces heb ik de studie van de 
relatie juridisch beroep-Waarheidscommissie onderverdeeld in drie deelproces-
sen. Twee daarvan bespreek ik hier. Ten eerste de juridische hoorzitting: Spe-
cial Legal Hearing. De Waarheidscommissie organiseerde, in het kader van 
haar opdracht, een zitting waarin de invloed en betekenis van het juridisch sys-
teem tijdens het apartheidsregime centraal stond. De verschillende leden van 
het juridisch beroep werden uitgenodigd om aan deze zitting deel te nemen. 
Door de manier van participeren en door het relaas over het verleden oefenden 
bepaalde leden van het juridisch beroep een belangrijke invloed uit op het 
waarheidsproces.  

Het tweede deelproces betreft de gerechtelijke procedures waarin de Waar-
heidscommissie door ontevredenen werd betrokken (de Waarheidscommissie 
voor de rechter). Aan de hand daarvan bestudeerde ik hoe rechters door dwin-
gende uitspraken ten aanzien van de Waarheidscommissie het proces juridi-
scher maakten dan initieel bedoeld was. Op die manier werd het juridisch be-
grippenkader opgedrongen aan een niet-juridisch proces ter verwerking van het 
verleden.3 

Verschillende methoden van dataverzameling heb ik gehanteerd. De be-
langrijkste fase van dataverzameling gebeurde tijdens een onderzoeksverblijf 
van zes weken (zomer 1998) in het Centre for the Study of Violence and Rec-
onciliation in Johannesburg. Tijdens het verblijf in Zuid-Afrika verzamelde ik 
niet gepubliceerde primaire documenten. De veelvuldige en uitgebreide schrif-
telijke commentaren die juristen ter gelegenheid van de Special Legal Hearing 
aan de Waarheidscommissie hadden doen toekomen, waren mijn belangrijkste 
primaire bronnen voor de bestudering van de rol van het juridisch beroep in dit 
deelproces. Ik nam ook kennis van een aantal arresten evenals van Zuid-Afri-
kaanse literatuur (gepubliceerde en niet gepubliceerde) rond het onderwerp.  

Daarnaast interviewde ik twaalf protagonisten van het juridisch beroep al-
daar. Na het bestuderen van de structuur en de organisaties van het juridisch 
beroep heb ik geprobeerd de medewerking te verkrijgen van voorzitters of 
vice-voorzitters van deze organisaties; ik beschouwde hen als bevoorrechte 
getuigen. 

Het juridisch beroep kan enerzijds ingedeeld worden volgens de functie die 
wordt uitgevoerd. Volgens deze indeling kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen het OM, de advocatuur en de rechters. Deze twee laatste groepen be-
staan elk uit twee geledingen, zoals dat in het Britse systeem het geval is. De 
advocaten kunnen onderverdeeld worden in ‘attorneys’ en ‘advocates’, de 
rechters in ‘magistrates’ en ‘judges’. Bij gebrek aan adequate vertalingen in het 
Nederlands worden, waar nodig, deze Engelstalige termen gehanteerd. Ander-

                                                           
3 In mijn thesisonderzoek analyseerde ik ook de rol van het juridisch beroep tijdens 

de wetgevende fase. In Zuid-Afrika kreeg iedereen de kans om opmerkingen om-
trent het ontwerp van wet over te maken aan het parlementair comité. Verscheidene 
juristen en juridische organisaties grepen deze kans en boetseerden zo min of meer 
de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie mee. Deze fase bespreek ik niet in dit ar-
tikel.  
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zijds kan het juridisch beroep ingedeeld worden volgens het type organisatie 
waarin ze zich verenigen: namelijk enerzijds Non Governmental Organisations 
(ngo’s) en anderzijds beroepsorganisaties. Uit de hoek van de eerstgenoemde 
organisaties sprak ik met personen afkomstig uit de National Association for 
Democratic Lawyers, het Centre for Applied Legal Studies, de Lawyers for 
Human Rights, de Black Lawyers Association en het Legal Resources Centre. 
Als vertegenwoordigers van beroepsorganisaties interviewde ik een District 
magistrate, een vooraanstaand advocaat, een medewerkster van het grondwet-
telijk hof, de voorzitter van Judicial Offices Association of South Africa, een 
advocaat die in het verleden voor het OM werkte en de voorzitter van de Bar 
(beroepsorganisatie van de advocates) geïnterviewd. Vanuit de Waarheidscom-
missie zelf heb ik gesproken met Yasmine Sooka, zij maakte deel uit van de 
Commission for Human Rights Violations. Zij was een zeer belangrijke ge-
tuige omdat zij de voorzitster was van de werkgroep die de juridische hoorzit-
ting voorbereidde, hierdoor kon ze informatie geven die elders niet beschik-
baar was.4 

De judges wilden niet meewerken aan mijn onderzoek. Een reden hiervoor 
zou de politieke gevoeligheid van het onderwerp kunnen zijn. De weigering 
van bepaalde judges was vrij resoluut. Ook een poging om via Justice College 
een groepssessie met een aantal judges te organiseren mislukte.5 De judges 
lieten via Justice College weten dat ze het niet gepast vonden om aan dit on-
derzoek deel te nemen. Anderzijds moet hierbij ook de werklast van de judges 
niet uit het oog worden verloren. Het is en was bekend dat judges, mede door 
de hoge criminaliteit in het land, zwaar belast zijn. De tijd die het interview 
zou opslorpen, weerhield hen misschien van medewerking. Ook werd uiteinde-
lijk niemand van de Association of Law Societies (ALS, de beroepsorganisatie 
van de attorneys) geïnterviewd, deze organisatie beloofde steeds medewerking, 
maar bleef tot op het einde een concrete afspraak uitstellen.  

In oktober 1998 kwam het rapport van de Waarheidscommissie uit (TRC, 
1998). Dit rapport bevatte nieuwe en zeer relevante informatie. De analyse ge-
beurde in de eerste plaats aan de hand van een uitgebreide documentenanalyse 
van de primaire bronnen, aangevuld met informatie uit de interviews. Bij de 
analyse werd vertrokken vanuit de aandachtspunten, de opvattingen, de per-
spectieven van de respectievelijke leden van het juridisch beroep. Hierbij werd 
telkens bestudeerd op welke manier deze argumenten verdedigd werden en wat 
eventueel de potentiële beïnvloedingsmacht was. Deze verschillende argumen-
ten en posities werden vergeleken met de uiteindelijke uitkomst van het deel-
proces, bij de juridische hoorzitting was dit het rapport van de Waarheidscom-
missie en bij de Waarheidscommissie voor de rechter waren dit verschillende 
arresten. Deze vergelijking gaf naast een algemeen beeld over de rol van het 
                                                           
4 De Zuid-Afrikaanse Waarheidscommissie bestond uit drie comités: de Commission 

for Human Rights Violations (het comité mensenrechtenschendingen) ; de Commis-
sion for Amnesty (het amnestiecomité) en de Commission for reparation and rehab-
ilitation (het herstelcomité). Meer hierover in de bovengenoemde wet op de Waar-
heidscommissie (zie ook Huyse, 1997). 

5 Justice College gevestigd in Pretoria, organiseert onder andere sessies voor magis-
trates en judges rond mensenrechtentopics. Op geregelde tijdstippen komen er mag-
istrates en judges samen.  
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juridisch beroep in de Waarheidscommissie ook een beeld over de verschillen-
de breuklijnen binnen het juridisch beroep.  

De juridische hoorzitting (de Special Legal Hearing)  

In oktober 1997 organiseerde de Waarheidscommissie een zitting – met een 
schriftelijk en een mondeling gedeelte – om de rol van het juridisch systeem 
tijdens het apartheidsregime te achterhalen. Om een zo volledig mogelijk beeld 
te krijgen van het verleden, organiseerde de Waarheidscommissie meerdere in-
stitutionele zittingen elk rond een specifieke sleutelgroep in de samenleving. 
De juridische hoorzitting vormde één van de reeks waarbij aan bod kwamen: 
de gezondheidssector, de media, de zaken- en arbeidswereld, de geloofsge-
meenschap, het leger, de gevangenissen, vrouwen, kinderen en jeugd. 

De voorgeschiedenis van de juridische hoorzitting 

Reeds in 1996, toen er van de organisatie van een juridische hoorzitting nog al-
leen maar sprake was, uitten de judges hun voorbehoud bij een dergelijke zit-
ting. M. Corbett de toenmalige Chief Justice – op dat ogenblik de voorzitter 
van de Appellate Division of the Supreme Court – vond enerzijds de opzet 
praktisch onmogelijk omdat een dergelijk onderzoek naar de rol van het juri-
disch systeem in het verleden een nieuwe berechting van individuele zaken zou 
vereisen en anderzijds achtte hij de deelname van de judges aan een dergelijk 
onderzoek of proces in strijd met hun onafhankelijkheid. In zijn schrijven aan 
de Waarheidscommissie van 27 november 1996 stelde hij: 
 

“This has to do with the principle of judicial independence, an important facet 
of the constitutional separation of powers. ... Various constitutional provisions 
underpin such independence: ... security of tenure of office, subject only to a 
process of parliamentary impeachment on grounds of misbehaviour, incapacity 
or incompetence. This does not mean however that a judge is not accountable 
or above the law. He is accountable to a superior court of appeal; he performs 
his duties openly and in public and is thus subject to daily scrutiny and criti-
cism; and in the last resort there is impeachment. Outside these parameters, 
however, a judge may not be called upon account for his or her judgments or to 
debate and justify before, for instance, governmental bodies or commissions. 
To require such accounting before the Waarheidscommissie would, in my view, 
be contrary to and subversive of the principle of judicial independence.” (Cor-
bett, 1998)6 

 

                                                           
6 De opmerkingen van Corbett werden op 27 november 1996 aan de Waarheidscom-

missie overgemaakt en extracten werden later (1998) gepubliceerd. Het citaat komt 
uit de publicatie. Het South African Law Journal publiceerde in hetzelfde nummer 
ook extracten uit andere schriftelijke documenten van leden van het juridisch be-
roep aan de Waarheidscommissie.  
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M. Corbett merkte voorts op dat hij zijn eigen standpunt uiteenzette en niet in 
naam van alle judges sprak. Niettemin vermeldde hij dat hij zijn argumenten 
aan de leden van de Supreme Court had medegedeeld en dat zij hem hierin be-
vestigd hadden. Deze steun van andere judges was waarschijnlijk mede verant-
woordelijk voor de uitgebreide aandacht van de Waarheidscommissie voor de 
judges en hun terughoudendheid in hun uitnodiging (zie hieronder). Ook de 
positie die M. Corbett bekleedde binnen de hiërarchie van de rechtbanken was 
hier zeker niet vreemd aan. 
 
Vooruitlopend op mijn analyse inzake de schriftelijke opmerkingen en com-
mentaren van de judges, wijs ik erop dat in grote mate het argument van de be-
dreiging van de onafhankelijkheid door hen werd gesteund. Dit onderwerp 
komt verder nog aan bod. Opmerkelijk was de steun ook voor het eerste argu-
ment omdat de Waarheidscommissie haar positie hieromtrent reeds had duide-
lijk gemaakt in haar uitnodiging: zij stond geen individuele aanpak voor.7 

Over die uitnodiging het volgende. De Waarheidscommissie, verstuurde 
een uitnodiging voor deelname aan de juridische hoorzitting naar de verschil-
lende leden van het juridisch beroep, de uitnodiging werd ook algemeen ver-
spreid. In deze uitnodiging vroeg de Waarheidscommissie specifieke aandacht 
voor een 12-tal punten: de relatie tussen recht en rechtvaardigheid, de benoe-
ming van de rechters, de rol van de rechters bij de toepassing van de – zoals 
bekend zeer racistisch geïnspireerde – veiligheidswetten, de beoordelingsvrij-
heid van de rechters, de onafhankelijkheid van het gerecht, het judicieel beleid, 
de discriminatie op basis van ras en geslacht binnen het juridisch beroep, de 
principes en standaarden om het juridisch systeem te evalueren, de relatie tus-
sen het gerecht, de staat, de staatsveiligheid en de politieke partijen of organi-
saties, de relatie tussen het gerecht, het juridisch beroep en de rechtsopleidin-
gen, de rol van andere sleutelfiguren zoals de minister van Justitie, de magis-
trates, de Attorneys-General, de Bar Council, de Association of Law Societies, 
de vertalers, de thuislanden en aanbevelingen voor de toekomst. Deze aan-
dachtspunten leken voor de Waarheidscommissie onmisbaar bij de schets van 
de impact en de rol van het juridisch systeem in het verleden.  

De aard en het doel van de hoorzitting werden als volgt omschreven en 
steeds weer herhaald:  
 

“It is not the purpose to establish guilt or hold individuals responsible; the 
hearing will not be of a judicial or quasi-judicial nature. The hearing is an at-
tempt to understand the role the legal system played in contributing to the vio-
lation and / or protection of human rights and to identify institutional changes 
required to prevent those abuses which occurred from happening again. We 

                                                           
7 Twee judges waarschuwden echter voor de benadering van de waarheidscommissie: 

de ene stelde dat het judicieel beleid niet op collectieve basis onderzocht kon wor-
den, de andere waarschuwde voor de oppervlakkigheid van een te algemene bena-
dering. Een individuele benadering leek voor de judges dus tegelijkertijd gewenst 
en onmogelijk (S. Selikowitz, judge High Court (Cape Town), 1997 en G.F. 
Wright, judge High Court (Free State), 1997). 
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urge all judges both serving and retired to present their views as part of the 
process of moving forward.” (TRC, 1998, volume 4, 95) 

 
Drie punten wil ik hierbij verduidelijken. Ten eerste was het duidelijk dat de 
juridische hoorzitting haar verantwoording vond in artikel 3 van de wet: het 
onderzoek naar de omstandigheden, de factoren en de context van de grove 
schendingen van de mensenrechten. De hoorzitting was immers een poging om 
de rol van het juridisch systeem te achterhalen. Dit oogmerk van de zitting im-
pliceerde de verwachting van een eerlijke en oprechte medewerking van de 
verschillende leden van het juridisch beroep. Indien bepaalde informatie ver-
doezeld, verdraaid of verzwegen zou worden, kon men nooit de ware rol van 
het juridisch systeem achterhalen. De uitnodiging repte echter niet over verzoe-
ning, spijt of berouw, het leek geen ‘verwachting’ te zijn. Later, bij de rappor-
tering van de hoorzitting, blijkt dat de Waarheidscommissie dit misschien toch 
verwachtte van enkele leden of organisaties binnen het juridisch beroep.  

Ten tweede beoogde de zitting niet schuld vast te stellen noch individuen 
als verantwoordelijken aan te wijzen. Het lag dus niet in de bedoeling specifie-
ke zaken te bestuderen om op die manier bijvoorbeeld te komen tot de veroor-
deling van een partijdige rechter. Deze benadering is immers niet eigen aan een 
Waarheidscommissie, maar karakteristiek voor een rechtbank. Een rechtbank 
gaat op zoek naar de schuld en wijst de verantwoordelijken aan. De opmerking 
‘de zitting is niet van juridische of quasi-juridische aard’, verwees naar de am-
nestiezittingen. Deze waren sinds een tijdje van start gegaan en ze hadden een 
quasi-juridisch karakter gekregen door de grote aanwezigheid van juristen en 
door de kruisverhoren.8 Deze verduidelijking omtrent de aard van de zittingen 
leek een antwoord op de hierboven vermelde negatieve reactie van de judges 
op de juridische hoorzitting, nog voor het proces van start ging en vooral op 
Corbetts argument van praktische onmogelijkheid om elk proces opnieuw te 
gaan voeren. De Waarheidscommissie liet in haar uitnodiging duidelijk ver-
staan dat ze het over een andere boeg wilde gooien en het onderzoek niet op 
een ‘case by case’ basis wilde voeren en dat dit dus ook geen reden kon zijn 
voor de judges om niet aan het proces deel te nemen. Zij zond hiermee ook een 
duidelijk signaal naar de andere deelnemers van het proces: individuele zaken 
zouden niet apart onderzocht of beoordeeld worden, het bos kreeg voorrang op 
de bomen.  

De derde opmerking betreft de speciale aandacht voor de ‘judges’ aan het 
einde van het citaat. De Waarheidscommissie drong er bij de judges in het bij-
zonder op aan om deel te nemen aan de juridische hoorzitting. Deze aandacht 
hangt samen met een tweede bezwaar van M. Corbett tegen deze juridische 
hoorzitting. M. Corbett opperde dat deelname van de judges aan zulk een pro-
ces de onafhankelijkheid van de judges in het gedrang zou brengen. De extra 
aansporing van de Waarheidscommissie poogde hen vooralsnog tot deelname 
te overhalen. De judges die reeds in dit vroege stadium een belangrijke invloed 
hadden op dit deelproces – hun houding bepaalde voor een deel het karakter 

                                                           
8 De Waarheidscommissie verwoordde hiermee haar intentie. Niettemin bleek dat 

tijdens de hoorzitting vragen afgevuurd werden op de aanwezige leden van het juri-
disch beroep die het geheel een vrij juridisch karakter gaven.  
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van de uitnodiging – speelden ook tijdens en zelfs na de zitting een opmerkelij-
ke rol. Hun houding bepaalde in belangrijke mate het karakter van de zitting.  

Tijdens de juridische hoorzitting 

De juridische zitting zelf bestond uit twee fasen, eerst een schriftelijke ronde 
waarin de verschillende leden van het juridisch beroep schriftelijk hun opmer-
kingen en commentaren overmaakten aan de Waarheidscommissie en daarna 
een hoorzitting van 27 tot 29 oktober 1997. Op deze hoorzitting werden toe-
lichtingen gegeven bij de schriftelijke documenten en konden daaromtrent vra-
gen gesteld worden. De commissieleden en een voor de gelegenheid samenge-
steld panel vuurden vragen af op de mondelinge zitting. Hierdoor verkreeg de 
zitting tóch een enigszins ‘juridisch’ karakter. Dit panel bestond uit een aantal 
personen die het juridisch systeem goed kenden. Het was de bedoeling dat het 
panel met gerichte vragen het niveau van de discussie zou opdrijven. 

Tijdens de hoorzitting en in de schriftelijke documenten gaven de leden 
van het juridisch beroep hun visie over de rol van de verschillende facetten van 
het juridisch systeem tijdens het apartheidsregime. Met hun argumenten en 
visies wilden ze bijdragen tot het scheppen van een beeld van het verleden. 
Daar geen éénsgezindheid bestaat over dit verleden, probeerde elkeen de 
Waarheidscommissie te overtuigen van zijn visie en standpunt, ‘zijn’ waarheid 
en zo een invloed uit te oefenen op het waarheidsproces. Alvorens echter een 
blik te werpen op het verleden, wil ik eerst ingaan op de mate van participatie 
aan de juridische hoorzitting. 

De verschillende geledingen van het juridisch beroep werden uitgenodigd 
om aan de juridische zitting deel te nemen. Vanuit alle verschillende posities 
en sleutelorganisaties werd feitelijk deelgenomen zodat we in het algemeen 
kunnen spreken van een ruime participatie.9 Toch verdient dat oordeel relati-
vering waar het de deelname van de judges en de magistrates betreft. Hun deel-
name beperkte zich echter tot een schriftelijke bijdrage, zij verschenen niet op 
de mondelinge zitting.10 Verschillende judges maakten een persoonlijke 
schriftelijke bijdrage. Een vijftal belangrijke judges leverde samen een schrif-
telijk document af (verder de gezamenlijke bijdrage; Chaskalson, Corbett, Mo-
hamed, Van Heerden, Langa, 1998). Een correctere vaststelling is dus dat de 
schriftelijke participatie zeer ruim was.  

                                                           
9 Het aandeel van de Attorneys-General was wel beperkt tot een vijftal individuele 

bijdragen.  
10 Ook de schriftelijke bijdrage van de magistrates was beperkt. Eén regional magis-

trate leverde persoonlijk een document en de magistrates commission gaf ná de zit-
ting in oktober een kort commentaar (4 pagina’s in februari 1998; zij beweerden dat 
zij de uitnodiging voor de zitting in oktober 1997 pas in februari 1998 hebben ont-
vangen). Zij erkenden voornamelijk dat omwille van het gebrek aan onafhankelijk-
heid magistrates onder druk konden worden gezet om het regime ten uitvoer te leg-
gen. Daar de magistrates commissie pas in 1993 werd opgericht, achtten zij het niet 
mogelijk een beeld te geven van de jaren voordien. Hun oproep naar de magistrates 
toe om dit te doen, kreeg slechts één reactie.  
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De ruime participatie heeft het juridisch beroep meer betrokken bij het gehele 
waarheidsproces van de commissie. Wat voor velen tot dan toe ‘ver van mijn 
bed’ was gebleven, werd dichterbij gebracht. Hamber merkte ten aanzien van 
de verschillende speciale hoorzittingen op: “In addition, these hearings have 
mobilised those within the sectors focused on to engage with the TRC process. 
This must have had an impact on these sectors and their identities and opera-
tions within a future South Africa” (Hamber, Mofokeng, Simpson, 1997). 

Toch wil ik kanttekeningen plaatsen bij dit oordeel. Uit het interview met 
Y. Sooka, de reeds eerder genoemde voorzitter van de juridische werkgroep 
van het comité voor mensenrechtenschendingen, bleek immers dat in het begin 
niet iedereen even bereid was om deel te nemen aan de juridische hoorzitting. 
“We had to do a lot of work behind the scenes to get people to agree that the 
Bar needed to make a submission. And the only reason why they did it was 
that they knew if they didn’t, all the black organisations would come and say 
things about them and they wouldn’t have the right to refute. But one is struck 
by the dishonesty of the submission”. Zij voegde hieraan toe dat buiten de be-
trokkenheid van enkele individuen de Bar (de beroepsorganisatie van de advo-
cates) zich nooit bekommerd had om de transitiestructuren. Na de weigerachti-
ge houding van de judges, zou ook de afwezigheid van de Bar de juridische 
zitting slechts tot een zwakke vertoning hebben gemaakt, vandaar haar vele 
lobbywerk. Zij slaagde er tenslotte in de Bar tot deelname te overtuigen. 
 
Zoals ik hierboven aankondigde, weigerden de judges te verschijnen op de 
mondelinge zitting. Ook de magistrates waren afwezig op de mondelinge zit-
ting. Daar zij tijdens het apartheidsregime nooit onafhankelijk zijn geweest en 
steeds deel uit hebben gemaakt van het departement van Justitie – dat wel op 
de mondelinge zitting aanwezig was – kreeg hun afwezigheid veel minder aan-
dacht.  

De Waarheidscommissie had uitgebreide bevoegdheden, één van deze be-
voegdheden was dagvaarden. Bijgevolg werd de mogelijkheid geopperd om de 
onwillige judges te dagvaarden en hen zo te verplichten te verschijnen op de 
mondelinge zitting. “The refusal of the judges to give oral evidence was con-
demned by Archbishop Tutu, by at least one of the university schools of law 
and by the press generally. The possibility of judges being compelled by sub-
poena to testify was mooted.” (Kahn, 1998). De meningen omtrent een dag-
vaarding van de judges lagen fel uit elkaar.  

De National Association of Democratic Lawyers was een grote voorstander 
van dagvaarding van de judges en liet dit ook steeds blijken. Het niet dagvaar-
den van de judges vond de organisatie één van de belangrijkste tekortkomin-
gen van de Waarheidscommissie. De Black Lawyers Association vond het een 
grote fout van de judges dat ze niet kwamen opdagen, maar zag geen heil in 
een gedwongen verschijning: niemand kan gedwongen worden zich te verzoe-
nen. Hoewel het Centre for Applied Legal Studies, Lawyers for Human Rights 
en het Legal Resources Centre het een ernstige tekortkoming vonden dat de 
judges niet verschenen, zou een gedwongen verschijning de institutie enkel 
schade hebben toegebracht: “You cannot go through reconciliation with your 
bench after you’ve shattered it” (interview). 

Twee advocates en de voorzitter van de Judicial Offices Association of 
South Africa vonden dagvaarding totaal ongepast, ten eerste omdat de judges 
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niets serieus verweten kon worden en ten tweede omdat het in strijd zou zijn 
geweest met hun onafhankelijkheid.  

Y. Sooka gaf te kennen dat zij, hoewel ze het liefst een spontane medewer-
king had gezien, de judges graag had gedagvaard. “I would like to see the con-
stitutional crisis they were threatening with. The chair of the Commission was, 
at high level, informed that if we would subpoena, they would make it a con-
stitutional matter” (interview). Door de dreiging met een constitutionele crisis 
werd duidelijk dat het besluit om niet te dagvaarden niet gesteund was op de 
overtuiging dat dit de onafhankelijkheid van de judges zou hebben geschaad, 
maar in belangrijke mate werd beïnvloed door de druk die de judges uitoefen-
den op de Waarheidscommissie. Zij maakten hier gebruik – of misbruik – van 
hun professionele positie die hun deze potentiële macht verleende. 

De juridische wereld stond algemeen kritisch tegenover de afwezigheid van 
de judges, zonder dat er eensgezindheid heerste over het vraagstuk ‘dagvaar-
den’. Vooral de ngo’s verwierpen hun houding en voorspelden dat zij hier in 
de toekomst nog voor zullen boeten. De ngo’s deelden de mening van J. 
Dugard: “The refusal of the judges to testify in person before the TRC did little 
to restore public confidence in the judiciary. ... The appearance ... would not be 
a mere symbol for judges to acknowledge that they are subject like other South 
African citizens, to the law and in particular to testify in the process of truth 
and reconciliation. This would also have been an acknowledgement that they 
accepted responsibility for implementing the law of apartheid, whether they 
did so willingly or not” (Dugard geciteerd in Klaaren, 1999). 

Daartegenover staat een tot nog toe weinig geuite mening. Davis, Klaaren 
en Marcus stelden dat de deelname van de judges, zij het enkel schriftelijk, be-
tekenisvol was.11 Het is daarenboven volgens hen onwaarschijnlijk dat de 
mondelinge zitting daar, inhoudelijk, iets extra aan zou hebben toegevoegd. 
Voor Klaaren betekende dit dat zij principieel verantwoordelijkheid aanvaard-
den: “By addressing themselves to the TRC, such submissions acknowledged 
the principle of judicial institutional accountability although demonstrating the 
lack of agreement over its meaning” (Klaaren, 1999). 

Het feit dat de judges in enige mate meewerkten, was voor Klaaren genoeg 
om te besluiten tot principiële aanvaarding van verantwoordelijkheid. Hij ver-
wees hierbij niet naar de inhoud van de schriftelijke bijdragen. Hij formaliseer-
de en beperkte zo het proces. Een minder geformaliseerde opvatting van het 
proces vraagt aandacht voor de verschillende onderwerpen die aan bod kwa-
men tijdens de hoorzitting en die een blik wierpen op de verschillende opvat-
tingen omtrent het verleden.  

Verscheidene onderwerpen kwamen aan bod. De participanten hebben zich 
enerzijds niet beperkt tot de lijst met items voorgesteld door de Waarheidscom-
missie en hebben anderzijds de items niet systematisch en niet volledig behan-
deld. Dit bemoeilijkte uiteraard mijn analyse van de vele en vaak uitgebreide 

                                                           
11 “The fact that some judges grasped the opportunity to make written submissions, 

including the most senior members of the judiciary, is in itself significant. The con-
troversy about their failure to testify in person seems secondary. ... Apart from the 
symbolic significance of appearance it is unlikely that they could have added any-
thing not already reduced to writing” (Davis, Klaaren, en Marcus, 1997).  
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documenten. Alvorens de inhoud te bekijken, wil ik opmerken dat ik vier eisen 
of categorieën van argumenten heb geselecteerd omdat zij frequent aan bod 
kwamen. Deze bespreking geeft de grote betooglijnen weer, zonder in te kun-
nen gaan op detail-argumenten. Waar het past, wordt niettemin gepoogd de 
grove penseeltrekken te verfijnen. Achtereenvolgens worden de parlementaire 
soevereiniteit de rechterlijke macht, de discriminatie binnen het beroep en het 
gevangeniswezen besproken. 

De parlementaire soevereiniteit 

Het principe van parlementaire soevereiniteit naar Westminsters model, gold in 
Zuid-Afrika tot 1993.12 Een wet op de juiste wijze totstandgekomen in het par-
lement kon hierdoor niet getoetst worden door de rechter. De judges meenden 
dat zij hierdoor beperkt werden in hun actiemogelijkheden. In hun gemeen-
schappelijke bijdrage stelden zij dat deze doctrine tijdens het apartheidsregime 
werd aanvaard zonder dat er sprake was van een democratie. Deze algemene 
aanvaarding beperkte hen onvermijdelijk in hun handelen.13 Ook de attorneys, 
het OM en de Bar haalden het principe van de parlementaire soevereiniteit aan 
als een beperking op hun handelen en hun keuzes: er was geen andere recht-
vaardigheid dan de wet.14 De attorneys geven dit aan als de belangrijkste re-
den voor hun falen. “When the Association’s efforts came up against the ulti-
mate brick wall of the sovereignty of parliament which completely blocked 
further lawful protest, the Association considered that it had little, if any, op-
tions other than to accept the position” (Association of Law Societies, 1997). 

                                                          

De tegenargumenten aan ngo-zijde waren voorspelbaar. De ngo’s en ook 
academici zoals Dyzenhaus aanvaardden dit verschonend argument niet. Het 
principe van parlementaire soevereiniteit kon tijdens het apartheidsregime im-
mers niet rechtmatig aanvaard worden daar de fundamentele voorwaarden voor 
dit principe geheel afwezig waren. Het principe veronderstelt dat het parlement 
de wil uitdrukt van het volk en vereist dus een democratie. Zoals gezegd, die 
werd formeel pas ingevoerd in 1994. 

De rechterlijke macht 

De rechterlijke macht omvat zowel judges als magistrates. Hieromtrent waren 
de opmerkingen zeer uitgebreid. De judges kregen nog meer aandacht dan de 
magistrates. Dit kwam enerzijds omdat er omtrent hun positie, omwille van 
hun onafhankelijkheid, reeds veel onderzoek was verricht en discussie was 
gevoerd in het verleden. Anderzijds speelde ongetwijfeld opnieuw de weiger-

 
12 De interim-grondwet van 1993 schafte de parlementaire soevereiniteit af en voerde 

de mogelijkheid van ‘judicial review’ ten aanzien van wetten in.  
13 “There is no doubt that in a country in which the principle of parliamentary sover-

eignty is acknowledged the role of the judiciary is constrained by that principle” 
(Chaskalson, 1998). 

14 “Justice was justice according to the law, it had no independence” (McNally, 1997). 
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achtige houding van de judges hierbij een rol, zij hebben de aandacht op zich-
zelf gevestigd en de indruk gewekt dat zij wilden ontkomen aan deze kritische 
oefening. Vele anderen zorgden dat hun rol niet onbelicht bleef. Om de hoe-
veelheid informatie enigszins te kanaliseren, laat ik drie aspecten achtereen-
volgens de revue passeren: de onafhankelijkheid, de beslissingsmarge, de on-
partijdigheid.  

Wat de onafhankelijkheid betreft, was er een groot verschil tussen enerzijds 
magistrates die tijdens het apartheidsregime niet formeel onafhankelijk waren 
en anderzijds de judges die dat wel waren. Magistrates hadden hetzelfde sta-
tuut als de ambtenaren en zij werden dan ook niet op dezelfde manier als de 
judges verantwoordelijk geacht. De getuigenis van Graham Travers illustreer-
de dat dit gebrek aan onafhankelijkheid reëel was. De dreiging van een over-
plaatsing, geografisch of naar een meer administratieve functie, hing steeds 
boven het hoofd. Zij droegen echter in belangrijke mate bij tot de handhaving 
van apartheid, daar de meeste zaken op hun niveau behandeld werden.  

De judges zijn steeds formeel onafhankelijk geweest. De discussie was of 
dit ook een reële onafhankelijkheid was. Voor de verschillende ngo’s was het 
duidelijk dat de judges niet onafhankelijk handelden van de uitvoerende macht 
en zo het regeringsbeleid verwezenlijkten.15 Het Centre for Applied Legal 
Studies en het Legal Resources Centre benadrukten dat er verschillende soor-
ten judges waren en dat ze niet allemaal over dezelfde kam geschoren mogen 
worden. De judges zelf stelden dat hoewel de wetten onrechtvaardig waren, zij 
onafhankelijk bleven van de uitvoerende macht en zo was ‘justice seen to be 
done’. Verschillende judges ondersteunden dit in hun individuele verklaring. 
Geen van hen heeft ooit een bedreiging van zijn onafhankelijkheid ervaren.  

Opmerkelijk is dat het OM, de attorneys en de advocates zwegen over het 
al dan niet onafhankelijk zijn van de judges. Dit stilzwijgen was in het voor-
deel van de judges.  

Een tweede vaak besproken element was de beslisingsmarge. Een beslis-
singsmarge voor rechters impliceert dat het mogelijk is de onrechtvaardige wet 
op een minder rigoureuze manier te interpreteren, minder restrictief en in het 
voordeel van het individu. Het is duidelijk dat het al dan niet aanvaarden van 
het principe van parlementaire soevereiniteit hierbij een rol speelt. Dit laatste 
principe beperkte, volgens de judges hun manoeuvreerruimte.  

Individuele verklaringen van judges ontkenden fel dat er een ruime beslis-
singsmarge was, een aantal stelde zelfs dat buiten de keuze om ontslag te ne-
men er geen andere keuzes bestonden.16 De gemeenschappelijke bijdrage van 
                                                           

 

15 National Association for Democratic Lawyers sprak van een ‘pro-executive bias’, 
het CSVR van interpretatie ‘in an aggressive pro-state manner’ (National Associa-
tion for Democratic Lawyers, 1997 en CSVR, 1997). 

16 Swartzman beklemtoonde dit. Hiermee verwees hij naar het debat dat in de jaren 
tachtig reeds gevoerd werd. De leidende vraag in dit debat was ‘What ought judges 
to do who find the law indefensible?’ R. Wacks was van mening dat judges door 
deelname aan het systeem, steun en legitimiteit verleenden aan dit systeem en dat 
ze dus ontslag moesten nemen. J. Dugard deelde deze mening niet en opteerde voor 
activisme: ‘The scope for judicial manoeuvre and creativity in support of human 
rights has unquestionably been curtailed or obstructed by the law of apartheid. But 
it has not been totally blocked.’ Indien alle morele rechters ontslag zouden geno-
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de judges beklemtoonde dat in een aantal gevallen van onzekerheid of ambi-
guïteit toch positieve beslissingen genomen werden: “In some cases justice has 
been done and seen to be done.” De advocates bevestigden dat er slechts een 
kleine manoeuvreerruimte bestond en dat in een aantal gevallen beslissingen 
genomen werden in het voordeel van het individu. Het OM en de attorneys 
(ALS) zeiden niets over de beslissingsmarge van de rechters.  

Hiertegenover stond de mening van de ngo’s en een aantal academici zoals 
Dugard en Dyzenhaus. Het feit dat een aantal ‘morele’ judges deze manoeu-
vreerruimte op een positieve wijze heeft aangewend, bewees volgens hen dat 
de mogelijkheid bestond en dat de andere judges wel degelijk schuld trof. De 
National Association for Democratic Lawyers illustreerde dit met een aantal 
rechtszaken. Het Centre for Applied Legal Studies stelde niettemin dat noch de 
vrijheid noch de dwang overdreven mochten worden.  

Tenslotte werd ook de (on)partijdigheid van de judges vaak besproken. De 
onpartijdigheid vereist van een rechter dat hij niet vooringenomen is ten aan-
zien van één van de partijen. De judges lieten zich niet specifiek uit over het al 
dan niet onpartijdig karakter van beslissingen tijdens het apartheidsregime. De 
ngo’s haalden echter een aantal voorbeelden aan waar judges blijk gaven van 
vooringenomenheid ten aanzien van bijvoorbeeld zwarten of politieke activis-
ten. Vooral de National Association for Democratic Lawyers, Lawyers for Hu-
man Rights en de Black Lawyers Association namen hier radicaal stelling in. 
Zij achtten het onder andere bewezen dat een groot aantal politieke zaken be-
handeld werd door slechts een klein aantal judges. Zij haalden zaken aan waar-
bij de doodstraf werd uitgesproken voor minder ernstige misdrijven. Zij ge-
tuigden van judges die graag de doodstraf oplegden bij zwarten: ‘hanging jud-
ges’ en van het weigeren van bewijs van fysisch geweld door de politie. Het 
onderzoek van een aantal academici steunde hen hierin.17  

Naast de judges zwegen ook de attorneys (Association for Law Societies) 
en het OM hierover. De Bar verklaarde niets af te weten van een team van 
rechters dat veel politieke zaken behandelde en vond de uitspraak dat er ‘hang-
ing judges’ zouden zijn geweest incorrect. Ze beschermde de judges tegen aan-
vallen en streed zo duidelijk aan dezelfde zijde.  

Het enige waarover een vrij grote mate van eensgezindheid bestond, was 
het gebrek aan een kritische houding tijdens het apartheidsregime. De ngo’s 
namen het de judges kwalijk dat zij nooit de onrechtvaardige wetten hadden 
veroordeeld in of buiten hun rechterlijke beslissingen. Zij verkeerden in een 
bevoorrechte positie om kritiek te uiten door hun onafhankelijkheid, hun con-
tact met onaanvaardbare situaties en hun opleiding, kennis en ervaring. Ook de 
judges getuigden in hun gemeenschappelijke bijdrage dat ze dit betreurens-
waardig vonden, maar voegden er meteen aan toe dat velen die de wetten on-

                                                           
men hebben, zouden beklaagden niet eens hebben kunnen hopen op een morele 
rechter (Wacks, 1984; Dugard, 1984). 

17 Professor Van Niekerk werd in 1970 zelfs voor de rechtbank gedaagd – voor bele-
diging van de rechtbank – voor zijn documentatie over raciale discriminatie bij het 
opleggen van straffen. Hij werd vrijgesproken wegens het ontbreken van opzet. 
Ook Brian Currin, een human rights lawyer, onderging dit lot (National Association 
for Democratic Lawyers, 1997). 
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aanvaardbaar vonden, het niet als hun taak beschouwden om commentaar te 
leveren. Dit is immers een zaak van politiek. Deze nuance werd niet aanvaard 
door de ngo’s. Ook de advocates meenden dat de judges krachtiger hadden 
kunnen protesteren tegen de schending van fundamentele principes. 

Discriminatie binnen het beroep 

Iedereen was het eens over het feit dat er discriminatie bestond binnen het be-
roep, enkel de mate van discriminatie en de mate waarin de beroepsorganisa-
ties daartegen hebben opgetreden, zorgden voor onenigheid. De ngo’s getuig-
den over een verregaande discriminatie en segregatie, de voorbeelden zijn 
veelvuldig.18 De judges, de advocates en attorneys besteedden niet zoveel 
aandacht aan de discriminatie binnen het beroep, volgens de advocates was 
“segregation (…) not particularly widespread”. De beroepsorganisaties van de 
attorneys en de advocates waren daarenboven van mening dat zij heel wat in-
spanningen hadden geleverd om discriminatie tegen te gaan, vooral de gevol-
gen van de Group Areas Act waardoor het verblijf van zwarte advocaten in 
bepaalde gebieden werd gehinderd, hebben ze bestreden. De Bar was daaren-
boven tegen elke vorm van segregatie binnen de rechtszaal en steunde dit, naar 
eigen zeggen, nooit. Sinds 1979 was er, op de Pretoria Bar na, dan ook geen 
‘rassenrestrictie’ meer op het lidmaatschap van de Bar. De Bar spreekt in deze 
context zelfs van “endless protests, objections and delegations”. De ngo’s 
dachten daar anders over: de beroepsorganisaties hebben niet genoeg gerea-
geerd. Op die manier droegen ze bij tot de institutionalisering van het onrecht. 
Ze gebruikten hierbij het excuus dat ze zich niet konden mengen in politieke 
zaken. De attorneys stelden inderdaad: “politics was not the business of the 
organised profession”. 

Hierbij gelden nog twee opmerkingen. Ten eerste legde judge Pius Langa 
een aangrijpende persoonlijke getuigenis af over de manier waarop hij, als 
zwarte advocaat, vernederend werd behandeld. Geen enkele andere judge 
trachtte het bestaan van zulk een behandeling tegen te spreken, maar ze gingen 
er ook niet verder op in.19 Ten tweede kunnen we ook opmerken dat niet enkel 
zwarten en gekleurden slecht behandeld werden, maar ook activisten klaagden 

                                                           
18 Voorbeelden, voornamelijk gegeven door de National Association for Democratic 

Lawyers en de Black Lawyers Association: aparte tafels voor blanke en zwarte ad-
vocaten in de rechtszaal, aparte kleedruimtes, segregatie van ‘business premises’ 
waardoor de zwarten zich moesten vestigen in gebieden ver van de rechtbanken en 
moeilijk bereikbaar voor cliënten, wetten waardoor niemand tot de Bar of de Law 
Societies kon worden toegelaten wiens naam verscheen op een lijst van lidmaat-
schap van verboden organisaties, het niet toegankelijk zijn van de Bar voor zwar-
ten, tot 1990 geen zwarte rechters, de vernederende behandeling door collegae en 
problemen met reistoestemmingen en verblijf in hotels. 

19 Voorzitter D. Tutu opende de mondelinge juridische hoorzitting met deze getuige-
nis van P. Langa, die ondertussen judge bij het grondwettelijk hof was. 
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over gebrek aan steun vanuit de professionele organisaties. De ngo’s en ook 
individuele activisten vertelden hoe ze bedreigd en geïntimideerd werden.20 

Vervolging en het gevangeniswezen 

Ook de rol van het OM (of de Attorney-General) kwam vaak aan bod. De jud-
ges leverden hieromtrent echter geen commentaar. De Bar daarentegen leverde 
vrij scherpe kritiek aan het adres van de Attorneys-General: “zij en de prosecu-
tors identificeerden zich met de politie en het veiligheidsapparaat, vooral in 
politieke zaken. Indien zij geweigerd zouden hebben te vervolgen, ingevolge 
de veiligheidswetten, zouden veel schendingen van mensenrechten voorkomen 
zijn”. Daarenboven stelde de Bar niet op de hoogte te zijn van enige vorm van 
protest bij het OM.21 Ook de ngo’s verweten het OM gebrek aan on-
afhankelijkheid. Mensen van de politie en de veiligheidsdiensten werden 
zelden vervolgd. Het OM heeft, volgens de ngo’s, ook geen gebruik gemaakt 
van de beslissingsruimte om al dan niet te vervolgen. De Attorneys-General 
zelf waren verdeeld. De meesten waren van mening dat zij geen andere keuze 
hadden dan de wetten van de dag toe te passen. Dit hangt natuurlijk samen met 
hun houding ten aanzien van de parlementaire soevereiniteit. Algemeen oor-
deelden ze ook dat zij objectief hebben gehandeld en verdachte politiemensen 
hebben vervolgd. McNally erkende dat er wel een marge bestond om al dan 
niet te vervolgen, hoewel deze beperkt was. Attorney-General Nel getuigde 
daarenboven van belemmeringen door de uitvoerende macht bij het uitoefenen 
van zijn taak.  

Er bestond weinig onenigheid over het feit dat er gefolterd en mishandeld 
werd in de gevangenissen. De mate waarin dit gebeurde was volgens de judges 
een onderzoeksopdracht voor de Waarheidscommissie. Volgens de ngo’s ge-
beurde dit op grote schaal en verzuimden vooral magistrates hun plicht om 
klachten hieromtrent ernstig te nemen en te onderzoeken. Daarenboven werden 
door mishandelingen valse verklaringen afgedwongen die steeds aanvaard wer-
den in de rechtbanken.  

                                                           
20 P. Jana, gewezen lawyer for human rights, sprak van bedreigingen met vervolging, 

huiszoekingen, ‘petrol bomb’ in haar huis, arrestaties, verbod om in bepaalde re-
gio’s te werken. Legal Resources Centre getuigde hoe haar leden verschenen op 
lijsten van politiek gevoelige mensen of van militaire vijanden van de staat. Vol-
gens de National Association for Democratic Lawyers werden mensen die politieke 
activisten verdedigden onder druk gezet, bedreigd met de dood, hun huizen in brand 
gestoken en zelfs vermoord.  

21 Dit was een zeer scherpe veroordeling wanneer men rekening houdt met de positie 
van de Attorneys-General tegenover die van de advocates. Tot 1993 stonden zij 
immers onder het toezicht van de minister van Justitie en genoten zij dus geen for-
mele onafhankelijkheid. De leden van de Bar zelf zijn daarentegen steeds onafhan-
kelijk geweest, toch waren zij niet zo kritisch ten aanzien van zichzelf.  
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Hoe zelf-kritisch keek men naar de rol van het juridisch beroep? 

De uiteenzetting van de verschillende visies op het verleden hierboven laat 
duidelijk inhoudelijke verschillen voelen tussen enerzijds de ngo’s en ander-
zijds de beroepszijde. Wanneer we het zelfkritisch karakter van de getuigenis-
sen bekeken, werd de beroepszijde (dit is advocates, attorneys, judges en mag-
istrates) iets minder homogeen. Hierbij bleek dat wanneer de verschillende 
deelnemers elkaar gingen beoordelen, het aspect van ‘berouw’ een niet onbe-
langrijke rol speelde. 

De getuigenis van de (general council of the) Bar sprong het meest in het 
oog. Zij omvatte 3 volumes van elk meer dan 100 pagina’s. De eerste twee vo-
lumes bevatten de eigenlijke getuigenis, het derde bevatte specifieke, illustra-
tieve documenten. Een opvallend uitgebreid deel besteedde aandacht aan een 
opsomming van ‘acties’ ondernomen door de Bar, zoals commentaar doorge-
ven aan de minister en artikelen in de pers. Op die manier legde de Bar duide-
lijk het accent op het positieve: “the endless protests, objections and delega-
tions”. Soms leek het alsof ze vroegen om applaus. De General Council of the 
Bar weet tekortkomingen aan het federaal karakter van de organisatie, hierdoor 
kon slechts de kleinste gemene deler als maatstaf gehanteerd worden. Hoewel 
de Bar tekortkomingen erkende, verontschuldigden enkel de Johannesburg Bar 
en de Pretoria Bar zich expliciet. De eerste voor het schrappen van de rol van 
de communist Braam Fisher22 en de tweede voor hun niet-coöperatief gedrag 
in de algemene vergadering van Bar, waardoor zij initiatieven vaak tegenhiel-
den en ook voor de lange weigering van zwarten tot hun Bar. 

Ook de beroepsorganisatie van de attorneys (Association of Law Societies) 
beklemtoonde het positieve: “the voice of protest was never silent”. Deze orga-
nisatie ging zelfs prat op verdiensten van haar leden als lid van Lawyers for 
Human Rights, terwijl het lidmaatschap van de organisatie verplicht was voor 
elke attorney en deze roem hen dus niet toekomt als organisatie. Aan hun ge-
tuigenis ging een schrijven van de voorzitter vooraf dat het falen van de orga-
nisatie wilde erkennen en zich hiervoor wenste te verontschuldigen.  

Beide organisaties kregen echter veel kritiek, de beroepsorganisatie van de 
advocates nog meer dan die van de attorneys. De ngo’s veroordeelden hen 
scherp: ze zijn niet ver genoeg gegaan, ze hebben zich verscholen achter de 
wet en hoewel ze ‘sorry’ hebben gezegd, vroegen ze om begrip en toonden 
geen écht berouw (interviews). Ook Y. Sooka vond de getuigenis van de Bar 
“dishonest” en “self-interested”. Zij maakte hierbij de interessante opmerking 
dat de juridische hoorzitting misschien te veel op een ‘proces’ was gaan gelij-
ken en dat daarom de deelnemers misschien in het defensief traden. Drie van 
de geïnterviewden werkten mee aan de bijdrage van de Bar en zij vonden het 
een waardevol document. Eén onder hen merkte zelfs op dat de getuigenis van 
de Bar te ver is gegaan in het zichzelf bekritiseren. Hij vond wel, net als een 

                                                           
22 B. Fisher was een ‘advocate’ van communistische strekking. Toen hij niet voor de 

rechtbank verscheen, werd hij van de rol geschrapt wegens ongepast gedrag. De 
Bar ontkende dat politieke motieven aan de basis van de schrapping lagen (General 
Council of the Bar, 1997). De Waarheidscommissie veroordeelde deze ontkenning 
scherp in haar rapport en vond de Bar niet oprecht  
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tweede geïnterviewde dat de attorneys niet ver genoeg waren gegaan. In reactie 
op de kritiek die de bijdrage van de Bar kreeg, antwoordde hij: “When I left 
the hall, I saw a black lawyer at the left and heard her say to one of her col-
leagues what a self-serving submission this was – suggesting that it wasn’t 
genuine. We were just driving on a political wave as it was. I don’t agree with 
the criticism ... You know it is one thing making the apology, but one also got 
to be constructive in receiving it. I’m not sure there is always two-way traffic 
all the time.”  

De meningen omtrent het kritisch karakter van de getuigenissen liepen dus 
uiteen. Bepaalde getuigenissen van individuen waren emotioneel geladen. Een 
aantal judges en Attorneys-General excuseerden zich en vroegen om vergiffe-
nis. Daar tegenover stonden een aantal judges en Attorneys-General die stelden 
dat zij geen enkele reden hadden om zich te verontschuldigen. Ook in de ge-
meenschappelijke bijdrage van de judges waren geen excuses te vinden.23  

Na de juridische hoorzitting 

Het rapport dat de voorzitter van de waarheidcommissie, aartsbisschop Des-
mond Tutu op 29 oktober 1998 overhandigde aan president Nelson Mandela 
beschreef de werkzaamheden, bevindingen en aanbevelingen van de Waar-
heidscommissie.24 Het vierde hoofdstuk van volume vier ging dieper in op de 
juridische hoorzitting. Dit hoofdstuk was een belangrijke eindschakel bij de 
bestudering van de rol van het juridisch beroep in de juridische hoorzitting van 
de Waarheidscommissie. Het hoofdstuk bevatte onder andere een samenvatting 
van de hoorzitting. Die samenvatting was een enorme veralgemening van de 
getuigenissen en bijdragen van de verschillende deelnemers. Veel aandacht 
werd besteed aan de positie van de judges. Dit werd gemotiveerd door de be-
langrijke rol die zij speelden in de handhaving van het apartheidsregime en ook 
door de controverse die ontstaan was door hun beslissing om niet voor de 
Waarheidscommissie te verschijnen. De eigenlijke samenvatting was opge-
splitst in de argumenten van twee groepen, enerzijds de gevestigde orde (de 
beroepsorganisaties van de attorneys en advocates, het OM, de magistrates en 
de judges) en anderzijds de verschillende juridische ngo’s. De Waarheidscom-
missie haalde in haar rapport bijna uitsluitend thema’s aan in verband met de 
parlementaire soevereiniteit en de rechterlijke macht. Op die manier werden de 
getuigenissen beperkt en kregen de judges nog meer aandacht. Het rapport ver-
meldde ook dat de ngo’s een publieke erkenning en excuus van de oude orde’ 
nodig achtten als basis voor een nieuwe orde. Dat zij dit inderdaad wensten is 

                                                           
23 Verder waren er nog een aantal ‘getuigenissen’ die de bal compleet missloegen. Zo 

gaf de National Association of Law Societies enkel toelichting bij haar reden van 
bestaan, het departement van Justitie verdiepte zich in een aantal statistieken en de 
bijdrage van het Community Law Centre van Potchefstroom gaf een boekhoudkun-
dige stand van zaken.  

24 Daar de werkzaamheden van het amnestiecomité nog niet waren afgerond, was dit 
rapport noodzakelijkerwijze onvolledig.  
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ook bij hun beoordeling van de getuigenissen van de advocates en de attor-
neys, hierboven, duidelijk geworden.  

De Waarheidscommissie merkte nog op dat zij in haar bevindingen enkel 
die onderwerpen aanhaalde “that seem to be relatively generally acknowledged 
in legal circles today”. Verder stelde ze dat de afwezigheid van bevindingen 
omtrent andere onderwerpen niet duidde op de irrelevantie van deze onderwer-
pen, maar enkel op de omvang die een uitgebreid antwoord zou aannemen. Het 
is niet geheel duidelijk wat dit betekende of wat de Waarheidscommissie hier-
mee precies wilde zeggen. Door enkel de onderwerpen aan te halen die “gener-
ally acknowledged” waren, beperkte ze haar eigen taak. De daaropvolgende 
zinsnede leek aan te geven dat de andere onderwerpen te complex of uitgebreid 
waren om binnen het mandaat of de beschikbare tijd te onderzoeken.  
 
Het rapport herhaalde, zoals in de uitnodiging was aangegeven, dat de bevin-
dingen geen schuldigen wilden aanwijzen, de focus lag immers op de toe-
komst. De eigenlijke bevindingen kunnen onderverdeeld worden in vijf groe-
pen.  

Ten eerste: de ‘gevestigde orde’ heeft oogluikend de onrechtvaardigheid 
toegestaan. Misschien hebben de meeste stilzwijgend toegestemd, maar een 
aantal hebben zeer actief bijgedragen tot de verdediging en handhaving van 
apartheid, zoals de Pretoria Bar door geen zwarten toe te laten. Door deze ver-
melding kan in vraag gesteld worden in hoe verre de Waarheidscommissie zich 
heeft gehouden aan de belofte om geen schuldigen aan te wijzen. Het rapport 
haalde ook voorbeelden aan van wanpraktijken en andere actieve medewer-
kers: attorneys, advocates, prosecutors, politie, magistrates, judges, teachers. 
Alle voorbeelden die gegeven werden zijn rechtstreeks overgenomen uit getui-
genissen van de verschillende ngo’s. De Waarheidscommissie heeft echter 
geen uitspraak over het al dan niet wijd verspreid karakter van deze praktijken 
gedaan, ze heeft in het midden gelaten of het om uitzonderingen of courante 
praktijken ging. Ook werd aangehaald dat dissidenten werden tegengewerkt 
onder andere door de beroepsorganisaties. De verontschuldiging die de Johan-
nesburg Bar maakte voor het van de rol schrappen van Braam Fisher werd 
door de Waarheidscommissie als besmeurd en niet oprecht beschouwd. De 
Johannesburg Bar erkende immers niet dat Fisher van de rol werd geschrapt 
om politieke redenen en dat was voor de Waarheidscommissie een serieuze 
tekortkoming. Opnieuw kan hier de vraag worden gesteld in hoeverre de 
Waarheidscommissie haar belofte hield om niet te veroordelen en schuldigen 
aan te wijzen.  

Ten tweede erkende de Waarheidscommissie dat er steeds mensen zijn ge-
weest die zich hebben verzet, ook onder de rechters al waren ze schaars. Indien 
meer mensen zich zouden hebben verzet en het juridisch systeem van zijn 
schijn van onafhankelijkheid zouden hebben ontdaan, zou apartheid niet zo 
lang overleefd hebben. Hier bevestigde de Waarheidscommissie duidelijk het 
werk van de ngo’s.  

Ten derde behandelde de Waarheidscommissie de voornamelijk academi-
sche discussie omtrent de noodzaak van het ontslag van morele rechters: 
moesten rechters die de normen onrechtvaardig vonden ontslag nemen? Door 
dit niet te doen bevestigden zij immers, door deelname, de immorele orde. 
‘Neen’ was het antwoord van de Waarheidscommissie. De verlichting die deze 
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weinigen brachten was belangrijker dan de schade die zij deden door hun deel-
name. Hiermee volgde de Waarheidscommissie de stelling van Dugard (Du-
gard, 1984; Wacks, 1984 (a) en Wacks, 1984 (b)). 

Ten vierde kwam de parlementaire soevereiniteit aan bod. Ook hier volgde 
de Waarheidscommissie de positie van de ngo’s. Zij aanvaardde de parlemen-
taire soevereiniteit niet als excuus voor het in gebreke blijven, omdat er niet 
eens sprake was van een democratie en er vervolgens aangetoond was dat er 
ruimte was voor ‘anders’ handelen. Alle leden van het juridisch beroep hadden 
de kennis en de vaardigheden om te protesteren, ze moeten zich niet trachten te 
verbergen achter principes die niet eens opgaan.  

Ten slotte besteedde de Waarheidscommissie uitgebreid aandacht aan het 
veroordelen van de judges voor hun afwezigheid op de hoorzitting. Zij erkende 
het belang van onafhankelijkheid, maar verwierp het als argument om niet 
voor de Waarheidscommissie te kunnen verschijnen. De onafhankelijkheid van 
de judges was niet in gevaar om verschillende reden: er werden geen cases her-
opend of apart bestudeerd, de periode van onderzoek overlapte niet met de 
periode van de nieuwe grondwet waaronder de judges nu werken en door het 
uitzonderlijk karakter van de Waarheidscommissie werd er ook geen precedent 
gecreëerd. Ook het argument van collegialiteit werd verworpen.25 Het rapport 
sprak van een ernstige tekortkoming aan de zijde van de judges, zeker gezien 
het historisch karakter van de Waarheidscommissie. De judges hebben gefaald 
een onderscheid te maken tussen hun onafhankelijkheid en verantwoordelijk-
heid. De Waarheidscommissie heef het gedrag van de judges afgekeurd en was 
van oordeel dat “history will judge the judiciary harshly”. 
 
Met dit rapport poogde de Waarheidscommissie een beeld van de rol van het 
juridisch systeem in het apartheidssysteem te scheppen. Deze bevindingen zijn 
als dusdanig de geschiedenis ingegaan. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe 
wordt omgegaan met dit rapport en welke uitwerking het precies heeft. Toch 
past het nu reeds enkele opmerkingen te maken bij het rapport van de Waar-
heidscommissie over het juridisch systeem. Ik maak hier zes kanttekeningen. 
1. Het rapport heeft weinig extra materiaal toegevoegd aan de getuigenissen 

en opmerkingen van de verschillende leden van het juridisch beroep. Er is 
geen extra onderzoeksimpuls van uitgegaan. De Waarheidscommissie heeft 
voornamelijk argumenten en visies van de ngo-zijde overgenomen. Het 
rapport was in die zin dan ook vooral samenvattend en vertoonde weinig 
dynamiek ten aanzien van het voorgeschotelde materiaal. De enige dyna-
miek bestond in het innemen van een positie ten aanzien van de verschil-
lende argumenten. Zelfs dit laatste gebeurde niet altijd met evenveel over-
tuiging. Zo liet het rapport in het midden of de wanpraktijken tijdens het 
apartheidsregime courante praktijken of uitzonderingssituaties waren. 

2. De uitnodiging en het rapport benadrukten dat het niet de bedoeling was in-
dividuen of bepaalde groepen schuldig te bevinden. Het rapport bevatte 

                                                           
25 Het principe van collegialiteit werd als volgt verwoord: ‘The non-appearance by 

those judges willing in principle to appear will create greater mutual trust among 
the ‘old order’ and the ‘new order’ judges and so advance the cause of constitution-
al democracy’ (TRC, 1998, volume 4, 107). 
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toch een aantal verwijten gericht aan bijvoorbeeld de Pretoria en Johannes-
burg Bar. Ook achtte zij de judges in belangrijke mate verantwoordelijk. 
De scheidingslijn tussen wel verantwoordelijk, maar niet schuldig was niet 
steeds duidelijk, zeker niet waar opzet aanwezig werd geacht. Dit is het 
duidelijkst waar de Waarheidscommissie de Pretoria Bar beschouwde als 
een organisatie die actief heeft meegewerkt aan het in stand houden van 
apartheid. (TRC, 1998, volume 4, 101).  

3. Veel aandacht werd besteed aan de judges, zelfs in die mate dat het bepaal-
de onderwerpen helemaal naar de achtergrond verdrong. Het is mogelijk 
om een hele reeks onderwerpen onder de noemer ‘juridisch systeem’ samen 
te brengen. Een aantal ngo’s hebben dit in hun bijdrage gedaan en zo het 
onderzoeksveld ruim opgevat. Zo kwamen bijvoorbeeld ook de discrimina-
tie in het beroep, het gebrek aan juridische vertegenwoordiging, het af-
dwingen van verklaringen door foltering aan bod. Door de klemtoon op de 
judges te leggen wekte de Waarheidscommissie de indruk dat de overige 
topics niet echt belangrijk waren. Wat de judges betreft, voorspelde de 
Waarheidscommissie dat de houding van de judges ten aanzien van het 
proces van de SLH nog gevolgen zou hebben in de toekomst. Deze voor-
spelling werd gesteund door andere leden van het juridisch beroep, voor-
namelijk ngo’s. De judges hebben immers een gouden kans gemist om het 
vertrouwen in de rechterlijke macht te herstellen. Ook Y. Sooka zag het 
somber in: “nothing has changed”. Voor de voorzitter van de Black Lawy-
ers Association heeft deze houding hun verzet tegen échte veranderingen 
bewezen en daarom passen zij niet in de nieuwe constitutionele orde: een 
nieuwe start is vereist.  

4. De opdracht van de Waarheidscommissie was: een beeld schetsen van de 
rol van het juridisch beroep. Slaagde zij hierin? Door de veronderstellingen 
en de bevindingen schiep ze inderdaad een beeld van het verleden, althans 
voor bepaalde facetten van het verleden. Of dit beeld het beeld is van het 
verleden is een heel andere vraag. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het rap-
port een consensus deed ontstaan over het verleden en de verdeeldheid tus-
sen de ngo’s en de beroepsorganisaties weg heeft genomen. Y. Sooka sprak 
van een zeer grote onenigheid. De voorzitter van Lawyers for Human 
Rigths merkte hierover op dat consensus geen netto resultaat kan zijn van 
het werk van de Waarheidscommissie: consensus is een progressief gebeu-
ren. Het huidige gebrek aan ‘institutionele’ consensus doet daarom de 
waarde van het rapport nog niet dalen. De toekomst zal verder oordelen.  

5. Uit enkele interviews bleek dat de participatie aan de juridische hoorzitting 
niet steeds vlot verliep en dat heel wat lobbywerk nodig was. Het rapport 
zweeg hierover in alle talen. Op die manier werd bepaalde relevante infor-
matie achtergehouden. Het is immers duidelijk dat niet enkel de judges 
weigerachtig stonden tegenover het proces, maar ook de Bar. Ook was de 
dreiging met een constitutionele crisis van de judges relevante informatie 
‘to get the picture right’. Door opname van deze informatie zou de Waar-
heidscommissie een eigen dynamiek en dimensie hebben kunnen toevoe-
gen, die nu totaal ontbrak. Het is niet duidelijk waarom dit niet gebeurde. 
Misschien wilde de Waarheidscommissie zekere regels van ‘hoffelijkheid’ 
hanteren naar de Bar en de judges toe of wilde ze op die manier voorkomen 
dat de breuklijn binnen het juridisch beroep nog groter werd.  
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6. Het rapport kwam tot stand met de medewerking van een aantal academici 
van de universiteit van Kaapstad. Uit interviews bleek dat er binnen deze 
werkgroep veel werd gediscussieerd over de wijze waarop bepaalde onder-
werpen benaderd moesten worden. Ook hier speelde het rapport geen open 
kaart. Er werd niets gezegd over discussies of controversiële punten en 
over de manier waarop men tot besluiten is gekomen. Ook dit is een onbe-
nutte mogelijkheid gebleven voor de Waarheidscommissie om een extra 
dynamiek aan het rapport toe te voegen. Hierdoor bleef het conversieproces 
in belangrijke mate een ‘black box’. De discussiepunten en de wijze van 
besluitvorming zijn essentieel om dit proces te begrijpen. Dit onderzoek 
zag zich hierin beperkt en een aantal zaken bleven onopgeklaard. Zo bleek 
bijvoorbeeld uit het interview met Y. Sooka, voorzitster van de legal work-
group, dat zij een vrij radicale houding aannam zowel ten aanzien van on-
derwerpen die besproken werden als ten aanzien van de ‘gevestigde orde’. 
Het rapport daarentegen was, zoals hierboven aangehaald, vrij ‘mild’. 
Kwam de radicale houding in het rapport niet tot uiting omdat zij een eer-
der radicaal lid was van de Waarheidscommissie en de anderen eerder ge-
matigd waren, of werden beslissingen genomen bij consensus en werden 
eindoordelen op die manier verzacht? Of wilde de Waarheidscommissie 
met dit ‘gematigd’ rapport over het juridisch systeem bijdragen tot de al-
gemene ‘verzoeningsgedachte’? De antwoorden moeten hier jammer ge-
noeg verschuldigd blijven.  

 
De ‘black box’ zal ongeopend blijven tot participanten aan dit proces hierover 
zullen getuigen. Interviews met bevoorrechte getuigen lijken dan ook de enige 
vorm van dataverzameling die dit proces kan uitklaren. Dit vergt verder onder-
zoek.  

De Waarheidscommissie voor de rechter gedaagd 

Reeds kort nadat de Waarheidscommissie haar werkzaamheden startte, werd 
zij geconfronteerd met ontevredenen die naar de rechtbank stappen. De com-
missie werd tijdens haar werkzaamheden zo vaak betrokken in rechtszaken dat 
“one could be forgiven for thinking it was under siege” (TRC, 1998, volume 1, 
175). Aanleiding vormden kwesties als de grondwettelijkheid van de Waar-
heidscommissie, de procedures, de onpartijdigheid en bepaalde beslissingen 
van het amnestiecomité. De belangrijkste daarvan was de amnestietoekenning 
aan 37 topleden van het ANC.26 Ook de weigering van P.W. Botha en van Dr. 
W. Basson27 om te verschijnen, leidde tot rechtszaken.28 
                                                           

 

26 Zowel de TRC als de NP betwistten deze amnestietoekenning met succes. Case No. 
3729/98, TRC v Coleman and 36 others en The NP and Another v the Chairperson, 
Committee on Amnesty and Others. 

27 Projectleider van het chemisch en biologisch oorlogsprogramma. Dr. Wouter Bas-
son v TRC, Case No. 9073/98. Botha werd strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld. 
Case No. GSM 15/98. 

28 Verder waren er nog juridische problemen die op het niveau van de Waarheids-
commissie werden afgehandeld en niet voor de rechter zijn verschenen zoals de 
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De verschijning van de Waarheidscommissie voor de rechtbank brengt ons 
bij het klassieke juridische systeem. De keuze voor een Waarheidscommissie 
wilde dit klassieke juridische systeem echter net vermijden. Maar de juridische 
procedures waaraan de commissie werd onderworpen, deden de middenweg 
afbuigen naar het meer juridische concept.  

De grondwettelijkheid van de Waarheidscommissie 

Zoals hierboven kort aangehaald, kon de Zuid-Afrikaanse Waarheidscommis-
sie amnestie verlenen. Vooral voor de slachtoffers en hun familieleden was de 
amnestiebepaling een harde slag in het aangezicht. Artikel 20 van de Promoti-
on of National Unity and Reconciliation Act bepaalde immers dat indien een 
dader amnestie verkreeg, de dader niet enkel zijn straf ontsprong maar tevens 
zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid. Daarenboven konden ook de staat en 
politieke organisaties niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarvoor 
amnestie was verleend. De Azanian Peoples Organisation en de families Biko, 
Mxenge en Ribeiro, de familieleden van enkele bekende apartheidsslachtof-
fers, stapten in april 1996 naar het grondwettelijk hof om dit onrecht aan te 
klagen. Volgens de verzoekers was de amnestiebepaling in strijd met artikel 22 
van de interim-grondwet dat voorzag dat ieder recht heeft op een regeling van 
zijn geschillen voor een rechtbank of een andere onafhankelijke instelling. Dit 
recht werd hen ontnomen door de amnestiebepaling. Volgens de verzoekers 
hield de bepaling ook een schending van het recht van het openbaar ministerie 
op vervolging in. Tenslotte werd beargumenteerd dat een correcte interpretatie 
van amnestie enkel betrekking kon hebben op het strafrechtelijke aspect. Naast 
grondwetsbepalingen werd volgens de verzoekers ook het internationaal recht 
geschonden dat een staat verplicht de verantwoordelijken voor grove mensen-
rechtenschendingen strafrechtelijk te vervolgen.  

De amnestiebepaling was een van de belangrijkste bepalingen van de wet 
die de kern van het transitiecompromis in zich droeg. Een schrapping van dit 
artikel omwille van zijn onverenigbaarheid met de grondwet of met internatio-
naal recht zou dus het hele proces op losse schroeven hebben gezet. Het 
spreekt dan ook voor zich dat met spanning werd uitgekeken naar de beslissing 
van het grondwettelijk hof.  

Op 25 juli 1996 besloot het grondwettelijk hof unaniem dat de betwiste 
amnestiebepaling niet in strijd was met de grondwet, noch met internationaal 
recht. Het arrest, geschreven door de vice-voorzitter I. Mahomed, stelde dat de 
amnestiebepaling inderdaad een beperking inhield van de grondwettelijke 
rechten, maar de grondwet evenals de postambule van de grondwet lieten dit 
toe. Artikel 33 van de interim-grondwet bepaalde dat van een grondwettelijk 
recht kon worden afgeweken door een andere bepaling van de grondwet. Daar 
de postambule integraal deel uitmaakte van de interim-grondwet, kon een wet 
in uitvoering van deze postambule het recht vervat in artikel 22 beperken. De 

                                                           
klachten van partijdigheid van de Inkatha Freedom Party en South African Defence 
Force. 
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Promotion of National Unity and Reconciliation Act was de wet in uitvoering 
van de postambule.  

Gezien de politieke context was amnestie ook gerechtvaardigd, het diende 
immers ten volle het doel van de postambule: ‘truth and reconciliation’. Opdat 
verzoening kon plaatsvinden was het achterhalen van de waarheid noodzake-
lijk, amnestie spoorde daders aan om deel te nemen aan het ontsluieren van de 
waarheid. Indien deze amnestie echter beperkt zou zijn gebleven tot het straf-
rechtelijke aspect dan zouden daders niet voldoende aangespoord zijn geweest 
om te spreken. De dreiging van de civielrechtelijke aansprakelijkheid en de 
daarmee gepaard gaande financiële lasten zouden het doel van de wet hebben 
belemmerd. Er is daarenboven niets in de postambule dat deze ruime interpre-
tatie van amnestie belette, daar zij er geen definitie aan gaf. Het parlement 
heeft er bijgevolg rechtmatig de draagwijdte van bepaald.  

Het hof stelde verder dat de beperkte middelen determinerend zijn voor het 
bepalen van de vergoedingsplicht van de overheid. Het bepalen van de priori-
teiten voor deze beperkte middelen – zoals onderwijsnetwerken boven indivi-
duele schadevergoedingen – komt geheel toe aan het parlement.  
Wat de schending van het internationaal recht betrof, besloot het hof dat de 
grondwet toelaat dat een wet afwijkt van het internationale recht en dat interna-
tionaal recht niet afdwingbaar is tenzij het in het nationale recht is geïncorpo-
reerd.29 Daarenboven verbood het internationaal verdragsrecht niet om amnes-
tie toe te kennen na een sociaal conflict.30 

De amnestiebepaling werd bijgevolg niet geschrapt en kon volledige uit-
werking hebben. De Waarheidscommissie zoals uitgedacht in de Promotion of 
National Unity and Reconciliation Act, werd gered.  

Met deze uitspraak gaf het hoogste gerechtshof de Waarheidscommissie 
een grote steun en een stevige basis. I. Mahomed die verantwoordelijk was 
voor de redactie van het arrest, sprak vanuit begrip voor de woede van de 
slachtoffers, maar beklemtoonde het belang en de kracht van amnestie om tot 
de waarheid en tot verzoening te komen.31 Op die manier bevestigden de jud-
ges van het grondwettelijk hof niet enkel de grondwettelijkheid van de amnes-
tiebepaling, maar ook de dieperliggende motivatie voor het hele waarheidspro-
ces.32 

Hoewel de Waarheidscommissie door dit arrest, de meest fundamentele uit-
daging overleefde is de inhoud van het arrest niet geheel onbekritiseerd. Sarkin 
wees op de terughoudendheid van het hof. Het hof liet toe dat het parlement, 
zonder enige juridische controle, de prioriteiten voor het budget bepaalde 
                                                           
29 Artikel 231 (1) van de interim-grondwet, voor internationale verdragen en artikel 

213 (4) van de interim-grondwet, voor internationaal gewoonterecht.  
30 De verzoekers hebben de Conventies van Genève aangehaald. Deze waren volgens 

het hof niet van toepassing op interne conflicten zoals in Zuid-Afrika. Het tweede 
protocol, dat betrekking heeft op interne conflicten, verbiedt geen amnestie. De 
verplichting onder het internationaal gewoonterecht werd niet onderzocht, zoals 
door J. Dugard werd bekritiseerd.  

31 Volgens Dugard sprak het arrest “... in eloquent and caring language of a kind sel-
dom found in a judicial decision” (Dugard, 1997).  

32 “The substantive rationale underlying the TRC thus passed constitutional muster in 
the highest court in the land” (Klaaren, 1999). 
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evenals de draagwijdte van het begrip amnestie (Sarkin, 1996; Sarkin 1997). 
Dugard vond het een grote tekortkoming van het hof dat de internationale ver-
plichting om strafrechtelijk te vervolgen niet op een behoorlijke wijze was on-
derzocht.33 Het hof liet na de verenigbaarheid van de postambule van de inte-
rim-grondwet met het internationale (gewoonte-) recht te bestuderen. Dit on-
derzoek zou volgens Dugard wel tot een zelfde resultaat hebben geleid, daar de 
huidige stand van zaken op het internationale forum te onbeslist is om te spre-
ken van een vervolgingsverplichting, maar het gebrek aan onderzoek liet 
slachtoffers en de verzoekers met een ontevreden gevoel achter. Vergelijkend 
rechtsonderzoek, geschiedenis, filosofie en internationaal recht bleven onder-
belicht in het belangrijkste arrest van het grondwettelijk hof, wat het geheel 
verarmde (Dugard, 1997; Braude en Spitz, 1997). 

Deze kritieken maakten duidelijk dat het grondwettelijk hof diepgaand on-
derzoek heeft vermeden, alsof het bang was voor de eventuele resultaten. In 
die zin kan het karakter van de steun die de judges verleenden, bediscussieerd 
worden. De vraag rijst immers of de steun voor de Waarheidscommissie vooral 
gebaseerd was op politieke overwegingen om het proces te redden en het land 
niet in onoverzienbare moeilijkheden te brengen dan wel inderdaad stoelde op 
de overtuiging dat het grondwettelijk en internationaal een correct proces 
was.34 De motivering van het arrest maakte in ieder geval duidelijk dat het hof 
ook de politieke en morele dimensie van het proces ondersteunde.  

De procedure 

Kort nadat de mondelinge zittingen van het comité voor mensenrechtenschen-
dingen – waar de slachtoffers hun verhaal deden – begonnen waren, rees er 
ook protest aan de kant van de daders. De manier waarop het comité de zittin-
gen organiseerde, schaadde volgens hen hun belangen. De wet op de Waar-
heidscommissie bepaalde dat de zittingen de voorgeschreven procedures moes-
ten volgen en dat indien zulke voorschriften niet bestonden, het desbetreffende 
comité zelf de procedures moest bepalen. Verder bepaalde deze wet dat indien 
een persoon op een nadelige wijze betrokken zou worden tijdens het onderzoek 
of tijdens een hoorzitting, deze persoon de kans moest worden gegeven zijn 
kant van het verhaal te doen.35  

Het comité voor mensenrechtenschendingen was hét forum waar slachtof-
fers hun verhaal konden doen. Tijdens slachtoffergetuigenissen werden ver-
scheidene daders met naam genoemd. Ingevolge de wet moesten zij de kans 

                                                           
33 Het hof laat immers na de verplichtingen onder internationaal gewoonterecht te 

onderzoeken en beperkt zich tot het verdragsrecht (Dugard, 1997; Braude en Spitz 
1997). 

34 Dugard dacht blijkbaar eerder in de richting van het eerste: ‘Policy considerations, 
notably the importance of amnesty to the 1993 political settlement and the incentive 
it provided for truth-telling, weighed heavily on Mahomed DP in his beautifully 
scripted judgment’ (Dugard, 1997). 

35 Zie voor het precieze en volledige artikel, artikel 30 Promotion of National Unity 
and Reconciliation Act.  
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krijgen om hierop te repliceren. De procedure die het comité voor mensenrech-
tenschendingen hierbij aanwendde, schond volgens enkele daders hun recht-
matige belangen. Du Preez en Van Rensberg, twee gepensioneerde politieagen-
ten stapten in dit verband als eersten naar de rechtbank. Nieuwoudt, een lid van 
de veiligheidsdienst, diende kort daarna in dezelfde zin klacht in.  

Du Preez en Van Rensburg ontvingen, ingevolge de voorschriften van de 
wet op de Waarheidscommissie, bericht van de Waarheidscommissie dat ver-
meldde dat: “an unnamed witness would testify that they were involved in, or 
had knowledge about, the poisoning and disappearance of a person, also un-
named, in Port Elisabeth in 1981 or 1982”. Deze getuigenis zou plaatsvinden 
tussen 15 en 18 april 1996. Du Preez en Van Rensburg protesteerden tegen 
deze kennisgeving. Voor de rechtbank haalden zij aan dat deze kennisgeving 
veel te vaag was en hen niet in staat stelde zich op een behoorlijk manier te 
verdedigen tegen deze beschuldiging. Daarenboven was de gehanteerde proce-
dure in strijd met artikel 23 en 24 van de interim-grondwet36. Artikel 23 be-
paalde dat alle informatie die nodig was voor de behoorlijke verdediging van 
iemands rechten aan deze persoon moesten overgemaakt worden, wat in casu 
niet het geval was. De gevolgde procedure door het comité voor mensenrech-
tenschendingen voldeed ook niet aan de eerlijke procedure die artikel 24 van 
de interim-grondwet vereiste. De eisen van Nieuwoudt waren gelijkaardig.37 

Op 30 april 1996 oordeelde Judge King in de zaak Du Preez en Van Rens-
burg versus Waarheidscommissie. Op 20 mei 1996 sprak Judge Buchanan zich 
uit over de zaak Nieuwoudt. De Waarheidscommissie ging in beroep tegen de 
uitspraak in de eerste zaak. Het arrest in beroep werd geveld op 20 juni 1996 
door de provinciale afdeling van het Supreme Court in Kaapstad, voorgezeten 
door Judge Friedman. Tegen deze laatste uitspraak gingen Du Preez en Van 
Rensburg opnieuw in beroep. De zaak werd uiteindelijk beslist door een team 
van vijf judges in de Appellate Division of the Supreme Court. Corbett was 
verantwoordelijk voor de redactie van het arrest.  
 
In de zaak Du Preez en Van Rensburg versus Waarheidscommissie oordeelde 
Judge King in het voordeel van de verzoekers. Een eerlijke hoorzitting in deze 
context vereiste, volgens King, een gepaste, tijdige kennisgeving die een tijdi-
ge ontvangst van alle bezwarende en relevante documentatie impliceerde. De 
informatie had voldoende precies moeten zijn en had details moeten geven 
over de zitting.38  
                                                           

 

36 Hierbij moet duidelijk gesteld worden dat niet artikel 30 van de wet op de Waar-
heidscommissie (recht op verdediging) werd betwist – dit zou een judicial review 
zijn voor het grondwettelijk hof – maar wel de procedure die de Waarheidscommis-
sie hanteerde in de uitvoering van dit artikel.  

37 Op 20 mei 1996 vroeg hij om een dringende maatregel die het comité voor mensen-
rechtenschendingen zou verbieden, tijdens één van haar hoorzittingen, bewijzen te 
verkrijgen die bezwarend zouden zijn voor hem. Hij steunt hierbij op dezelfde ar-
gumenten.  

38 Sarkin was van mening dat de Waarheidscommissie deze negatieve beslissing ge-
deeltelijk aan zichzelf te danken had, door de tegenstrijdige argumenten die ze aan-
haalde voor de rechter. De Waarheidscommissie steunde ook op de juridische ken-
nis van een aantal van de commissieleden, die blijkbaar niet voldoende op de hoog-
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Volgens Sarkin J. was deze beslissing kortzichtig en gaf het een ongepaste 
bescherming aan de daders. De praktische gevolgen van deze uitspraak beperk-
ten de Waarheidscommissie meer dan nodig was in de gegeven omstandighe-
den. Vooral de verplichting om alle relevante documentatie aan de daders over 
te maken was praktisch niet haalbaar. Daarenboven begreep Sarkin niet hoe dit 
de rechten van de daders zou kunnen vrijwaren daar zij niet beschuldigd kon-
den worden tijdens de zittingen van het comité mensenrechtenschendingen. Dit 
comité bood enkel de mogelijkheid aan de slachtoffers om hun verhaal te doen. 
Het leek dan ook alsof judge King niet voldoende op de hoogte was van de 
werking van de Waarheidscommissie, daar hij de procedure voor de slachtof-
fers – voor het comité voor mensenrechtenschendingen – en die voor de daders 
– voor het amnestiecomité – leek te verwarren.  

Het gevolg van deze beslissing was dat namen van daders niet meer ge-
noemd konden worden door de slachtoffers, tenzij ze voldoende geïnformeerd 
waren. Het was echter onmogelijk voor de Waarheidscommissie om slachtof-
fers ervan te weerhouden namen te noemen.  
 
De beslissing van Judge Buchanan in de zaak G. Nieuwoudt versus Waar-
heidscommissie ging in tegen de beslissing van King en was in het voordeel 
van de Waarheidscommissie.39 Volgens Buchanan was er zelfs geen verplich-
ting om de dader van tevoren op de hoogte te brengen van een hoorzitting 
waarbij hij genoemd zou kunnen worden. De mogelijkheid om zich achteraf te 
verdedigen volstond en de procedure gevolgd door de Waarheidscommissie 
was dan ook niet in strijd met de grondwet. Hieraan voegde hij toe: “It seems 
to me that it is inappropriate to equate the hearings of the Commission’s com-
mittee for human rights violations with an administrative or quasi-judicial 
hearing. ... It seems to me undesirable, except to the extent absolutely neces-
sary, that procedural obstacles should be placed before witnesses who wish to 
make full disclosure of all relevant facts before the committee for human rights 
violations.” 

De rechter maakte hier een keuze. Sarkin benadrukte dat de beslissing dat 
de Waarheidscommissie geen administratief of quasi-judiciële instelling was, 
evenals de beslissing dat procedurele obstakels – die door King als grondwet-
telijke waarborgen werden erkend – het werk van de Waarheidscommissie niet 
mochten hinderen, politieke keuzes waren. (Sarkin, 1996)  

Deze beslissing en de beslissing van judge King maakten duidelijk dat een 
verschillende houding van een judge verregaande gevolgen kon hebben voor 
het waarheidsproces. Judge Buchanan steunde met zijn uitspraak het proces en 
bevorderde de werking ervan. Judge King zijn beslissing belemmerde het pro-
ces en werkte het eerder tegen.  
 

                                                           
te waren. Ook de advocaten van de Waarheidscommissie waren, volgens Sarkin, 
niet competent ( Sarkin, 1996). 

39 De dringende maatregel gevraagd door Nieuwoudt werd toegekend, maar over de 
kern van de zaak, namelijk de verplichtingen onder artikel 30 en de grondwettelijk-
heid van de procedure gevolgd door de Waarheidscommissie, oordeelde de rechter 
in het voordeel van de Waarheidscommissie.  
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Judge Friedman oordeelde in eerste beroep in de zaak Waarheidscommissie 
versus Du Preez en Van Rensburg, zoals judge Buchanan dat een persoon niet 
op de hoogte diende te worden gebracht. Enkel wanneer de Waarheidscommis-
sie uitspraken wilde doen waarbij namen genoemd werden, zou zij verplicht 
zijn geweest deze individuen een behoorlijke mogelijkheid te bieden om hierop 
te reageren. In dit laatst geval zou de Waarheidscommissie wel alle relevante 
informatie aan het individu hebben moeten verstrekken waarover zij beschikte. 
Door deze beslissing werd de uitspraak van judge King terzijde geschoven. Du 
Preez en van Rensburg gingen echter tegen deze uitspraak in beroep. De mate-
rie werd ten slotte beslist door de Appellate Division of the Supreme Court 
(redactie van het arrest door judge Corbett) die de uitspraak van judge King 
herstelde. Dit arrest stelde dat het algemene rechtsbeginsel audi alteram partem 
gold, ongeacht of het om een administratieve of quasi-judiciële instelling ging. 
Een eerlijke procedure vereiste niet alleen een redelijke en tijdige inkennisstel-
ling van de betreffende hoorzitting maar ook “that he or she is at the same time 
informed of the substance of the allegations against him or her, with sufficient 
detail to know what the case is all about. What is sufficient information would 
depend upon the facts of each individual case”.40 

Dit arrest impliceerde dat daders, nog vóór getuigen publiekelijk werden 
gehoord, op de hoogte moesten gebracht worden van de feiten waarvan zij be-
ticht werden. Judge Corbett merkte op dat deze verplichting niet voor echte 
ongemakken zou zorgen, behalve in het geval waar een getuige in haar of zijn 
betoog voor het eerst de naam zou noemen. Deze opmerking klonk uitermate 
cynisch, gezien de praktische overlast die de uitspraak met zich mee bracht.  
 
Het rapport van de Waarheidscommissie gaf de gevolgen van deze beslissing 
weer op het werk van de Waarheidscommissie. Alle vermeende daders werden 
ingevolge dit arrest 21 dagen voor de hoorzitting verwittigd. Naast de tekst van 
het betreffende artikel van de wet op de Waarheidscommissie, kregen zij vol-
doende informatie toegestuurd. Deze procedure werd aangewend door het co-
mité voor mensenrechtenschendingen, maar ook door de onderzoeksunit en het 
amnestiecomité. Deze procedure betekende een zware administratieve en lo-
gistieke last voor de Waarheidscommissie. Zij moest hiertoe immers extra per-
soneel aanwerven en extra financiële middelen vrijmaken, daarenboven verliep 
het opsporen van vermeende daders niet altijd vlot. Dit alles vertraagde het 
werk enorm. Daarenboven werd de Waarheidscommissie ingevolge dit arrest 
geconfronteerd met daders die de slachtoffers, die eindelijk de moed hadden 
gevonden om te getuigen, op dezelfde zitting wensten te ondervragen. Dit laat-
ste had vaak een traumatiserend effect op de slachtoffers.  

                                                           
40 Case No 4443/96. Op de vraag van de Waarheidscommissie wat dit concreet in de-

ze zaak betekende, antwoordde Corbett dat de vernoemden aanwezig moesten kun-
nen zijn op de zitting om het gedrag van de getuigen te zien en dat zij de mogelijk-
heid moesten krijgen om de bewijzen te weerleggen. In deze zaak kon de Waar-
heidscommissie verplicht worden om dit tegenbewijs (dezelfde dag) te aanhoren en 
zelfs om een verhoor van de getuigen toe te staan. De Waarheidscommissie kon 
echter niet verplicht worden om de identiteit van de getuigen vrij te geven.  
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Ook bij de redactie van het rapport leverde deze uitspraak moeilijkheden 
op. Telkens wanneer de Waarheidscommissie tot een bevinding kwam die een 
persoon betrok, moest deze persoon daarvan op de hoogte worden gebracht.41 
Het rapport zei hierover: “The Commission found itself in a position in which 
it was obliged to give alleged perpetrators a prior view of its report – a highly 
unusual circumstance for a report of a commission of enquiry” (TRC, 1998, 
volume 1, 186) Ondanks al deze moeilijkheden verklaarde het rapport dat de 
Waarheidscommissie zo goed mogelijk heeft geprobeerd het arrest te respecte-
ren.  

De uitspraak van de Appellate Division of the Supreme Court belemmerde 
in belangrijke mate de praktische gang van zaken. Daarnaast raakte het ook 
aan de kern van het waarheidsproces. Het rapport verklaarde immers dat op 
deze manier het hele proces veel te formeel en juridisch was geworden. De 
slachtoffers die hun verhaal vertelden, waren niet meer zo vrij dat te doen: zij 
mochten niet zo maar namen van vermeende daders noemen. Daarenboven 
ontstond de indruk dat het waarheidsproces veel te dader-vriendelijk was. De 
positie van de slachtoffers verslechterde nog door een mogelijk kruisverhoor 
door de dader.  

De kracht van de catharsis die zou moeten ontstaan door de ‘story-telling’, 
nam hier ongetwijfeld af.  

Ook verschillende andere leden van het juridisch beroep vonden dat het 
waarheidsproces een te juridisch karakter heeft gekregen: “The presence of 
lawyers made it very technical, it ends up like a trial.” (interview Y. Sooka) De 
manier waarop dit de kracht van het proces kan verzwakken werd uitgedrukt 
door een andere respondent: “After all, this is a process where society heals it-
self, it’s important that it does not become a lawyers preserve.” Er was echter 
geen eensgezindheid omtrent de noodzaak van deze beslissing. Zij die het eens 
waren met de beslissing van de Appellate Division argumenteerden dat dit ver-
eist was voor de bescherming van fundamentele rechten. Men kan echter afvra-
gen of de beslissing van Friedman deze rechten ook niet beschermde. Uit de 
voorgeschiedenis van dit arrest is gebleken dat een andere oplossing mogelijk 
was. In plaats van een onevenredige bescherming te geven aan vermeende da-
ders, zou de rechter hebben kunnen opteren voor een effectieve werking van 
een proces dat de waarheid wil achterhalen. Daarenboven kan men ook afvra-
gen of de Appellate Division, zoals judge King, wel voldoende inzicht had in 
de werking van de verschillende comités van de Waarheidscommissie. Het co-
mité voor mensenrechtenschendingen had, in tegenstelling tot het amnestieco-
mité, immers een menselijk helende functie, juridisch formalisme was hier on-
gepast.42 

                                                           
41 De passage omtrent De Klerk werd om deze reden voorlopig uit het rapport ge-

schrapt. De Klerk argumenteerde met succes, dat hij niet de mogelijkheid had ge-
kregen om zich op een voldoende wijze te verdedigen tegen de bevindingen van het 
rapport. 

42 Ook Browde is van mening dat de uitspraak van Friedman de voorkeur geniet 
(Browde, 1998). 
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Uit het rapport van de Waarheidscommissie is in ieder geval duidelijk ge-
worden dat deze beslissing de werking van de Waarheidscommissie aanzienlijk 
heeft bemoeilijkt en zo het waarheidsproces heeft tegengewerkt. 

Conclusie 

Het onderzoek naar de rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse 
Waarheidscommissie heeft aangetoond dat het juridisch beroep geen homoge-
ne groep is. De leden van de beroepsorganisaties hielden hun conservatieve 
houding vol en trachtten hun houding uit het verleden te verrechtvaardigen met 
eng juridische argumenten. De sociaal geëngageerde leden van het juridisch 
beroep, de ngo’s, spraken een heel andere taal. Blijkbaar was het niet eenvou-
dig om het ‘eigene’, namelijk het morele tegenover het juridische karakter, van 
dit waarheidsproces te aanvaarden. 

Een andere zichtbare breuklijn was deze tussen de judges en de rest van het 
juridisch beroep. De judges benaderden het waarheidsproces niet alleen strikt 
juridisch, zij hadden daarenboven de potentiële macht om dit proces naar hun 
hand te zetten. Met hun weigering om voor de waarheidscommissie te verschij-
nen en de daaraan gekoppelde dreiging met een constitutionele crisis, mis-
bruikten zij hun macht, plaatsten zij zich boven het proces en zo ook boven de 
rest van de Zuid-Afrikaanse samenleving. De invloed van de judges steeg ech-
ter ten top wanneer zij juridische procedures oplegden. Een van de responden-
ten stelde zelf: “There is that inherent superiority that lawyers seem to have in 
terms of social problems. We often believe we have answers to things, court 
will sort it out. It is a kind of supreme arrogance that we have” (interview). 

Niet elke beïnvloeding van het juridisch beroep was echter negatief. Zon-
der de bijdragen van de ngo’s over het juridisch systeem in het verleden zou 
veel informatie uit het verleden onbelicht zijn gebleven. Ook de uitspraak van 
het grondwettelijk hof hield een ruime ondersteuning in voor de waarheids-
commissie en de dieperliggende motivering.  

Het is duidelijk dat de invloed van het juridisch beroep niet is verdwenen 
bij een waarheidscommissie Juristen hebben nog een plaats, ook in dit proces, 
maar anderzijds mogen ze het proces niet naar hun hand kunnen zetten. Zo laat 
bijvoorbeeld een comité dat amnestie toekent een meer juridische opstelling 
toe. In een comité waar de helende kracht van ‘story-telling’ voorop staat en 
waar geen ingrijpende beslissingen kunnen worden genomen, is een juridische 
benadering compleet misplaatst. Ook moet de ‘macht’ van rechters aan banden 
worden gelegd. De wet op een waarheidscommissie, voor de bekrachtiging, 
aan het grondwettelijk hof voorleggen zou hun macht, om het proces later naar 
hun hand te zetten, kunnen intomen. De ideale verhouding tussen het morele 
en juridische zal wellicht nooit vastgelegd kunnen worden en nog vaak aanlei-
ding geven tot discussie. Wat de toekomst betreft zullen de ‘oude’ en de 
‘nieuwe’ orde in Zuid-Afrika met elkaar moeten leren leven. De transitie hield 
immers geen zuivering in, binnen de rangen van de rechterlijke macht, alle 
judges en magistrates konden hun positie behouden. Naast de uitdagingen en 
verschillende meningen over het verleden, staan er dus voldoende uitdagingen 
voor de toekomst voor de deur! De onenigheid naar aanleiding van de juridi-
sche hoorzitting heeft het er alvast niet gemakkelijker op gemaakt.  
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Afscheid van Risico? Niet zonder gevaar! 

Roel Pieterman1 

Inleiding 
 
Elk decennium zijn eigen voedselfobie. Zo luidt de kop boven een krantenarti-
kel.2 Onder de genoemde voedselfobieën ontbreekt, wat mij betreft ten onrech-
te, genetische modificatie, waartegen vooral door Greenpeace maar ook Mili-
eudefensie, de Alternatieve Konsumentenbond en de Natuurpartij nemen 
krachtig geprotesteerd wordt, althans voor zover het toepassingen op het ge-
bied van voedsel betreft.3  

Deze voedselfobieën bieden goed inzicht in een manier van omgaan met 
mogelijke gevaren en de schadelijke gevolgen die zij kunnen hebben, die vol-
gens mij nieuw is en een typerend cultuurfenomeen van de laatmoderne sa-
menleving. Naast de twee eerder ontwikkelde moderne typen van denken over 
schade en schande is mijns inziens een derde type tot ontwikkeling gekomen. 
Het eerste type kan als ‘schulddenken’ getypeerd worden. Ik doel hiermee op 
het individualistische perspectief dat in de negentiende eeuw is uitgewerkt als 
onderdeel van de liberale mens- en maatschappijopvatting in het privaatrechte-
lijk systeem van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Morele 
schuld in de vorm van nalatigheid of onzorgvuldigheid vormt de kern van om-
gaan met gevaar en schade. Het tweede type wordt tegenwoordig algemeen als 
risicodenken aangeduid. Grotendeels los van morele vragen over schuld wordt 
schade daarin als onvermijdelijk gezien en als aanvaardbaar voor zover ade-
quate schadevergoeding kan plaatsvinden. Het grote systeem van particuliere 
en publieke verzekeringen, dat het tastbare maatschappelijke resultaat is van 
dit type denken, vormt de kern van de verzorgingssamenleving die in de twin-
tigste eeuw tot ontwikkeling is gebracht. Het derde type noem ik preventieden-
ken. Hierin staat niet het vergoeden van de schade centraal, maar juist het 
voorkomen ervan. Schade wordt namelijk vermijdbaar geacht en dus is de cru-
ciale taak niet het zorgen voor een adequaat verzekeringssysteem voor de ver-

                                                           
1 Graag dank ik bij deze de leden van de redactie alsmede Bram Peper en Dieteke 

van der Ree voor hun constructieve commentaar op een eerdere versie.  
2 NRC Handelsblad, 28 november 2000. Vergelijk ook Facts versus Fears; A review 

of the greatest unfounded health scares of recent times (1967-1997) van Adam J. 
Lieberman en Simona C. Kwon (2000, Third Edition, te downloaden van de web-
site van de American Counsil for Science and Health: www.acsh.org.  

3 De websites van deze organisaties geven veel informatie over hun kritiek.  
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goeding van schade, maar een preventieregime ter voorkoming ervan. In het 
officiële beleid staat het zogenaamde voorzorgbeginsel dan ook centraal.4  

Voor mensen in de moderne samenleving is ‘risico’ een vertrouwd begrip. 
Het behoort tot de vanzelfsprekende woorden die iedereen dagelijks terloops 
gebruikt, zonder er een heel precieze betekenis aan te geven. Het lijkt soms wel 
of alles een risico is geworden en de wereld nog slechts onzekerheid en onvei-
ligheid heeft te bieden. Dit is een van die wonderlijke hedendaagse paradoxen. 
Terwijl de mens nog nooit zo gezond en welvarend is geweest als in de volop 
geïndustrialiseerde wereld, lijkt hij zich als nooit tevoren sterk bewust van alle 
mogelijke bedreigingen daarvan.5  

Risico verwijst naar gevaar, nadeel en schade. We zien steeds meer een 
houding tegenover risico’s, die kan worden samengevat met de slagzin “Scha-
de is schande”. Gevaren mogen eigenlijk niet bestaan. Nadelen behoren niet op 
te treden. Zo lijkt de geestesgesteldheid van de burger in de hedendaagse wel-
vaartssamenleving te zijn. Schuyt merkt in dit verband op dat ons ‘tragisch be-
wustzijn’ vrijwel geheel verdwenen is.6 De moderne mens kent het noodlot 
niet meer. Ook hier treffen we een paradox aan. Een steeds krachtiger morele 
verontwaardiging over ieder ondervonden nadeel lijkt samen te gaan met een 
steeds verdergaande ontkenning van enige persoonlijke verantwoordelijkheid 
daarvoor.  

Deze bijdrage gaat over preventiedenken, dat pas in de jaren negentig van 
de twintigste eeuw enorm aan maatschappelijke betekenis heeft gewonnen. De 
drie typen, die ik hier onderscheid, zijn bedoeld als ideaaltypische constructie. 
Tezamen maken zij duidelijk welke algemeen voorkomende en officieel en pu-
bliek erkende manieren er in de moderne samenleving bestaan om te reageren 
op gevaren en nadelen. Historisch komt eerst het schulddenken tot ontwikke-
ling, daarna het risicomoderne en tenslotte het preventiedenken. Alle drie deze 
typen zijn nu onderdeel van ons cultuurgoed en mensen zijn dan ook goed in 
staat om hun vertogen over gevaren en nadelen in elk van de drie ‘idiomen’ of 
een combinatie ervan te verwoorden. Mij gaat het er in dit artikel om te laten 
zien wat de voornaamste karakteristieken van het nieuwe type zijn. Ik wil ook 
laten zien hoezeer het past in andere culturele ontwikkelingen, vooral die van 
de relativering van de status van wetenschappelijk kennen en kunnen.  

De opzet van dit artikel is als volgt. Ter inleiding geef ik een kort overzicht 
van de kenmerkende bestanddelen van risicodenken, dat als reactie op het ne-
gentiende-eeuwse privaatrechtelijke schulddenken tot ontwikkeling kwam. Ik 
schets dat denken als onderdeel van de moderne, rationele cultuur waarin de 
toon wordt gezet door het vertrouwen in de mogelijkheden om met behulp van 
de wetenschap de wereld te begrijpen, voorspellen en beheersen. Ik vervolg 
met een uiteenzetting van de inzichten die Douglas en Wildavsky hebben ont-
wikkeld ten aanzien van moderne reacties op technologische risico’s. Hun visie 
op de verhouding tussen politiek en kennis en hun typologie van reacties op 
                                                           
4 Zie voor de Europese Unie de Mededeling van de Commissie over het voorzorgbe-

ginsel (Brussel 02,02,2000; COM(2000) 1: http://europa.eu.int/comm/food/index 
_en.html).  

5 Vergelijk Ulrich Beck, Risk Society (Polity Press 1992).  
6 Zie de bundel essays van C.J.M. Schuyt die onder de titel Tegendraadse werkingen 

zijn uitgegeven (Amsterdam: University Press, 1995). 



Afscheid van risico? Niet zonder gevaar! 37 

technologische ontwikkeling vormen voor mij het analytisch kader waarmee 
ik, aansluitend, de contouren schets van de nieuwste vorm van risicodenken. In 
een schematisch overzicht zet ik tenslotte de verschillende typen nog eens 
naast elkaar. Bij wijze van voorbeeld ga ik daarna in op de discussies over de 
toepassing van biotechnologie op het terrein van voedsel. Deze discussies ma-
ken goed duidelijk hoe complex de problematiek is en hoeveel belan-
gen(groepen) erbij betrokken zijn. Ik rond af met enkele conclusies over de 
maatschappelijke waarde van dit nieuwe type risicodenken en de toepassing 
die het voorzorgbeginsel daarbij krijgt.  

De ontwikkeling van risicodenken 

Wanneer we zoeken naar een formele definitie van het risicobegrip, dan kun-
nen we beginnen met een korte omschrijving. In ons alledaags taalgebruik 
zouden we kunnen zeggen: ‘risico is de afloop die je vreest’. In de technische 
taal van het riskmanagement is risico de kans op schade in relatie tot de om-
vang van de schade. We krijgen dan teksten als de volgende:  
 

“Suppose that a particular programme involves a significant probabil-
ity of a major catastrophe through soil contamination in a hundred 
years time. The cost of this contamination is estimated, in today’s 
prices, to be £ 100 million and the probability that it would occur is 
0.5. Then the expected cost in 2089 is £ 50 million. Discounted at 10 
per cent per annum this amounts to £ 36, at 5 per cent it amounts to £ 
3,802, and at 2 per cent it amounts to £ 69,016”.7 

 
Zulke omschrijvingen geven een eerste indruk. Belangrijk is te onderscheiden 
tussen risico enerzijds en gevaar en onzekerheid anderzijds. Gevaar verwijst 
naar schade die in de tijd nabij is en die als acuut ervaren wordt. Risico’s ver-
wijzen naar schade die met meer of minder waarschijnlijkheid vroeger of later 
op zal treden. Er wordt, bijvoorbeeld, in Nederland rekening gehouden met een 
bepaald risico van dijkdoorbraak, maar het gevaar daarvan is meestal niet aan-
wezig. Er is sprake van risico wanneer we niet kunnen voorspellen waar en 
wanneer bepaalde nadelen zich precies voor zullen doen, maar wanneer we wel 
de kansen op die nadelen kennen. Onzekerheid bestaat, wanneer we ook die 
kansen niet kennen. In die zin kunnen we nog niet spreken van de risico’s van 
BSE, maar moeten we spreken over onzekerheid daaromtrent. Het is belangrijk 
is om inzicht te krijgen in de culturele lading van het risicobegrip. Alleen op 
basis daarvan kan het bijzondere karakter van dit begrip duidelijk worden. Het 
is daarom noodzakelijk eerst iets te zeggen over dat ontwikkelingsproces. Cen-
traal staat de vraag hoe het denken in termen van risico heeft doorgewerkt in 
het recht. 

                                                           
7 Uit Blueprint for a Green Economy (Pearce at al. 1989); geciteerd in John Adams 

Risk (UCL Press, 1995, p. 94). Adams merkt overigens op dat de auteurs zich in dit 
voorbeeld een factor honderd vergissen (idem, p. 105).  
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Wat ik in het vervolg van deze paragraaf wil laten zien, is dat het vroegmoder-
ne denken over gevaren in termen van risico drie karakteristieke elementen be-
vat: berekenbaarheid, formele aansprakelijkheid voor schade en preventie. 
Ontwikkelingen die berekenbaar zijn, maken de te verwachten hoeveelheid 
schade voorspelbaar. Om die te kunnen vergoeden dient een verzekeringssys-
teem opgezet te worden. Daarbij is het mogelijk om economische afwegingen 
te maken tussen vergoeding van schade enerzijds en preventieve inspanningen 
anderzijds.  

Peter L. Bernstein kent aan de ontwikkeling van het idee van berekenbaar-
heid een zeer grote historische waarde toe: 
 

“The revolutionary idea that defines the boundary between modern 
times and the past is the mastery of risk: the notion that the future is 
more than a whim of the gods and that men and women are not passive 
before nature. Until human beings discovered a way across that 
boundary, the future was a mirror of the past or the murky domain of 
oracles and soothsayers who held a monopoly over knowledge of an-
ticipated events”.8 

 
Blaise Pascal en Pierre de Fermat legden in 1654 de basis van de waarschijn-
lijkheidtheorie.9 Daarmee was een instrument ontwikkeld dat het mogelijk 
maakte om op grond van kennis over gebeurtenissen uit het verleden rationele, 
controleerbare voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen. De 
inzichten van de waarschijnlijkheidtheorie zijn op diverse terreinen gebruikt 
om ‘de toekomst te voorspellen’. Het was voor de vorsten van het Ancien Re-
gime, die hun macht over de samenleving probeerden te vergroten, van groot 
belang meer te weten over de bevolkingsopbouw. Wie demografische ontwik-
kelingen kon voorspellen, beschikte over essentiële gegevens in verband met 
de fiscale en militaire belangen van de staat. Ook particulieren konden hun 
belangen behartigen door relevante gegevens te verzamelen. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld in de scheepvaart door na te gaan hoeveel schepen vergingen op 
welke reisroutes. Dit verschafte een rationele basis voor verzekeraars. Als er 
een maatschappelijke activiteit is waar gedetailleerde gegevens de grondslag 
vormen voor rationele toekomstberekeningen, dan is het wel het ver-
zekeringswezen. Naast scheepsverzekeringen behoren levensverzekeringen en 
brandverzekeringen tot de eerste activiteiten op dat gebied.10  

Het verzekeringswezen laat zien hoe het maatschappelijke, het economi-
sche en het juridische met elkaar verenigd kunnen worden. Mensen wensen 
een zo groot mogelijke zekerheid voor hun levenskansen in de toekomst. De 
economie kan zich beter ontwikkelen naarmate kosten-batenanalyses betrouw-
                                                           
8 Peter L. Bernstein, Against the Gods: The Remarkable Story of Risk (John Wiley & 

Sons, 1996, p. 1). Mary Douglas is het met hem eens: “The calculation of risk is 
deeply entrenched in science and manufacturing and as a theoretical base for de-
cision-making. Clearly, probability theory has provided a modern way of thinking’ 
(‘Risk and Justice’ in Risk and Blame, Routledge 1992, p. 23). 

9 Zie Bernstein 1996, p. 3-4. De klassieke bron is The Emergence of Probability van 
Ian Hacking (Cambridge University Press 1975). 

10 Zie Bernstein 1996,.p. 89-92. 
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baarder zijn. Het recht biedt mensen mogelijkheden om hun wederzijdse han-
delen een zekere vorm te geven. Het zekere van die vorm heeft zowel betrek-
king op het gestandaardiseerde, algemeen kenbare karakter ervan als op de 
beschikbaarheid van controle en dwang vanwege de overheid. Enigszins on-
verwacht blijkt de op berekening gebaseerde economische rationaliteit van de 
verzekering soms sterke humaniserende effecten te hebben. Adviezen van ver-
zekeringsexperts, bijvoorbeeld, maakten vooruitstrevende werkgevers aan het 
eind van de negentiende eeuw duidelijk dat investeringen in de fabriek de on-
gevalkansen sterk konden beïnvloeden en dus tot premiereductie zouden lei-
den. De onzichtbare hand van het kapitalistisch eigenbelang bevorderde zo de 
proletarische levenskansen.11  

Verzekeringen laten ook goed zien welke inhoud de maakbaarheidgedachte 
krijgt in het kader van het risicodenken. Op grond van ervaringen uit het verle-
den wordt berekend in welke mate bepaalde bedreigingen zullen uitmonden in 
werkelijke schade. Hoe beter de kwaliteit van de ervaringskennis is, hoe meer 
inzicht ontstaat in factoren die de kansen positief en negatief beïnvloeden. De 
les van de historische ervaring is echter dat de kans op schade niet tot nul te 
reduceren valt. Overal waar gehakt wordt, vallen immers spaanders. Het voor-
komen van schade is daarom geen absolute eis, maar een zaak die door econo-
mische overwegingen geregeerd wordt. Daarbij is het zo, dat de verhouding 
tussen de kosten en de baten van extra inspanning tot reductie van de kans op 
schade steeds meer in het nadeel van verdere reductie komt te liggen. Techni-
sche risicoberekeningen wijzen uit wat economisch gezien de optimale mix is 
van schadevergoeding en preventieve maatregelen. Deze manier van benade-
ren, overheerst heden ten dage nog onze visie op, bijvoorbeeld, medische fou-
ten, bedrijfs- en verkeersongevallen.  

De maakbaarheidgedachte staat wat dit betreft tegenover het traditionele 
denken waarin de menselijke onmacht voorop staat. De stand van zaken in de 
wereld en de gebeurtenissen daarin liggen in dat denken voornamelijk buiten 
de menselijke invloedssfeer. Aan nauwelijks beïnvloedbare factoren wordt een 
overheersende invloed toegeschreven. Daartoe behoren natuurlijke en boven-
natuurlijke krachten. Ongevallen en catastrofes worden bijvoorbeeld toege-
schreven aan een wispelturig noodlot of aan goddelijke gramschap. Dergelijke 
krachten kan men hooguit indirect beïnvloeden door offergaven of een vroom 
leven. Deze houding blijft lang bestaan, ook in combinatie met vroege vormen 
van verzekering, zoals blijkt uit de bepalingen van een Kistenmakersgezellen-
gilde, waar een ‘bedrijfsongeval’ omschreven wordt als een ‘Acsident door 
Godes hand ontfangen’.12  

                                                           
11 Vergelijk Rob Schwitters, De risico’s van de arbeid. Het ontstaan van de Ongeval-

lenwet 1901 in sociologisch perspectief (Wolters-Noordhoff, 1991a). Schuyt (1995, 
p. 65) laat zien dat deze economische rationaliteit ook morele risico’s met zich 
meebrengt. Keren verzekeringsmaatschappijen te gemakkelijk uit bij claims om-
trent verlies, diefstal of beschadiging, omdat de kosten van nader onderzoek hoger 
zijn dan de geclaimde schade, dan wordt de verzekeringspremie de vervangings-
prijs voor bepaalde gebruiksvoorwerpen.  

12 Zie bij Rob Schwitters, ‘Riskante aansprakelijkheid’ in Recht en kritiek (17/1) 
1991b, p. 1-39; p. 2. 
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Een aspect van risicodenken, dat ik tenslotte wil noemen, is het formele, onper-
soonlijke karakter van de compensatie van schade. De totale berekenbare scha-
de die zal ontstaan, is een gegeven dat de gehele gemeenschap voor wie de be-
rekening is gemaakt, aangaat. Voor grote groepen en evenwichtig gespreide 
kansen geldt dat de collectieve schade voor elk der leden weinig betekenis 
heeft. Door deel te nemen in een verzekering koopt men voor een kleine bij-
drage het risico af in de vorm van een recht op compensatie. In deze maat-
schappelijke praktijk leidt het formele feit, dat de verzekerde schade is opge-
treden, tot de vergoeding van die schade. De vraag of de persoon die de schade 
leidt, beoordeeld als moreel handelend individu, die vergoeding wel verdient, 
komt niet of nauwelijks aan de orde. In de logica van de risicoverzekering pas-
sen twijfels daaromtrent slechts in zoverre, dat er een impuls van uitgaat om tot 
een meer precieze onderverdeling van risicocategorieën te komen, zodat pre-
miedifferentiatie mogelijk wordt. Evenzo past het in deze logica dat risico’s, 
die onberekenbaar zijn, onverzekerbaar blijven 

Dit risicodenken zien we als theoretische benadering opkomen aan het eind 
van de negentiende eeuw. In het privaatrecht geldt dan nog onverkort het uit-
gangspunt dat iedereen zijn eigen schade draagt. Schadevergoeding is slechts 
mogelijk indien er sprake is van onrechtmatige daad. Relatief hoge juridische 
drempels belemmeren de vergoeding van schade door anderen. Is de schade 
aantoonbaar? Is het mogelijk een causaal verband aan te wijzen met het hande-
len van de verantwoordelijk gestelde persoon? Valt die persoon voor dat han-
delen een juridisch hanteerbaar moreel verwijt te maken? En zelfs als dat alles 
te bewijzen valt, blijft nog de vraag of en in welke mate de beschadigde mede 
aansprakelijk is voor de schade.  

Naast dit systeem waarin persoonlijke morele verwijten – in de gedaante 
van schuld – centraal staan, komt in de loop van de twintigste eeuw een andere 
benadering tot ontwikkeling.13 Dat systeem stelt de maatschappelijke regule-
ring van risico’s centraal. Enerzijds leidt dat tot sociale wetgeving in de vorm 
van verplichte collectieve verzekeringen. Maar binnen het privaatrecht zelf is 
de rechter zich bij de beslissing omtrent de toekenning van een eis tot schade-
vergoeding steeds minder gaan afvragen wie schuldig was en steeds meer wie 
het best in staat is tot effectieve aanpak van het onderliggende maatschap-
pelijke risico.  

Het klassiek liberale systeem van privaatrechtelijke schadevergoeding pas-
te goed in de verhoudingen van de negentiende-eeuwse samenleving. Volgens 
het formeel vrije spel der maatschappelijke krachten kwam een bepaalde ver-
deling van schaarse goederen tot stand. Deze verdeling werd geacht billijk te 
zijn of zelfs bevorderlijk voor beschaving en vooruitgang. Alleen wanneer in 
dat maatschappelijke spel ‘vals’ gespeeld werd, konden onrechtmatig verkre-
gen voor- of nadelen middels het recht worden vereffend. In deze opzet preva-
leert de status quo. Zolang we dit systeem beoordelen zonder feitelijke 
machtsverhoudingen in de analyse te betrekken, lijkt er niet veel tegenin ge-
                                                           
13 Zie over deze ontwikkeling vooral A.J. Hoekema, ‘Rechtssociologische aanteke-

ningen bij het schadevergoedingsrecht’ in NJB 1980, p. 977-1000. Samen met N.F. 
van Manen heeft Hoekema zijn inzichten verder uitgewerkt onder de noemer ‘Le-
galiteit van risico-collectivering’ in Typen van Legaliteit (tweede druk, Kluwer, 
2000, p. 131-166). 
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bracht te kunnen worden. Nemen we de realiteit van sociale ongelijkheid wel 
in ogenschouw, dan zien we dat in de rechtsbetrekking degene domineert die 
in de maatschappelijke verhoudingen domineert. Maar dit is niet het enige pro-
bleem voor de liberale politiek-juridische ideologie. 

Er is meer nodig dan een blinde vlek voor ongelijkheid om dit recht als 
neutrale scheidsrechter te kunnen beschouwen. We moeten óók uitgaan van 
menselijk handelen dat door moraal en niet door eigenbelang gestuurd wordt. 
Zouden we dat niet doen, dan zou het recht de valsspeler bevoordelen, die im-
mers onrechtmatig de status quo in zijn voordeel gemanipuleerd heeft. Hier 
doemt voor het liberale denken een probleem op: hoe kan het politiek-
economische beeld van de mens die op rationele wijze zijn eigenbelang na-
streeft, worden verenigd met het politiek-juridische beeld van de mens die mo-
reel juist handelt? Deze vraag is bij mijn weten nooit expliciet behandeld. De 
morele kwaliteit van handelen kwam als probleem vooral aan de orde in die 
gevallen waar mensen schade opliepen, die zij vervolgens niet zelfstandig 
konden dragen. Wie in die situatie terechtkwam en de schuld daarvoor niet 
rechtens bij een ander kon leggen, die had zich kennelijk onvoldoende verant-
woordelijk gedragen. Zijn menselijke ellende werd gezien als een moreel 
voorbeeld voor anderen.14 

Bezien vanuit de socialistische kritiek op de negentiende-eeuwse samenle-
vingsorde is het klassiek liberale schadevergoedingsrecht – dat als een schuld-
regime gekenschetst kan worden – onsociaal te noemen. Het bestendigt de 
maatschappelijke ongelijkheid, laa(d)t de schade op de zwakste schouders en 
staat de elite toe zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Dit alles 
wordt goed geïllustreerd aan de hand van het ontstaan van de Ongevallenwet 
van 1901, het eerste voorbeeld van de trend van schuld naar risico in samen-
hang met die van privaat- naar publiekrechtelijke regulering. 15 De ontwikke-
ling van deze wet geeft een beeld te zien van formalisering van de vergoeding 
van schade ten gevolge van arbeidsongevallen. Informele hulp uit de directe 
sociale omgeving van het slachtoffer wordt steeds minder belangrijk. Bedrijfs-
matig georganiseerde verzekeringen nemen een steeds belangrijker plaats in. 
Zij zijn afhankelijk van adequate gegevens, bevorderen preventieve maatrege-
len en verstrekken formele aansprakelijkheid. Initiatieven van werklieden tot 
onderlinge verzekering blijken steeds opnieuw op niets uit te lopen. Professio-
nalisering van het verzekeringswezen brengt uitkomst voor individuele, pro-
gressieve werkgevers die zich willen verzekeren van trouwe en gezonde arbei-
ders. De Ongevallenwet, tenslotte, schept een nationale en collectieve verzeke-
ring die op rationele en onpersoonlijke wijze premies int en uitkeringen ver-
strekt. Uit de analyse van Schwitters (1991a en b) wordt overigens ook duide-
lijk dat het privaatrechtelijk schuldregime – door zijn onsociale karakter? – 
beschouwd kan worden als katalysator in de overgang van traditionele nood-
lotsolidariteit naar moderne risicosolidariteit.  

De begrippen berekenbaarheid, formele aansprakelijkheid en preventie ma-
ken met elkaar duidelijk waar het risicodenken – als onderdeel van de ideolo-
gie van de maakbaarheid – op neerkomt. Voorwaarden voor de ontwikkeling 

                                                           
14 Vergelijk Schwitters 1991a en b. 
15 Die ik hier verder als voldoende bekend veronderstel.  



42 Roel Pieterman 

van het risicodenken zijn met deze begrippen verbonden. Voor berekenbaar-
heid moet vooruitgang worden geboekt in de wiskunde. Dat vereist op zijn 
beurt het bestaan van een bepaald getallensysteem, omdat niet ieder systeem de 
mogelijkheid van geavanceerde kansberekening biedt. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het Romeinse getallensysteem. Daarom kan de ontwikkeling pas op gang 
komen nadat in de late Middeleeuwen het Romeinse stelsel vervangen wordt 
door het Indiaas-Arabische systeem. Daarnaast zijn ook dataverzamelingen 
essentieel voor de berekenbaarheid van maatschappelijke ontwikkelingen en 
gebeurtenissen. De schade die veroorzaakt wordt, moet natuurlijk vergoed 
worden en dat gebeurt op grond van formele aansprakelijkheid. Voordat dat 
type aansprakelijkheid kan ontstaan, is het noodzakelijk dat mensen hebben 
geleerd om de morele vragen, die altijd verbonden zijn met het ontstaan en de 
vergoeding van schade, los te maken van het concreet persoonlijke. Dit vereist 
dat het sterk religieus verankerde denken zijn dominante culturele positie ver-
liest. In plaats daarvan moet een ander type moraliteit groeien, waarin concrete 
schadegevallen gezien worden als instanties van geaggregeerde kansen. Het 
gaat dan om risico’s als onvermijdbaar aspect van het menselijk leven. Voor 
zulke risico’s kan niemand in het bijzonder verantwoordelijk gesteld kan wor-
den en is de formeel geconstrueerde risicogemeenschap aansprakelijk. Voor 
preventie, tenslotte, is noodzakelijk dat mensen geloven de wereld systema-
tisch te kunnen beheersen. Natuurlijk hebben mensen zich altijd ‘gewapend’ 
tegen bedreigingen, bijvoorbeeld met zwaarden of dijken. De ontwikkeling van 
doelbewust gecreeerde instituties is echter een product van het moderniserings-
proces van de Westerse cultuur, waarin fatalisme heeft plaatsgemaakt voor 
activisme. Toch geldt in dit type denken dat het voorkomen van schade slechts 
in beperkte mate mogelijk is. Activiteiten mogen worden voortgezet, zolang 
het mogelijk is om de veroorzaakte schade in de productiekosten op te nemen, 
in de prijs door te berekenen en het product ook dan nog op de markt af te 
kunnen zetten. 

Het risicodenken, zoals dat hierboven behandeld is als onderdeel van de 
ideologie van de maakbare samenleving, kunnen we als vroegmodern typeren. 
Het past immers binnen het oorspronkelijke optimisme van de Verlichting. 
Vanuit een groot vertrouwen in menselijke kennisverwerving zag men veel in 
de mogelijkheden tot sturing en zelfs beheersing van de natuurlijke en sociale 
omgeving. Ontwikkelingen in wetenschap en filosofie hebben dit vertrouwen 
in de loop van de twintigste eeuw echter steeds verder ondergraven. Hoewel 
lang niet iedereen vervalt in postmodern relativisme zijn de claims op waar-
heid, objectiviteit en zekerheid van wetenschappelijke kennis toch veel meer 
bescheiden geworden. Deze ontwikkelingen hebben ook in het risicodenken 
hun sporen achtergelaten. Waar dat zichtbaar wordt, kunnen we van preventie-
denken spreken.  

Om de sporen van preventiedenken te traceren, moet duidelijk gemaakt 
worden in welke opzichten de status van wetenschappelijke kennis veranderd 
is. Cruciaal daarbij is dat zekerheid van wetenschappelijke kennis en eensge-
zindheid in normatieve zin steeds meer met elkaar in verband worden gebracht. 
Waar de laatmoderne wereld gekenmerkt wordt door culturele pluriformiteit, 
structurele complexiteit en democratie, ontbreekt het steeds meer aan weten-
schappelijke en normatieve consensus. Onder die omstandigheden biedt het ri-
sicodenken geen uitkomst.  
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Laatmodern relativisme en de samenhang van kennis en macht 

Met John Searle16 kunnen we drie typen fenomenen in de wereld onderschei-
den. Allereerst de fenomenen zoals ze bestaan en zouden bestaan los van de 
invloed van mensen. Traditioneel spreken we hier van natuurfenomenen, zoals 
bergen, rivieren, bomen, wind en levende organismen. Ten tweede zijn er fe-
nomenen die weliswaar een eigen materieel bestaan kennen, maar die door de 
mensen in de wereld gebracht zijn, zoals dijken, lucifers, windmolens en le-
vende organismen zoals honden en graan. We kunnen hier spreken van sociale 
natuurfenomenen. Ten derde zijn er institutionele fenomenen die niet in letter-
lijke zin een eigen materieel bestaan kennen en die door menselijk handelen in 
de wereld gebracht worden, zoals huwelijk, eigendom, armoede en misdaad.  

Analytisch gesproken zijn de natuurfenomenen er ongeacht of er mensen 
zijn. De gesocialiseerde natuurfenomenen bestaan alleen dankzij de invloed 
van mensen, maar door hun materiële aard bestaan zij – eenmaal voortgebracht 
– ook onafhankelijk van mensen. Instituties daarentegen bestaan uitsluitend 
dankzij menselijk handelen. De historische trend in de verhouding tussen deze 
drie fenomenen is, dat het belang van het tweede en derde type steeds groter 
wordt. Dit komt doordat steeds meer natuur gesocialiseerd wordt en omdat 
onze institutionele werkelijkheid steeds meer omvattend en complex wordt. Of 
het nu gaat om de menselijke productie van materiële fenomenen of van insti-
tuties, onze omgeving wordt steeds meer beïnvloed door ons ingrijpen.  

In deze zin kunnen we met steeds meer recht spreken van de sociale con-
structie van de werkelijkheid. Bij die constructie staat steeds de menselijke 
kennis – religieus, juridisch, economisch, politiek of wetenschappelijk – cen-
traal. Het is vooral de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis die heeft 
bijgedragen aan de socialisering van de natuur, die vooral de laatste tweehon-
derd jaar in ongekende mate om zich heen heeft gegrepen. Het is deze kennis 
die de ontwikkeling van de industriële productie mogelijk heeft gemaakt en die 
nu met de ontwikkeling van de biotechnologie uitzicht biedt op het slechten 
van de laatste grenzen die de natuur aan menselijk ingrijpen stelt. Deze ont-
wikkeling zorgt ervoor dat gevaren en nadelen, die ons bedreigen, steeds meer 
het product van menselijk handelen zelf zijn. Die gevaren gaan ook steeds na-
drukkelijker onderdeel uitmaken van onze reflexieve monitoring van de we-
reld.17 We kunnen daarom – ook heel letterlijk! – spreken over de sociale con-
structie van risico.18  

De productie en toepassing van kennis staat nooit los van sociale verhou-
dingen, maar wordt daar juist door beïnvloed. De verhouding van kennis en 
macht is dan ook een oud sociologisch thema. Het is ook een thema dat direct 
relevant is voor de wijze waarop mensen met gevaren en schade omgaan. Het 
                                                           
16 J.R. Searle, The Construction of Social Reality (The Free Press, 1995). 
17 Reflexiviteit wordt door sociologen wel gezien als hét kenmerk bij uitstek van de 

moderniteit. Vergelijk van Anthony Giddens Consequences of modernity (Polity, 
1990) en van Anthony Giddens, Ulrich Beck en Scott Lash, Reflexive Moderniza-
tion (Polity, 1994).  

18 Vergelijk voor een kritische bespreking van de neiging onder sociologen om van al-
les en nog wat te spreken in termen van sociale constructie: Ian Hacking, The So-
cial Construction of What? (Harvard University Press, 1999).  
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is toepasselijk om te spreken van ‘gevaarpolitiek’. De ideeën hierover van Ma-
ry Douglas – gedeeltelijk ontwikkeld samen met Aaron Wildavsky – zijn voor 
mijn betoog van groot belang. In haar essay ‘Risk and justice’ schrijft zij: ‘Cul-
tural theory starts by assuming that a culture is a system of persons holding one 
another mutually accountable. … From this angle, culture is fraught with the 
political implications of mutual accountability’ (1992, p. 31). Daarom heeft 
iedere cultuur behoefte aan een ‘common forensic vocabulary with which to 
hold persons accountable’ (idem, p. 22). Deze forensische taal levert ‘claims of 
justice and danger [as] rhetorical resources for all parties. On this fulcrum con-
cepts of liability and tort are continuously at stake’ (idem, p. 25).  

Het risicodiscours is volgens Douglas de moderne, rationele en technische 
variant van zo’n forensische taal en daarbij speelt de dynamiek van macht en 
kennis een wezenlijke rol. Ook bij het bestrijden van risico’s moeten prioritei-
ten worden gesteld. In het politieke debat over risico’s zijn volgens Douglas en 
Wildavsky drie ideaaltypische posities te onderscheiden: een hiërarchische, een 
individualistische en een oppositionele.19 Elk van deze posities berust op een 
centraal beeld van wat als belangrijkste sociale waarde beschouwd moet wor-
den. Bedreigingen van die belangrijkste waarde worden als de belangrijkste 
gevaren aangemerkt. Omgekeerd geldt: alles dat deze waarde bevorderd moet 
als zegen en kan niet als gevaar aangemerkt worden.  

De hiërarchische positie ziet rust, orde en veiligheid op internationaal en op 
nationaal niveau als de voornaamste waarde en de handhaving ervan als de 
belangrijkste taak voor overheid en burger. Oorlog, misdaad en alle andere 
vormen van maatschappelijke onrust en onveiligheid zijn in die visie de be-
langrijkste gevaren. Hier herkennen we de voorstanders van law and order. 
Binnen de individualistische positie geldt de vrije ontplooiing van hun capaci-
teiten door individuele mensen als de grootste waarde. Het zekerstellen van 
ieders burgerlijke vrijheden is de belangrijkste maatschappelijke taak. Zowel in 
politiek, sociaal als economisch opzicht kunnen mensen naar ontplooiing stre-
ven en de grootste gevaren zijn dan ook politieke privileges, rigide sociaal-
culturele stratificatie en economische malaise. Hier herkennen we de pleit-
bezorgers van vrije markten. De derde positie beschouwt de bevordering van 
een leven op menselijke maat als het belangrijkste doel. Het ideaal is de klein-
schalige en homogene gemeenschap die een vertrouwde en veilige omgeving 
vormt. Alleen dergelijke gemeenschappen kunnen in duurzame harmonie met 
de omgeving leven. De ernstigste bedreigingen van deze duurzame harmonie 
worden veroorzaakt door industriële, economische en politieke systemen. Hier-
in, tenslotte, herkennen we de vertegenwoordigers van ‘alternatieve’, ‘groene’ 
bewegingen.  

Douglas en Wildavsky stellen voor om debatten over technologische risi-
co’s te analyseren als een maatschappelijke strijd om de prioriteit van deze drie 
perspectieven op wat goed en wat gevaarlijk is. Daarbij geldt dat het bestrijden 
van het ene risico erop neer kan komen dat het andere risico bevorderd wordt. 
Het bevorderen van vrede en veiligheid gaat gepaard met ontwikkeling van 
grootschalige structuren en specifieke technologieën die een bedreiging van 

                                                           
19 Risk and Culture; An essay on the selection of technological and environmental 

dangers (University of California Press, 1983.  
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een leven op menselijke maat of zelfs van het menselijk leven als zodanig in-
houden. En het omgekeerde is eveneens het geval. Ook het streven naar een 
leven op menselijke maat en dat naar het bevorderen van vrije individuele ont-
plooiing staan op gespannen voet met elkaar. Het bewaken van de integriteit en 
homogeniteit van de kleine gemeenschap laat immers weinig ruimte aan vrije 
keuzen van individuele leden.  

Het hiërarchische perspectief treffen we vooral aan in de stellingname van 
officiële autoriteiten, die het als hun taak zien om de maatschappelijke ontwik-
kelingen in goed geordende banen te leiden. Vanuit deze positie worden tech-
nologische risico’s veelal als beheersbaar voorgesteld. Met behulp van weten-
schappelijk onderzoek kunnen ze namelijk vastgesteld worden.20 Daarna is het 
een kwestie van het treffen van adequate voorzieningen ter beperking en com-
pensatie van schade. Daarmee is zekerheid gecreëerd en weet iedereen waar hij 
aan toe is. Het individualistische perspectief vinden we vooral bij onderne-
mers. Zij concentreren zich bij voorkeur op de nieuwe kansen en moge-
lijkheden die technologieën binnen handbereik brengen en stellen de daarmee 
samenhangende risico’s graag op de achtergrond. Veel erger is het in hun ogen 
om ontplooiingskansen te laten liggen: stil zitten is achteruitgang. Aanhangers 
van het oppositionele perspectief, daarentegen, zien de huidige ontwikkelingen 
als te ver doorgeschoten en pleiten voor terugkeer op onze schreden. De we-
reld is volgens hen te vol met teveel mensen, te machtige overheden en te grote 
ondernemingen. Technologische risico’s zijn overduidelijk aanwezig en be-
dreigen misschien zelfs in een onomkeerbare ontwikkeling het voortbestaan 
van menselijk en ander leven op aarde.  

Tegen deze achtergrond van het debat tussen aanhangers van deze perspec-
tieven schetsen Douglas en Wildavsky de problematische samenhang van 
macht en kennis. Zij maken duidelijk dat het slechts onder bepaalde condities 
mogelijk is om onproblematisch van duidelijke risico’s en adequate oplossin-
gen te spreken. Zij maken twee onderscheidingen en betrekken die op elkaar. 
Enerzijds is er het onderscheid tussen zekere en onzekere wetenschappelijke 
kennis. Anderzijds is er het onderscheid tussen een situatie waarin alle betrok-
kenen dezelfde normatieve prioriteiten hebben en een situatie waarin die nor-
matieve overeenstemming afwezig is. We kunnen ons in beide gevallen ook 
een continuüm voorstellen. In welke mate is er sprake van intersubjectieve 
overeenstemming over onze kennis van de wereld? In welke mate hanteren alle 
betrokkenen dezelfde waarden en normen.21  

Betrekken wij de twee onderscheidingen op elkaar dan ontstaan vier com-
binaties waarin het kennisprobleem steeds een andere aard heeft. Bestaat er 
wetenschappelijke overeenstemming en geen normatieve dan is een politieke 
oplossing in de vorm van dwang of discussie geboden. Bestaat er normatieve 
overeenstemming maar geen wetenschappelijke dan is nader onderzoek gebo-
                                                           
20 Vanwege deze connectie hangen ook wetenschappers vaak het hiërarchisch per-

spectief aan.  
21 In zijn empirisch onderzoek naar Denkbeelden over technologie, risico’s en samen-

leving (Eburon 1996) ontwerpt Freek de Meere een schema van maatschappijbeel-
den (p. 51) en van technologiebeelden (p. 69). In lijn met zijn kritiek op de cultu-
rele theorie van Douglas en Wildavsky (1996, p. 15-20) gebruik ik hun onderscheid 
als ideaaltypen, d.w.z. als heuristische hulpmiddelen.  
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den. Ontbreekt overeenstemming in beide opzichten, dan is de vraag of er wel 
gevaren bestaan, die de moeite van nadere wetenschappelijke en normatieve 
inspanning waard zijn, volkomen open. Slechts indien er sprake is van (vol-
doende) wetenschappelijke én normatieve overeenstemming is het mogelijk op 
technische wijze – dat wil zeggen: in waarderende zin schijnbaar neutraal – 
risico’s aan te wijzen, optimale oplossingen te berekenen en efficiënte en ef-
fectieve maatregelen te ontwerpen en implementeren.  

In Nederland is de verwevenheid van wetenschap en politiek rondom risi-
cocontroverses geanalyseerd door Rip.22 Twee grondstellingen werkt hij uit. 
Ten eerste stelt hij dat wetenschappelijke overeenstemming waarschijnlijker is 
naarmate er ook sprake is van normatieve overeenstemming. Ten tweede is we-
tenschappelijke overeenstemming volgens hem ‘robuuster’ naarmate zij tot 
stand gekomen is in discussie tussen partijen met uiteenlopende normatieve, 
economische en andere prioriteiten. Onder robuust verstaat hij weerstandsver-
mogen tegen verandering. Is tussen diverse deelnemers eenmaal overeenstem-
ming bereikt over de kennis van een bepaald verschijnsel, dan is het voor elke 
volgende deelnemer steeds weer moeilijker om die consensus te doorbreken. 
Rip spreekt in dit verband van ‘empirisch gecontroleerde normativiteit’ en hij 
meent dat wetenschapsonderzoek – met name rond risicokwesties – ‘duidelijk 
maakt dat de constructie van wetenschappelijke feiten (in brede zin) en de ge-
zaghebbende toedeling van waarden twee gevolgen zijn van één proces, name-
lijk het proces waarin robuustheid toeneemt’. Hij voegt daar de essentiële stel-
ling aan toe, dat ‘wetenschappelijke experts in de praktijk hun handelen laten 
leiden door het streven naar robuustheid’ (Rip 1992: 64).  

Rip presenteert nog twee belangrijke inzichten. Ten eerste hoeft de aan-
vaarding van het dominante wetenschappelijke standpunt niet altijd op consen-
sus te berusten. Andersdenkenden kunnen feitelijk stoppen met hun standpunt 
naar voren te brengen en te verdedigen. Zo twijfelt de tabaksindustrie nog 
steeds aan het verband tussen longkanker en roken, maar is zij er toch mee ge-
stopt dat standpunt uit te dragen. Dat roept vervolgens bij het publiek natuur-
lijk wel de reactie op dat verband nu écht als een feit te zien.23 Ten tweede 
blijkt het streven naar robuuste kennis goed aan te sluiten bij de bureaucra-
tische behoefte aan beheersing. In dit verband kan een tweede voorbeeld gege-
ven worden van het beëindigen van de wetenschappelijke controverse om stra-
tegische redenen. In de jaren tachtig accepteerde de chemische industrie een 
softwareprogramma van de overheid, waarmee ‘aanvaardbare’ risico’s bere-
kend konden worden. Op basis hiervan kon men vergunningen aanvragen. 
Deze acceptatie berustte niet op instemming met de wetenschappelijke kennis 
die in de software verwerkt was, maar op twee effecten van het programma: 
voorspelbaarheid van overheidsbeslissingen en gelijkheid van behandeling.  

Interessant, tenslotte, is het ontstaan van wat Rip ‘tweede-orde robuust-
heid’ noemt. Hij doelt daarmee op het proces van institutionalisering dat 
rondom controverses optreedt. Partijen die elkaar steeds opnieuw treffen in 
                                                           
22 Arie Rip, ‘Risicocontroverses en verwevenheid van wetenschap en politiek’ in Ken-

nis en methode (16/1) 1992, p. 63-80.  
23 In het debat over de vraag of roken schadelijk is voor de gezondheid heeft het zeer 

lang geduurd voor de overheid dit standpunt innam (vgl. A.M. Brandt, ‘The ciga-
rette, Risk, and American Culture’, in Risk, E.J. Burger Jr. (ed.), 1993, p. 155-76.  
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discussies over ware kennis en juiste normen zullen een bepaald repertoire van 
interactievormen ontwikkelen. Zo onderscheidt Van Riemsdijk op basis van 
empirisch onderzoek zes fasen in het verloop van een controverse tussen maat-
schappelijke organisaties en ondernemingen.24 In het meer formele domein 
kan gewezen worden op procedures rond bijvoorbeeld planologische kernbe-
slissingen als juridische vormen van tweede-orde robuustheid.  

Samenvattend kunnen we het volgende concluderen. Wetenschappelijk fei-
ten zijn resultaten van complexe interacties waaraan diverse partijen deelne-
men. In die zin moeten feiten opgevat worden als sociale constructies. Hoe uit-
gebreider het aantal deelnemers, hoe diverser hun achtergrond en hoe heftiger 
hun controverse, des te minder vatbaar voor verandering zijn de feiten die zij 
uiteindelijk produceren. Wordt eenmaal onder die omstandigheden overeen-
stemming bereikt, dan zal het voor nieuwe deelnemers zeer moeilijk zijn op-
nieuw discussie los te maken. Een dergelijke robuuste uitkomst kan soms lang 
uitblijven, maar is niet volledig afhankelijk van inhoudelijke overeenstem-
ming. Diverse strategische overwegingen kunnen leiden tot brede aanvaarding 
van een dominant standpunt.  

Het inzicht, dat wetenschappelijke kennis en politieke waardering niet los 
van elkaar staan, gaat in tegen de vroegmoderne scheiding van wetenschap en 
politiek, die evenals de scheiding van recht en politiek tot de grondbeginselen 
van de Verlichting behoort. Beide fundamenten zijn weliswaar altijd onder kri-
tiek gesteld, maar pas in de loop van de twintigste eeuw is die kritiek invloed-
rijk geworden. Natuurlijk houden juristen en wetenschappers zoveel mogelijk 
vol dat recht en wetenschappelijke kennis een eigen logica en ontwikkelings-
dynamiek hebben. Alleen dat argument immers, stelt hen in staat om de gren-
zen van hun professionele domeinen te bewaken. Die grenzen worden echter 
steeds minder gerespecteerd en steeds meer gerelativeerd. In zijn Risk Society 
voorspelt Beck de voortgaande politisering van wetenschap en industrie. 
Steeds meer zullen burgers inspraak of zelfs medezeggenschap eisen in de 
ontwikkeling van nieuwe kennis en technologie.  

Erosie van het gezag van wetenschappers is het gevolg. Bij zaken die grote 
publieke belangstelling genieten, zoals roken, asbest en BSE, ging deze erosie 
hand in hand met die van het gezag van publieke autoriteiten. Deze omstandig-
heid biedt het oppositionele perspectief in de laatmoderne samenleving de ge-
legenheid om steun te vinden onder het grote publiek. Dat publiek wordt met 
succes gemobiliseerd, als burger tegenover politiek en bestuur en als consu-
ment tegenover technologie en industrie. Het is in deze context dat het voor-
zorgbeginsel ontwikkeld wordt en in de Europese Unie het beleid voor bio-
technologisch voedsel gaat domineren. Deze ontwikkeling past goed in de 
voorspelling van Beck.25 
In het navolgende zal ik een kort overzicht geven van de discussies hierover. 
Maar eerst geef ik ter afronding van mijn betoog over preventiedenken als 
                                                           
24 M.J. van Riemsdijk, ‘Actie, dialoog en onderhandelen; een plaatsbepaling’, in Con-

flicten tussen actiegroepen en ondernemingen; de democratisering van het moreel 
gezag, H.J. Tieleman (red.), Stichting Maatschappij en Onderneming 1996 (SMO 
96-8), p. 68-96. 

25 In twee latere boeken werkt Beck deze problematiek verder uit: Ecological Politics 
in an Age of Risk en The Reinvention of Politics (Polity, 1995 en 1997).  
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nieuwe manier van denken over schade en schande in Schema 1 een overzicht 
van de belangrijkste verschillen van schulddenken, risicodenken en preventie-
denken als drie moderne typen van denken over schade en schande.  
 
Schema 1: Drie moderne typen van denken over schade en schande  

 Schulddenken Risicodenken Preventiedenken 
    
Schade in de tijd 
gezien 

Verleden  Nabije toekomst Verre toekomst 

Schade oorzakelijk 
bezien 

Te voorkomen 
gevolg van indi-
vidueel handelen  

Niet te voorko-
men systeemef-
fect 

Te voorkomen sys-
teemeffect  

Omvang van de 
schade 

Klein tot gemid-
deld 

Klein tot groot Groot tot catastro-
faal  

Lokalisering van de 
schade 

Geïndividuali-
seerd op lokaal 
niveau 

Gecollectiviseerd 
binnen nationale 
(sub)systemen 

Gecollectiviseerd 
binnen mondiale 
(sub)systemen 

Morele reactie op 
schade 

Zelf dragen: eigen 
schuld - dikke 
bult  

Vergoeden: pech 
moet weg 

Voorkomen: schade 
is schande 

Schadevergoeding 
mogelijk indien  

schuldige derde 
aansprakelijk 
gesteld kan wor-
den 

beroep op verze-
kering van risico-
collectief moge-
lijk is 

collectieve midde-
len van de samen-
leving toereikend 
zijn 

Visie op slachtoffer Moreel verdacht Rechthebbend lid 
van risicocollec-
tief 

Door nalatigheid 
getroffen burger 

Centrale actor in 
het denken 

Schuldige  Systeembeheerder 
van het risico-
collectief 

Systeembeheerder 
van de samenleving  

Schande treft  Slachtoffer  Niemand Politiek verant-
woordelijke sys-
teembeheerders 

Rol van kansen Irrelevant Centraal Marginaal 
Aard van kansen n.v.t. Relatief groot Zeer klein 
Visie op voorzorg  Individuele mo-

rele plicht 
Kosten-baten 
rationaliteit van 
risicocollectief 

Morele plicht van 
systeembeheerders 

Relevantie van 
wetenschap en 
kennis 

Beperkte relevan-
tie van betrouw-
bare verklaringen 

Cruciale relevan-
tie van betrouw-
bare voorspellin-
gen 

Beperkte relevantie 
door samenhang 
van kennis en cul-
tuur 
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Biotechnologie en voedsel 

Nieuwe mogelijkheden 

Na de ontdekking van het DNA als drager van de erfelijke eigenschappen van 
levende organismen is het wetenschappelijk onderzoek naar de precieze karak-
teristieken ervan steeds meer voorwerp van onderzoek geworden. Inmiddels is 
zelfs aangekondigd dat het onderzoek naar het menselijk genoom vrijwel afge-
rond is. Zoals bij alle ontwikkeling van kennis is ook hierbij de vraag: Welke 
mogelijkheden tot beïnvloeding van de wereld levert deze kennis op? In de 
medische sfeer is het mogelijk om bepaalde erfelijke afwijkingen in het DNA 
te traceren en zo bijvoorbeeld tot een heel vroege en accurate diagnose te ko-
men. Zo’n diagnose opent wellicht een andere mogelijkheid, namelijk het ma-
nipuleren van het DNA van organismen. Zou de codering die verantwoordelijk 
is voor de erfelijke afwijking uitgeschakeld kunnen worden, dan wordt de af-
wijking niet aan een volgende generatie doorgegeven. In plaats van een eigen-
schap uit te schakelen, is het ook mogelijk een eigenschap toe te voegen indien 
de DNA-codering daarvan bekend is. Dergelijke mogelijkheden zijn overigens 
niet onbeperkt aanwezig. DNA laat zich niet eenvoudig wijzigen en zeker niet 
op de plaatsen waar de belangrijkste coderingen voorkomen. 

De kennis en technologie, die noodzakelijk is voor genetische manipulatie 
(hierna: GM), wordt met veel trial and error tot ontwikkeling gebracht. Niet-
temin is er veel optimisme. NRC Handelsblad, die al enkele jaren veel aan-
dacht besteedt aan GM, meldt: “Het ontwikkelen van geneesmiddelen volledig 
op grond van DNA-technologie is zeer nabij. Nog vijf tot tien jaar en dan zal 
vrijwel alles wat bij de apotheker nieuw op de plank komt te liggen uit gene-
tisch onderzoek voortkomen, zo voorspellen de Captains of pharmaceutical 
industry zonder uitzondering.”26 Hoewel dergelijke geluiden de nodige scepsis 
verdienen, staat wel vast dat de biotechnologie al vanaf de jaren zeventig een 
steeds belangrijker bijdrage levert aan de ontwikkeling en productie van ge-
neesmiddelen.27 Tot die middelen behoren insuline, Pulomozyme (voor de 
behandeling van cystic fibrosis), Betaseron (voor de behandeling van multipele 
sclerose) en Activase (voor de behandeling van hartaanvallen). Ook is met 
behulp van biotechnologie een aantal diagnostische instrumenten ontwik-
keld.28 Het is daarom niet verwonderlijk dat de Nederlandse regering in de 
Beleidsnota Biotechnologie opmerkt: “Bepaalde toepassingen van biotechno-
logie kunnen in de gezondheidszorg niet meer worden gemist”. Daaraan wordt 
even verder overigens toegevoegd, dat toepassingen “in de landbouw, de pro-
cesindustrie en de milieusector niet meer weg te denken” zijn.29  

GM biedt op het gebied van voedsel drie belangrijke voordelen in vergelij-
king tot andere veredelingsmethoden. Allereerst is er de mogelijkheid om ei-
genschappen tussen verschillende soorten organismen uit te wisselen; iets dat 
                                                           
26 Zie op de website van NRC Handelblad de aflevering van 11 juni 1998 over medi-

cijnen binnen het Dossier ‘Genetische Manipulatie’.  
27 Beleidnota Biotechnologie, 2000, p. 30. 
28 Deze voorbeelden worden genoemd in het rapport over Biotechnology and Food 

van Alan McHughen (opgesteld voor de ACSH, 2000, p. 9) 
29 Beleidnota Biotechnologie, 2000, p. 4-5. 
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bij andere methoden niet mogelijk is.30 Vervolgens kunnen veranderingen met 
meer precisie en snelheid uitgevoerd worden dan bij traditionele veredelings-
methoden. Wetenschappers waren (en zijn!) overtuigd van deze mogelijkheden 
en slaagden erin om grote (voedsel)producenten te interesseren voor de ont-
wikkeling van deze technologie.  

De eerste commerciële aanplant van gewassen zoals soja, maïs en katoen 
vond plaats in het midden van de jaren negentig. Vooral in de Verenigde Sta-
ten – maar niet alleen daar – vindt dan een razendsnelle ontwikkeling plaats. 
Voor het jaar 2000 werd voor de VS – waar inmiddels 45 GM producten door 
de FDA zijn toegelaten – het aandeel van de aanplant van GM-maïs en soja op 
ten minste 50 procent geraamd. In de Europese Unie is die toelating al snel on-
der invloed van het voorzorgbeginsel aan beperkende regelgeving onderwor-
pen en houden momenteel Frankrijk, Griekenland, Denemarken en Italië een 
de facto moratorium op verdere toelatingen in stand.  

Kennelijk zien veel boeren de voordelen ervan en worden zij ervan over-
tuigd over te stappen op het nieuwe product. De vraag is welke argumenten 
daarvoor aangevoerd kunnen worden? In hoofdzaak is dat argument dat deze 
producten een hogere opbrengst en/of lagere kosten met zich meebrengen. Die 
hogere opbrengst kan op allerlei manieren ontstaan. Minder verlies door ziekte 
of ongedierte is mogelijk, maar ook een hogere opbrengst per plant. Maar ook 
een beter product is mogelijk, zoals de eerder genoemde tomaat of sojabonen, 
waarvan de olie niet 24 maar 80 procent onverzadigde vetzuren bevat. Lagere 
kosten kunnen voortkomen uit een verminderd gebruik van bestrijdingsmidde-
len, zoals bij Bt-maïs en de Bt-katoen of bij de soja van Monsanto die resistent 
is tegen één specifiek bestrijdingsmiddel, dat natuurlijk óók door Monsanto ge-
leverd wordt. Ook vanuit het perspectief van de consument gezien, zit in deze 
marktlogica een voordeel: een lagere prijs voor hetzelfde product is mogelijk.  

Maar er worden meer argumenten genoemd om mensen ervan te overtui-
gen, dat het hier om nuttige producten gaat. Zo wordt aangevoerd dat er mili-
euvoordelen zijn, doordat er minder gif gespoten hoeft te worden, wat niet 
alleen gif, maar ook benzine van tractoren of vliegtuigen bespaart. Ook wordt 
aangevoerd dat er producten op de markt komen die van hogere kwaliteit zijn, 
zoals een langer houdbare tomaat en gezondere sojaolie. De consument heeft 
dus niet alleen uitzicht op een lagere prijs, maar ook op een beter product. 
Daarnaast wordt gesteld dat het mogelijk is om gewassen te ontwikkelen, die 
kunnen groeien onder omstandigheden, die nu nog verbouw onmogelijk ma-
ken, zoals waar het te droog, te nat, te zout of te koud is. Een groter landbouw-
areaal komt zo beschikbaar, zodat in de voedselbehoefte van de groeiende we-
reldbevolking beter voorzien kan worden.  

                                                           
30 Dit zien we wanneer een eigenschap van de Bacillus thuringiensis aan een maïs- of 

katoenplant wordt toegevoegd. Het door deze bacterie geproduceerde gif (Bt) wordt 
door biologische boeren als een natuurlijk en dus goed bruikbaar gif gezien. 
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De kritiek van de NGO’s 

Niet iedereen is overtuigd van deze voordelen. Niet alleen worden principiële 
bezwaren geuit, maar bovendien worden de genoemde voordelen ontkend of 
gerelativeerd en worden er gevaren genoemd. Ik zal hier de belangrijkste kri-
tiek op hoofdlijnen weergeven. We kunnen de principiële bezwaren samenvat-
ten onder de noemer ‘knoeien met de natuur’. Met GM, zo zeggen de critici, 
grijpt de mens kunstmatig en rechtstreeks in in de kern van levende 
organismen en verandert zo van buiten af op onnatuurlijke wijze het wezen van 
die organismen. Op deze manier wordt de aantasting van de natuur – die in de 
geïndustrialiseerde landbouw met de Groene Revolutie al op gang was 
gebracht – tot haar ultieme ontwikkeling gebracht. Of het nu uit religieus of uit 
groen bewustzijn is, tegen deze onnatuurlijke of zelfs anti-natuurlijke 
ontwikkeling wordt principieel geprotesteerd. In de aanduiding ‘Frankenfood’ 
of ‘Frankenfish’ wordt dit onnatuurlijke karakter met zijn onbeheersbare en 
gevaarlijke gevolgen krachtig symbolisch onderstreept. In dit verband wordt 
ook wel gesproken over ‘genetische vervuiling’.31  

Een tweede lijn van kritiek houdt in dat de technologische voordelen sterk 
gerelativeerd worden. GM zou niet preciezer of sneller zijn, omdat er zeer veel 
trial and error optreedt. In het algemeen wordt daarbij opgemerkt dat we nog 
over onvoldoende kennis beschikken om met zekerheid te kunnen voorspellen 
wat precies de gevolgen – op de korte en lange termijn; direct en indirect – van 
GM zullen zijn. Vooral vanuit holistisch perspectief32 wordt de nadruk gelegd 
op organismen en hun DNA-structuur als integrale entiteiten, die hun bestaan-
de aard en eenheid zullen trachten te behouden. Er zijn krachtige afweerme-
chanismen, die de integriteit van het DNA bewaken en verandering kunnen 
verhinderen of na verloop van tijd teniet doen. Het verkrijgen van het gewenste 
product wordt voorgesteld als een zeer moeizaam proces met onzekere en on-
bekende uitkomsten.  

Een derde kritische invalshoek is gericht op negatieve effecten die met GM 
in verband worden gebracht. Langs deze lijn worden veel kritische punten naar 
voren gebracht, die betrekking hebben op de gevolgen van de ontwikkeling 
van GM-voedsel op de economische verhoudingen en op het milieu. GM ver-
eist een inzet van veel kennis en kunde alvorens er een product is, dat op de 
markt kan worden toegelaten. Daarom wordt deze technologie vrijwel uitslui-
tend ontwikkeld door grote, kapitalistische ondernemingen. Deze behoren allen 
tot de rijke ‘Eerste wereld’ en daarom zal de ontwikkeling van GM de onge-
lijke verhouding tussen arme en rijke landen verder vergroten.33  
                                                           

 

31 Vergelijk Gokken met genen (§3 en §5; ongedateerd artikel op de website van 
Greenpeace). 

32 Uitgedragen door bij voorbeeld de Natuurwetpartij als wereldomspannende organi-
satie met nationale afdelingen. Maar ook via de websites van Greenpeace, de Ver-
eniging Milieudefensie – aangesloten bij Friends of the Earth – en de Alternatieve 
Konsumenten Bond wordt deze benadering verspreid.  

33 Een belangrijk juridisch construct in dit proces is dat van intellectual property 
rights: “Under the Convention on Biological Diversity, the Southern countries not 
only lose massive genetic resources to the North, but also their knowledge and ex-
perience of the plants which have accumulated for past millennia. This valuable 
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Met betrekking tot het milieu wordt onder andere gewezen op bedreigingen 
van biodiversiteit, die van verdere industrialisering van de landbouw uitgaat. 
Een dergelijke vorm van landbouw bevordert immers monoculturen: grote are-
alen die verbouwd worden met hetzelfde gewas. Van zulke monoculturen is 
bekend dat zij zeer kwetsbaar zijn. Is er eenmaal een bedreiging in de vorm 
van ziekte of ongedierte en krijgt die ergens voet aan de grond, dan treedt snel 
enorme schade aan het gewas op en worden oogsten gedecimeerd. Een soort-
gelijk gevaar ziet men in de ontwikkeling van wat wel genoemd wordt super 
bugs of super weeds. Het gaat hierbij om soorten ongedierte, die resistent zijn 
geworden tegen bestrijdingsmiddelen of om onkruiden die door spontane krui-
sing met een transgeen gewas de genetische codering overnemen voor de resis-
tentie tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen.34  

Met hun kritiek wijzen de critici een ‘wetenschappelijk-industrieel agro-
complex’ aan, waarin kapitalistische transnationals erin geslaagd zijn om de 
wetenschappelijke kennisontwikkeling te monopoliseren.35 De macht van dit 
‘wetenschappelijk-industrieel agrocomplex’ is zo groot dat hun belangen over-
al de overhand dreigen te krijgen met alle nadelige gevolgen van dien. De idea-
len die de critici uitdragen lijken duidelijk: menselijk leven in een dubbel duur-
zaam evenwicht, namelijk met de natuur én tussen mensen onderling in gelijk-
heid en solidariteit op wereldschaal. Zij baseren hun interventies op een radi-
cale toepassing van het voorzorgbeginsel: bij twijfel niet doen!  

Beleidsreacties 

Biotechnologie is een actueel beleidsthema en daarom verscheen op 28 sep-
tember 2000 de Beleidsnota Biotechnologie onder eindverantwoordelijkheid 
van minister Pronk (VR&M) maar mede namens VW&S, LN&V, en OC&W. 
Deze nota behandelt het gehele domein van biotechnologische ontwikkelingen. 
De voornaamste beleidsterreinen zijn daarbij milieu, technologie, gezondheids-
zorg en voedselveiligheid. Als uitgangspunt wordt de volgende stelling betrok-
ken: 
 

“De snelle ontwikkelingen op dat terrein brengen kansen met zich mee 
voor verbetering van de gezondheidszorg, de landbouw, de voeding en 
het milieu. De moderne biotechnologie kan een enorme invloed hebben 

                                                           
knowledge is nevertheless excluded from protection as intellectual property rights.” 
(Dr. Mae-Wan Ho, Perils amid promises of genetically modified foods (1996, p. 2); 
zie de website van Greenpeace. Het patenteren van GM is een zaak waarover prin-
cipieel verschil van mening bestaat (vgl. de Beleidsnota Biotechnologie op p. 44). 

34 Zie Ten Reasons Why GE Foods Will Not Feed the World (www.purefood.org/ge/ 
tenreasons.cfm) en Gokken met genen. 

35 Ho (1996, p. 1) schrijft: “Agricultural biotechnology is big business, and science 
has been absorbed into industry to an unprecedented extent. Practically all estab-
lished molecular geneticists have some industrial ties, thus limiting what they can 
research on, particularly with regard to safety. The transnational companies have 
invested heavily, and are hoping for huge returns. Some estimates have predicted a 
£9 billion market in the UK alone by the year 2000.” 
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op ontwikkelingen in de samenleving. Het kabinet vindt dat het benut-
ten van de kansen gepaard dient te gaan met waarborgen voor de vei-
ligheid, de transparantie van de besluitvorming, de keuzevrijheid voor 
de burger en de ethische aanvaardbaarheid” (p. 3). 

 
De regering kiest er dus niet voor om ‘gewoon door te gaan’ met de ontwikke-
lingen op het gebied van biotechnologie en ook niet om vanwege “de onzeker-
heden die nog steeds bestaan” (p. 3) aan deze ontwikkelingen een halt toe te 
roepen. De kansen die moeten benut worden, worden hier niet gekwalificeerd. 
De “enorme invloed” lijkt minder met de kansen dan met de waarborgen van 
doen te hebben. In lijn met het voorzorgbeginsel legt de regering meer de na-
druk op de risico’s dan op de potentiële zegeningen. Niettemin is doorgaan met 
de ontwikkelingen het devies.36 Deze dienen evenwel met uiterste voorzorg 
omkleed te worden. Vergelijk hiertegenover eens het standpunt dat de regering 
Clinton inneemt: 
 

“Agricultural biotechnology holds enormous promise for improving the 
productivity and environmental sustainability of food and fiber produc-
tion. In order to secure that bright future, the Clinton Administration is 
taking steps today to further our long-standing goal of sound science 
regulation and improved access to information. These steps are intend-
ed to build consumer confidence, ensure that regulations keep pace 
with the latest scientific and market developments and provide that vol-
untary product claims, such as labels, relating to biotechnology are 
truthful and not misleading. … The Administration's Actions Today 
Will Strengthen our Science-Based Regulatory System and Facilitate 
Reliable, Voluntary Labeling Practices. The Administration's actions 
today will ensure that science remains the cornerstone of our nation's 
regulatory system”.37 

 
Vol enthousiasme spreekt de Amerikaanse regering over een bright future en 
over enormous promise. De Nederlandse regering laat zich pas in de samenvat-
ting voor het eerst en onverwacht – want nauwelijks gedragen door de rest van 
de tekst – duidelijk positief uit: “De kansen die moderne biotechnologie biedt 
voor duurzame landbouw, voor schonere productiemethoden, voor een betere 
gezondheidszorg en een beter milieu moeten worden benut. Die kansen zijn 
groot. … Samengevat komt dit beleid neer op het bevorderen van het verwer-
ven van kennis en het doen ontwikkelen van nieuwe toepassingen van biotech-
nologie onder randvoorwaarden van optimale veiligheid en aanvaardbaarheid” 
(Beleidsnota Biotechnologie, p. 7; mijn cursivering).  

Hoe krachtig die randvoorwaarden doorwerken, blijkt uit het vervolg van 
de nota. Heel anders dan in het Amerikaanse beleid, waar biotechnologisch 
voedsel op gelijke voet wordt beoordeeld als ieder ander voedsel, vertoont het 
Nederlandse beleid, in overeenstemming met de Europese richtlijn voor bio-

                                                           
36 Hoewel dat dus op het niveau van de EU onmogelijk gemaakt wordt.  
37 White House Briefing Room, May 3, 2000; http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/whbio53. 

html; mijn cursivering). 
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technologisch voedsel,38 meer overeenkomsten van de toelating van medicij-
nen. Samenvattend blijken de zorgen zoals die door tegenstanders genoemd 
worden in de EU geïncorporeerd te worden in het gehele proces van beleids-
voorbereiding en besluitvorming. De beleidsdoelstelling van de Amerikaanse 
regering is een andere. Zij wil het vertrouwen van de consument versterken 
door deze te overtuigen van de wetenschappelijke betrouwbaarheid van haar 
reguleringsinspanningen.  

De Nederlandse regering merkt op dat vanwege de onzekerheden “een 
zorgvuldige benadering en maatschappelijke inbedding van deze technologie” 
(p. 3) vereist is en bereidt een grootschalig publiek debat voor (p. 22-3).39 In 
het voorgestelde publieke debat is het enerzijds wel de bedoeling “het brede 
publiek te informeren over gentechnologie”, maar is “het bereiken van consen-
sus nadrukkelijk geen doel”. Het debat wordt dan ook “specifiek [gericht] … 
op de ethische en maatschappelijke aspecten”. Het doel van het debat is vol-
gens het kabinet om “te verhelderen onder welke randvoorwaarden biotech-
nologie met betrekking tot voedsel maatschappelijk acceptabel is” (p. 23). De 
regering is daarbij van mening dat het voorzorgbeginsel terecht “één van de 
uitgangspunten van het milieubeleid” is in de EU. Zij stelt dat dit beginsel ver-
der moet worden uitgewerkt naar zijn betekenis voor verschillende beleidster-
reinen. Daarbij moet gestreefd worden “naar eenduidige toepassing”. Dit “be-
vordert de rechtszekerheid en vergroot de betekenis van het beginsel” (p. 13). 

In de nota komt deze stellingname al duidelijk tot uitdrukking. “In de in-
schatting van de waarschijnlijkheid dat een bepaald effect zal optreden, komen 
onzekerheden voor”, meent de Nederlandse regering. Wanneer die onzekerhe-
den te groot zijn omdat “er geen afdoende gegevens zijn voor het maken van 
een inschatting … [moet worden] uitgegaan van een ‘worst-case’ benadering” 
(p. 27). Op deze manier wordt inhoud gegeven aan de keuze van de EU voor 

                                                           
38 In de EU regelt Richtlijn 90/220/EEG de toelating van GM voedelproducten 

(GGO’s) tot de markt. Deze richtlijn is in 2000 verder aangescherpt, onder andere 
met de volgende twee elementen: 1. De verbetering van transparantie van de be-
sluitvorming door consultatie en rapportage over ethische vragen en het betrekken 
van het publiek bij het autorisatieproces; en 2. De verbetering van de beheersing 
van de verspreiding van GGO’s in het milieu door de lidstaten te verplichten maat-
regelen te nemen, die zowel etikettering garanderen als het volgen van producten in 
alle stadia tot en met het op de markt brengen, alsmede door het versterken van 
plannen tot monitoring van goedgekeurde GGO’s. 

39 In de inleidende paragraaf van het hoofdstuk over ‘Biotechnologie en samenleving’ 
(p. 18 e.v.) stelt de regering echter heel bescheiden “dat bijvoorbeeld toepassingen 
in de landbouw- en voedingssector door sommige mensen met enige reserve wor-
den benaderd” (p. 18). Later constateert zij dat “er desalniettemin een gevoel van 
onbehagen en bezorgdheid over verschillende biotechnologische toepassingen” is 
(p. 19). Nog weer verder spreekt de nota in dit verband van “discussie en zelfs con-
troverses” (p. 21). Uit een publieksonderzoek dat in het najaar van 1999 werd ge-
houden blijkt biotechnologie “een relatief lage plaats” in te nemen op de maat-
schappelijke agenda, waarop onveiligheid en gezondheidszorg bovenaan staan.  
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het voorzorgbeginsel als beleidsuitgangspunt op dit terrein. Het gaat daarbij 
overigens wel om een extreme interpretatie van dit beginsel.40  

De nota neemt ook de kritiek van de tegenstanders over met de stelling dat 
overdracht van genetisch materiaal tussen verschillende organismen kan 
plaatsvinden. “Deze overdracht kan onbedoelde effecten hebben en effecten 
die zich pas op lange termijn manifesteren. Die kunnen variëren van gevolgen 
voor insecten, het ontstaan van nieuwe toxinen en allergenen, het resistent 
worden tegen antibiotica, het ontstaan van nieuwe virussen en bacteriën en van 
schadelijke mutaties van organismen, die zich in de omgeving kunnen ver-
spreiden en natuurlijke soorten op den duur kunnen verdringen”. De lijn naar 
de Apocalyps wordt doorgetrokken met de uitspraak dat “genetische veran-
deringen onomkeerbaar en in beginsel zelfvermenigvuldigend” zijn (p. 6; mijn 
cursivering).  

Voorzorgbeginsel, dubbelzinnigheid en rationaliteit 

Het voorzorgbeginsel is aan het eind van de jaren tachtig vooral in Europese 
verdragen of verklaringen tot ontwikkeling gebracht. Zo stelt de London Dec-
laration over de bescherming van de Noordzee van november 1987: ‘in order 
to protect the North Sea from possibly damaging effects of the most dangerous 
substances, a precautionary approach is necessary which may require action to 
control inputs of such substances even before a causal link has been estab-
lished by absolute clear scientific evidence’.41 In 1992 wordt een soortgelijk 
standpunt ingenomen in Principle 15 van de Rio Declaration van de milieu-
conferentie van Verenigde Naties. Daar wordt verklaard, dat ‘where there are 
threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall 
not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent envi-
ronmental degradation’.  

In enkele opzichten is dit beginsel problematisch. Hey en Freestone, de au-
teurs die ik hier volg, zijn het er – in 1996 – over eens dat het in bijna tien jaar 
tijd nog weinig concrete uitwerking heeft gekregen. Wie naar de formuleringen 
kijkt, kan zich daarover niet erg verbazen. Als uitkomst van politieke strijd 
vertonen zij nogal wat tekortkomingen op de punten helderheid en consisten-
tie. De cruciale stap die met het beginsel wordt gezet, is het opzij zetten van de 
eis van absoluut wetenschappelijk bewijs omtrent de oorzakelijke keten die tot 
schade leidt. Maar wat er voor deze eis in de plaats wordt gesteld, is zeer on-
duidelijk. We treffen voornamelijk formuleringen aan over wat niet noodzake-
lijk is alvorens maatregelen te treffen: ‘scientific evidence to prove a causal 
                                                           
40 Een voorbeeld van dit beleid op grond van een extreme interpretatie van het voor-

zorgbeginsel vinden we in het verbod op het gebruik van antibioticum-resistentie-
genen bij planten (Beleidsnota Biotechnologie, p. 24). 

41 Geciteerd in David Freestone en Ellen Hey, ‘Origins and Development of the Pre-
cautionary Principle’, in idem (eds.), The Precautionary Principle and Internation-
al Law, Kluwer Law International, 1996, p.p. 3-15. Ik baseer mijn uiteenzetting hier 
op dit artikel en op een eerder artikel van Ellen Hey, ‘The Precautionary Concept in 
Environmental Policy and Law: Institutionalizing Caution’, in Georgetown Interna-
tional Environmental Law Review, 1992, p.p. 303-18.  
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link’; ‘conclusive evidence to prove a causal link’; ‘a causal link established by 
absolute clear scientific evidence’; en ‘full scientific certainty’.42  

Eén keer wordt gesproken over wat wél noodzakelijk is: ‘reasonable 
grounds for concern’. De vraag is natuurlijk wat ‘redelijk’ is. En daarmee ko-
men we op problemen van inconsistentie in de formuleringen, die te maken lij-
ken te hebben met de verwarring van twee visies op wetenschappelijke kennis. 
Enerzijds sluiten de boven geciteerde uitspraken aan bij het klassieke beeld 
waarin wetenschappelijke kennis wordt geïdentificeerd met ware, juiste en ze-
kere kennis. Anderzijds sluit het loslaten van de eis, dat dit soort kennis aan-
wezig is, aan bij nieuwere visies waarin voorop staat dat het wetenschappelijk 
debat nooit als afgesloten kan worden beschouwd.  

Deze verwarring leidt in samenhang met de belangenstrijd die hierover ge-
streden wordt tot interne tegenstrijdigheden in de formuleringen. Typerend is 
in dat verband dat de London Declaration enerzijds spreekt over ‘most dange-
rous substances’ en anderzijds over die stoffen aangeeft dat er geen bewijs 
bestaat voor hun gevaarlijkheid. Kort gezegd gaat het bij dat soort uitspraken 
om het volgende probleem: hoe kun je van schone productie, verontreiniging 
en dreigende – misschien wel onomkeerbare – schade spreken zolang de dis-
cussie over oorzaken en hun effecten nog niet geleid heeft tot robuuste kennis. 
Rationele oordelen over schoon, vuil en schade vereisen een minimum aan 
consensus over causale relaties of tenminste betekenisvolle statistische samen-
hangen. Maar zo’n minimum vereist nu juist weer dat het probleem van weten-
schappelijke onzekerheid en dat van uiteenlopende waardetoekenning vol-
doende is opgelost. Een fraai voorbeeld van de verwarrende complexiteit biedt 
de volgende uitspraak van Freestone en Hey (1996, p. 13):  

 
“In fact, the essence of the precautionary principle is that once a risk 
has been identified the lack of scientific proof of cause and effect shall 
not be used as a reason for not taking action to protect the environ-
ment.” 

 
Freestone en Hey (1996, p. 13) stellen verder: “once a prima facie case is made 
that a risk exists, then scientific uncertainty works against the potential polluter 
rather than, as in the past, in his/her favour”. Eerder merkte Hey (1992, p. 311) 
op: “the rejection of science as the absolute guide for the environmental pol-
icy-maker” maar zij wees tegelijk op “[t]he continued importance of the role of 
science”. Het lijkt erop dat omkering van bewijslast volgt zodra er redelijke 
gronden bestaan om aan te vermoeden dat er sprake is van een risico. Degene 
die dat risico in de wereld brengt of wil brengen krijgt de plicht wetenschap-
pelijke zekerheid te geven dat er geen sprake zal zijn van schadelijke effecten. 
Tot dat bewijs geleverd is, mag de desbetreffende activiteit niet plaatsvinden.  

Bewijzen dat schade niet op zal treden, is echter onmogelijk. Het blijft al-
tijd mogelijk om nieuwe gronden voor twijfel aan te voeren, al is het maar om-
dat onze kennis van de wereld altijd tekort zal schieten. Kijken we naar het de-
bat over de risico’s van GM op het gebied van voedsel dan blijkt het mogelijk 
om apocalyptische voorspellingen te blijven doen, dwars tegen het feit in, dat 

                                                           
42 Zie Freestone en Hey 1996, p.p. 3-6.  
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alle onderzoeksuitkomsten tot op heden positief zijn. Zulke uitkomsten worden 
door de tegenstanders terzijde geschoven, omdat een holistisch langetermijn-
perspectief ontbreekt.  

Steeds weer wordt duidelijk gemaakt dat we ‘te weinig weten’. Niet alleen 
verstokte tegenstanders van kapitalisme en industrialisering doen dat, maar ook 
wetenschappers in hun rol als officieel adviseur. Emmanuel Vanopdenbosch, 
“dé gekke-koeienexpert van België”, stelt over BSE: “Maar er zijn nog heel 
veel dingen die we niet weten”. En: “Maar we weten simpelweg niet hoeveel 
besmette hersenen een mens moet eten om ziek te worden”.43 Een soortgelijke 
opmerking maakt de Gezondheidsraad in verband met zijn advies om bloeddo-
noren die sinds 1985 een transfusie hebben gekregen als donor te weigeren. In 
het persbericht staat: “De Gezondheidsraad wijst niet alleen op een groot ge-
brek aan wetenschappelijke gegevens, maar ook op het feit dat het ontvangen 
van bloed of bloedproducten altijd enig risico zal meebrengen. Omdat de nu 
bepleite maatregelen berusten op voorzorg, is heroverweging geboden zodra er 
meer gegevens zijn”.44  

Wie zich niet primair zorgen maakt om de technologische risico’s, maar 
wakker ligt van de economische consequenties zal allicht de andere kant op 
willen redeneren.45 En zo’n redenering is evengoed mogelijk. Beter zelfs als 
het gaat om de vraag hoe concreet de nadelen aangewezen kunnen worden. 
GM heeft nog geen slachtoffers gemaakt en BSE nog “niet veel”.46 De toe-
komstige slachtoffers van het niet ontwikkelen van GM voedseltechnologie 
zijn degenen die geboren worden onder de armen van de ontwikkelingslanden. 
De slachtoffers van de radicale maatregelen tegen BSE – of misschien juister: 
tegen de ‘Rundvrees’ – zijn degenen wier economisch lot met de rundvleesin-
dustrie verbonden is.47  

Hoe kan het dat de huidige voorzorgmaatregelen bij beleidsmakers de bo-
ventoon voeren als het gaat om zaken als BSE of GM-voedsel? Daarvoor zijn 
diverse redenen aan te wijzen. Afgezien van de relativering van de waarde van 
wetenschappelijke kennis in het algemeen, is er, zoals hierboven gemeld, ook 
sprake van praktische beperkingen om alle mogelijke kennis te verwerven. 

                                                           
43 Interview met deze EU-adviseur in NRC Handelsblad (27 januari 2001; zie ook op 

de website ‘Dossier BSE’) onder de toepasselijke titel ‘Rundvrees’.  
44 Persbericht van 1 februari 2001; zie onder ‘Nieuws’ op de website van de Gezond-

heidsraad: http://www.gr.nl/nederlands/welkom/frameset.htm.  
45 Zo’n omgekeerde redenering is in dit verband ook voor de hand liggend. Bij veel 

healthscares is immers later aangetoond dat de beweerde risico’s niet of slechts in 
zeer geringe mate bestonden. Inmiddels zijn dan wel de positieve resultaten onge-
daan gemaakt. Zo merken de auteurs van Facts versus Fears over DDT op dat alle 
kritiek bij nader onderzoek niet of nauwelijks van toepassing bleek. Wel is het in-
middels zo dat de levenreddende effecten van DDT waar het gaat om het bestrijden 
van malaria in ontwikkelingslanden nagenoeg geheel teniet gedaan zijn. Alterna-
tieve bestrijdingsmiddelen zijn duurder en gevaarlijker voor mensen.  

46 Dat is de kwalificatie van Vanopdenbosch in relatie tot de 93 doden die in de EU te 
betreuren zijn sinds 1985.  

47 John D. Graham en Jonathan Baert Wiener brachten over dergelijke moeilijke af-
wegingen een aantal verhelderende artikelen bijeen in Risk vs. Risk; Tradeoffs in 
Protecting Health and the Environment (Harvard University Press, 1995).  
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Daarnaast zijn er enkele aansprekende voorbeelden van problemen die pas na 
vele jaren algemeen onderkend werden. Roken en asbest, maar ook BSE beho-
ren daartoe. Het broeikaseffect lijkt nu ook in die fase aangeland te zijn.48 
Steeds is hetzelfde patroon aanwijsbaar, waarin kritische geluiden eerst door 
verantwoordelijke autoriteiten en wetenschappers genegeerd of gebagatelli-
seerd worden, omdat voldoende wetenschappelijke evidentie ter ondersteuning 
van de kritiek ontbreekt. Kritische contra-expertise en publieke druk leiden tot 
steeds meer onderzoek en uiteindelijk blijken de critici op belangrijke punten 
gelijk te krijgen. De oorspronkelijke officiële reacties worden steeds in ver-
band gebracht met onvoldoende belangstelling voor kritische kennis die ge-
voed wordt door de vrees voor aantasting van gevestigde economische belan-
gen en van politieke en wetenschappelijke reputaties. Nieuwe ontkenningen 
kunnen onder verwijzing naar deze gebeurtenissen eenvoudig terzijde gescho-
ven worden, zeker in een context waar wetenschappers moeten erkennen dat 
hun kennis altijd onvolledig is waar het reikwijdte en diepgang betreft.  

Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat GM onder bur-
gers in de laatmoderne samenleving een zwakke of zelfs slechte reputatie ge-
niet en dat beslissers in de politiek, de industrie en de grootwinkelbedrijven 
hiermee rekening houden. Het blijft echter zaak om óók te kijken naar de risi-
co’s die van dit voorzorgbeleid uitgaan. Hoe lang zal het duren voor we tot het 
oordeel komen dat zo’n voorzorgbeleid niet de oplossing maar het probleem 
is? De vraag is dus hoe rationeel en consequent de huidige, op extreme voor-
zorg gerichte houding wel is. Op deze vraag zal ik bij wijze van conclusie in-
gaan. 

Conclusie 

In deze conclusie wil ik nog eens kritisch stilstaan bij de opstelling van NGO’s 
zoals Greenpeace en bij het beleid van de EU voor zover ook dat door een ra-
dicale toepassing van het voorzorgbeginsel gekenmerkt wordt en dus een type-
rend voorbeeld is van preventiedenken. 

Greenpeace is de NGO die zich het meest krachtig en zichtbaar in het 
openbaar met aansprekende publicitaire acties tegen GM-voedsel keert. Sche-
pen met verdachte lading worden bij de autoriteiten gemeld en aan de ketting 
gelegd. In supermarkten worden schappen met verdachte producten geruimd. 
Silo’s waarin soja ligt opgeslagen, worden voorzien van metershoge spandoe-
ken met daarop het universele tekens van levensgevaar. Producenten en super-
marktketens zijn onder publicitaire druk gezet om te verklaren GM-vrij te zijn. 
Andere actiegroepen en organisaties keren zich ook tegen GM maar zijn daarin 
veel minder zichtbaar. Te denken valt aan de Alternatieve Konsumenten Bond, 
de Vereniging Milieudefensie en de Natuurwetpartij. De kritiek die ik hieron-
der op Greenpeace lever, is daarom in hoge mate van overeenkomstige toepas-
                                                           
48 Het International Panel for Climate Change van de VN heeft zich hierover begin 

2001 eindelijk duidelijk en krachtig uitgesproken. Voor de komende eeuw wordt 
minimaal 1,5 en maximaal 6,5 graden opwarming verwacht. Niet iedereen is echter 
overtuigd; zie het artikel van Salomon B. Kronenburg, hoogleraar geologie aan de 
TU Delft in NRC Handelblad van 31 januari 2001. 
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sing op deze en dergelijke organisaties. Het gaat mij om de vraag of de kritiek 
voldoende consequent en rationeel is uitgewerkt?  

De principiële kritische pijlen (‘knoeien met de natuur’) zijn op GM in het 
algemeen gericht, maar raken in concreto slechts de toepassing op het terrein 
van voedsel. Men laat de toepassingen in de gezondheidszorg ongemoeid. Als 
de technologie op zich moreel dubieus is, zouden alle toepassingen even krach-
tig afgekeurd moeten worden. Veel van de kritiek is bovendien evenzeer of 
meer van toepassing op de ‘gewone’ industriële landbouw. Hier en daar wordt 
dat ook wel duidelijk gemaakt en worden vormen van ‘duurzame landbouw’ 
als ideaal opgevoerd. De kritiek wordt echter niet consequent doorgetrokken. 
Als alle industriële landbouw in zijn gevolgen voor economische verhoudingen 
en voor het milieu veroordeeld moet worden, dan verdienen alle schappen in 
de supermarkten het om leeggeruimd te worden. Daarnaast geldt dat belangrij-
ke klachten over de voedselveiligheid evengoed of met meer recht op ‘natuur-
lijke’ producten kan worden toegepast. Aardappelen, aardbeien en bepaalde 
noten zijn notoir giftig of allergeen, maar worden algemeen aanvaard. Wie 
consequent wil zijn moet eisen, dat alle giftige en allergene voedselproducten 
verboden worden. 

De kritiek berust op apocalyptische scenario’s, waarin zeer kleine kansen 
op extreem schadelijke gevolgen op de zeer lange termijn de hoofdrol spelen. 
Met hun verzet tegen veldproeven, maken actievoerders het bijvoorbeeld on-
mogelijk om juist die schadelijke gevolgen te onderzoeken, waar met zoveel 
nadruk op gewezen wordt. De vraag is of een dergelijke handelwijze rationeel 
is. Deze vraag rijst ook wanneer critici de positieve kanten ontkennen, zoals 
gebeurt met de uitstekende trackrecord van de tientallen producten die nu in de 
VS op de markt zijn toegelaten. Na uitvoerige testen in laboratoria en op het 
veld zijn ze tot de voedselmarkt toegelaten en worden ze daar inmiddels gedu-
rende een jaar of vijf massaal verbouwd en geconsumeerd. Er zijn ook daarbij 
nog geen schadelijke gevolgen vastgesteld. Hetzelfde geldt wanneer men de 
potentiële zegeningen van deze nieuwe technologie ontkent of bagatelliseert. 
Hier kan gewezen worden op het idee van de risico’s van nalaten. Wie biotech-
nologie fundamenteel afwijst of door extreme voorzorgeisen te stellen in zijn 
ontwikkeling ernstig vertraagt, neemt ook risico’s.  

In dit laatste opzicht is het de vraag of Greenpeace zijn standpunt wel vol-
doende breed en consequent heeft doordacht.49 Door niet te strijden tegen toe-
passingen in de gezondheidszorg is het mogelijk dat de reeds uitstekende ge-
zondheid van de rijke burgers van de Eerste Wereld nog verder verbeterd kan 
worden. Door wel actie te voeren tegen de toepassingen wordt verhinderd dat 
potentiële zegeningen, die voor miljoenen armen in ontwikkelingslanden van 
                                                           
49 Greenpeace heeft op dit punt geen schoon blazoen. In de affaire rond het afzinken 

van de Brent Spar is achteraf vast komen te staan – en ook toegegeven door Green-
peace – dat zij doelbewust hebben gelogen over de hoeveelheden en soorten veront-
reinigende stoffen die in de Brent Spar aanwezig waren. Greenpeace bracht hier een 
schoner milieu niet dichterbij, maar heeft in deze affaire wel zijn publicitaire over-
macht getoond. In een wereld waarin een verlies van 2% omzet al zorgwekkend is, 
fungeert een dergelijke macht als een effectief economisch wapen, zeker wanneer 
de ‘bezitter’ ervan niet schroomt om te ‘overdrijven’ om de zaak duidelijk te ma-
ken.  
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vitaal belang zijn, zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Van de moge-
lijke kwalitatieve zegeningen is de verbeterde voedingswaarde van Golden 
Rice, die de gezondheid en zelfs het leven van miljoenen raakt, het meest aan-
sprekend.50 Maar er zijn ook de kansen op verbetering van de voedselproduc-
tie in kwantitatief opzicht, bijvoorbeeld door gewassen geschikt te maken voor 
verbouwing op gronden die nu onproductief zijn.  

GM biedt perspectieven om de groeiende wereldbevolking zowel kwalita-
tief als kwantitatief beter te voeden. Natuurlijk spelen verdelingsvraagstukken 
bij die problematiek óók een grote rol, maar die rol wordt alleen maar groter 
door de ontwikkeling GM-voedsel te stoppen of afremmen. Natuurlijk is de 
groei van de wereldbevolking een belangrijk probleem, dat om serieuze en in-
grijpende reacties vraagt. Maar de vraag is, wie bij uitstek de slachtoffers zul-
len zijn van het niet realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve voedsel-
verbeteringen? Ik vermoed dat de burgers van de rijke landen daar niet toe 
zullen behoren.  

Veel kritische vragen zijn er te stellen en deze raken niet alleen de NGO’s, 
maar ook de burgers die deze organisaties in hun kritiek steunen, de voedsel-
producenten en supermarktmanagers die voor de dreiging van consumenten-
stakingen zwichten en de politici en beleidsmakers die hun beleid op dreigende 
kiezersafkeuring baseren. Ik wil vooral op deze laatste groep nog eens ingaan 
en daarbij de rol van het voorzorgbeginsel nog eens kritisch onder de loep ne-
men. 

Publieksenquêtes over GM blijken met moeite geïnformeerde mensen te 
kunnen vinden en ook mensen met een duidelijke – al dan niet (goed) geïnfor-
meerde – mening zijn schaars.51 Kiezersgunst is daarom geen overtuigende 
verklaring voor de keuzes van de officiële beleidsmakers. Aangenomen moet 
worden dat zij zich in hoge mate inhoudelijk conformeren aan de kritische no-
ties van de NGO’s. Dit is zichtbaar tijdens debatten die leden van de Tweede 
Kamer met leden van de regering over deze problematiek voeren. Vrijwel alle 
partijen formuleren veel van de kritische punten die ook de NGO’s naar voren 
brengen. Hoewel daar van de zijde van de regering veelal afhoudend op gerea-
geerd wordt, zien we nu toch in de recente beleidsnota dat een zeer voorzich-
tige koers voorwaarts wordt voorgesteld. Het voorzorgbeginsel staat in die 
koersbepaling centraal. Met enkele kritische opmerkingen over dat beginsel en 
hoe het gebruikt wordt, wil ik hier besluiten. 

Het voorzorgbeginsel is, zoals gezegd, een typisch modern dubbelzinnig 
juridisch begrip.52 Anders dan bij het risicodenken is niet vereist dat is komen 
vast te staan dat bepaalde handelingen bepaalde schadelijke gevolgen hebben. 
                                                           
50 Op 23 januari 2001 belichtte Noorderlicht, het wetenschapsprogramma van de 

VPRO, de ontwikkeling van golden rice, dat pro-vitamine A in de witte korrel be-
vat. De voedselmultinational Syngenta heeft van de onderzoekers de rechten ge-
kocht en zich daarbij verplicht om in ontwikkelingslanden de zaden van gemodifi-
ceerde lokale variëteiten gratis ter beschikking te stellen aan boeren met een jaar-
inkomen lager dan US$ 10.000. 

51 De Beleidsnota Biotechnologie (p. 78, nt. 2) verwijst naar de in 1999 afgenomen 
Eurobarometer. 

52 Vergelijk Roel Pieterman, Dubbelzinnig Recht; Rechtssociologische inzichten in 
het omgaan met conflicten in de moderne samenleving (Donner, 1998).  
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Ook een vermoeden van zo’n causaal verband is voldoende om al tot preven-
tieve maatregelen te besluiten. Wetenschappelijk bewijs van schadelijkheid 
laat soms immers lang op zich laat wachten en wetenschappelijk bewijs van 
onschadelijkheid kan onmogelijk geleverd worden.  

Bij het beantwoorden van de vraag hoe rationeel het voorzorgbeginsel is, 
hangt alles af van de toepassing. In het debat over het broeikaseffect is lange 
tijd gestreden over de vraag of het effect wel bestaat en, zo ja, wat daarbij de 
rol van menselijke (industriële) activiteit is. Pas zeer recent zijn beide vragen 
door een commissie van de VN unaniem en zeer gezaghebbend positief beant-
woord. Niettemin was dat standpunt in het debat al lange tijd overheersend, zij 
het dus niet onomstreden. In die situatie bestaan dus krachtige aanwijzingen 
dat er schade is en over hoe deze schade – ten minste in belangrijke mate – 
veroorzaakt wordt. Dán is toepassing van het voorzorgbeginsel rationeel.  

Daarbij is echter nog wel één bottleneck te overwinnen. In de omschrijving 
van de VN brengt toepassing van het voorzorgbeginsel met zich mee dat kos-
teneffectieve maatregelen genomen worden. Die bepaling kan nog aanleiding 
geven tot veel principiële en praktische bezwaren. Zonder precieze schadecal-
culaties valt niet vast te stellen wat kosteneffectief is. Dát is het principiële be-
zwaar. Maar zelfs wanneer dat niet opgeworpen wordt, kan men te goeder 
trouw belangrijk van mening verschillen over de vraag welke maatregelen ver-
eist worden. Onderhandelingen daarover worden dan ook direct bepaald door 
belangen, zodat het juridisch instrument zijn werk – tegenstellingen depolitise-
ren en technische oplossingen genereren – niet goed kan doen.  

Hoe wordt het voorzorgbeginsel nu toegepast ter zake van GM-voedsel? 
Die toepassing kunnen we radicaal noemen. Zo geldt, bijvoorbeeld, dat genen 
die coderen voor antibioticaresistentie verboden zijn, ondanks dat er slechts 
zwakke theoretische – nog niet door enig empirisch onderzoekresultaat onder-
steunde – aanwijzingen zijn voor de gevaren ervan. Hoewel er ook in andere 
opzichten alleen maar theoretische scenario’s bestaan en concrete schade nog 
niet is vastgesteld, worden toch al vergaande voorzorgmaatregelen genomen. 
Enorme kosten moeten gemaakt worden, om aan de gestelde toelatingseisen te 
voldoen. Bovendien is toelating verre van gegarandeerd, zelfs in die gevallen 
dat aan alle eisen is voldaan. Principiële politieke weerstand drijft enkele rege-
ringen in de EU er immers toe om bij voorbaat tegen te zijn.  

De gevolgen van dit beleid zijn volkomen in overeenstemming met de kri-
tiek, die mensen als Douglas en Wildavsky op dit type beleid – door hen in 
1983 nog als inzet van marginale bewegingen beschouwd – hebben geformu-
leerd. Het leidt tot stilstand en slaat alle ontwikkeling dood. Grote industriële 
producenten durven verdere productontwikkeling in Europa niet meer aan en 
staken veel van hun inspanningen in deze richting op dit continent. Elders gaan 
de ontwikkelingen wel door, zowel in laboratoria als bij veldtesten en bij toela-
ting tot de markt. Over het ontstaan van zo’n achterstand in kennisontwikke-
ling en technologie maakt de regering zich dan toch wel weer zorgen en zo 
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komt het ministerie van Economische Zaken met subsidie ter stimulering van 
biotechnologische kennis.53  
De meest interessante vraag is echter: waarom blijft de toepassing van het 
voorzorgbeginsel – en zeker zo’n radicale toepassing – beperkt tot de ontwik-
keling van GM-voedsel? Van allerlei activiteiten staat immers boven enige 
twijfel vast dat ze soms extreem negatieve gevolgen hebben. Bij de vraag of 
we het gebruik van auto’s, vliegtuigen of olietankers zullen verbieden, of we 
nog langer het verrichten van medische operatieve ingrepen mogen toestaan, of 
we nog langer landbouwtentoonstellingen mogen organiseren, garnalen of kip 
mogen eten, hebben we het met het voorzorgbeginsel in de hand wel heel een-
voudig: stoppen is het devies. Maar er is geen beleidsmaker die deze zaken 
serieus overweegt. De voornaamste dubbelzinnigheid van het voorzorgbeginsel 
zit dus niet in dat beginsel zelf, maar in de inconsequente toepassing ervan.  

Het antwoord op de vraag naar het waarom van de inconsequente toepas-
sing, moet gezocht worden in een afweging van kosten en baten die bij al deze 
vragen wordt gemaakt. De kosten van verbieden of tenminste ernstig belemme-
ren zijn bij een jonge technologie niet zo groot als bij gevestigde technologie-
en. Dat geldt voor producenten, maar ook voor consumenten. Mobiliteit en ge-
zondheidszorg zijn zeer ingeburgerde en gewilde producten, die wij niet wen-
sen op te geven, ook al overlijdt er af en toe iemand als direct gevolg ervan. 
Maar langer houdbare tomaten, sojaolie met een nog hoger gehalte onverzadig-
de vetzuren of iets goedkopere maïs, daarvan kunnen wij gemakkelijk afstand 
doen. Het verwondert daarom niet, dat politici en beleidsmakers hun oren laten 
hangen naar radicale actievoerders, die bewezen hebben in staat te zijn een 
over het algemeen onverschillige bevolking tot krachtige actie over te halen.  

Het is in dat verband wel van groot belang om een juist inzicht te hebben in 
de doelstellingen van die actievoerders. In wezen keren Greenpeace en vele an-
deren zich in het debat over GM tegen de landbouw zoals die de laatste halve 
eeuw tot ontwikkeling is gekomen. Zij verwerpen grootschalige, kennisinten-
sieve, technologische landbouw en streven naar kleinschalige en natuurlijke 
vormen van landbouw. Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen 
moet in beginsel verboden worden, zoals in de biologisch dynamische land-
bouw die wij in Nederland kennen. In plaats van kunstmatige bestrijdingsmid-
delen te gebruiken, moeten boeren door gevarieerde aanplanting de kans op 
aantasting van hun gewassen beperken. Reductie van de geproduceerde hoe-
veelheid voedsel is hiervan het onvermijdelijke gevolg.54  

Wie de beleidsdoelstellingen van de critici van GM dus consequent over-
neemt, accepteert op dit punt een dubbel risico. Ten eerste betekent het aan 
banden leggen van GM dat mogelijke productieverbetering – kwalitatief en 
kwantitatief – niet gerealiseerd wordt. Ten tweede betekent het streven naar 
duurzame landbouw aanvaarden dat de hoeveelheid voedsel in de wereld dras-
tisch afneemt. Zo wordt duidelijk dat eenvoudige, rationele en moreel onberis-
                                                           
53 In de Beleidsnota Biotechnologie (p. 10) wordt gemeld dat 100 miljoen beschikbaar 

is gesteld ter ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van de zoge-
naamde Life Sciences.  

54 Die reductie hangt onder andere samen met een grotere inzet – wel tot 40% – van 
menselijke arbeid. Gevarieerde aanplant blijkt overigens soms ook een reductie van 
de risico’s van ongedierte en onkruid tot gevolg te hebben.  
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pelijke standpunten niet bestaan. Welke keuze we ook maken, we lopen aan 
tegen technologische of economische risico’s. Moral hazards blijken ons even-
eens aan alle kanten te bedreigen. In deze situatie verklaar óók ik voorstander 
te zijn van een holistisch perspectief. Maar dan wel een waarin het lot van alle 
mensen wordt meegewogen. Gegeven die keus, zie ik geen ‘weg terug’. De 
weg vooruit moet gezocht worden in een duurzame variant van industriële 
landbouw. Daaraan kan biotechnologie zeker een bijdrage leveren. 
 



 



De verhouding tussen curator en rechter-commissaris 
in faillissement  

Annemieke Beukelman1 

 
Inleiding 
 

“Wat ik wel eens een nadeel vind, is dat de rechter-commissaris graag 
wil – terwijl je een probleem hebt, anders benader je hem niet – dat je 
het overleg met hem schriftelijk afhandelt. (…) Het is lastig om een wat 
langere, open, inhoudelijke discussie te houden”, aldus een door mij 
geïnterviewde curator. 

 
Gebrek aan ruimte voor overleg met de rechter-commissaris is een veelgehoor-
de klacht onder curatoren. Aan de andere kant vinden rechters-commissarissen 
dat ze door curatoren vaak lastig gevallen worden met problemen die ze best 
zelf of in overleg met kantoorgenoten of andere curatoren kunnen oplossen. 

Dit artikel gaat over de verhouding tussen curatoren en rechters-commissa-
rissen. Het is gebaseerd op de eerste resultaten van mijn promotieonderzoek 
naar de feitelijke rol van de curator. Het oogmerk van mijn onderzoek is in-
zicht te krijgen in het werk en de verschillende rollen van de curator bij het 
faillissement van ondernemingen. De algemene probleemstelling van dit on-
derzoek luidt: welke rollen vervult de curator in de praktijk, welke (rol)con-
flicten ontstaan daarbij en hoe hangen deze samen met andere partijen? Deze 
probleemstelling kan gezien worden als onderdeel van een vraagstuk dat in de 
rechtssociologische literatuur bekend staat als de spanning tussen het geschre-
ven recht (‘law in the books’) en de rechtspraktijk (‘law in action’).2 Die span-
ning komt tot uitdrukking bijvoorbeeld in de rolconflicten die curatoren erva-
ren wanneer zij volgens de wet verschillende belangen moeten dienen die in de 
praktijk moeilijk of niet met elkaar verenigbaar zijn. In dit artikel gaat het om 
de verhouding tussen de curator en de rechter-commissaris, die toezicht houdt 
op de curator tijdens de afwikkeling van een faillissement. Voor mijn onder-
zoek maak ik gebruik van literatuurstudie, interviews en observatie. Dit artikel 
is gebaseerd op elf interviews met curatoren en zes interviews met rechters-
commissarissen. 

De taken van curator en rechter-commissaris zijn bekend vanuit wetgeving 
en literatuur.3 Een beeld van hoe deze taken in praktijk ingevuld worden, en 
dan met name het toezicht van de rechter-commissaris op de curator, ontbreekt 
                                                           
1 Met dank aan Albert Klijn en Leny de Groot - van Leeuwen voor hun commentaar 

op een eerdere versie van dit artikel. 
2 Schuyt 1971, p. 96 e.v.. 
3 Onder andere: Verstijlen 1998, Schimmelpenninck 1999, Vriesendorp 2000. 



 Annemieke Beukelman 66 

tot op heden. In de literatuur worden echter wel problemen genoemd die be-
trekking hebben op spanningen in de verhouding tussen de curator en de rech-
ter-commissaris. Dit artikel begin ik met een beschrijving van het geschreven 
recht en de problemen die daarbij in de literatuur worden opgemerkt met be-
trekking tot de rechtspraktijk. Vervolgens kijk ik aan de hand van de resultaten 
van mijn interviews hoe deze theoretische problemen in de praktijk ervaren 
worden. Tenslotte probeer ik over de spanning tussen de juridische organisatie 
en de sociale organisatie iets te zeggen vanuit een rechtssociologisch perspec-
tief. 

De curator en de rechter-commissaris in de wet en in de literatuur 

Het formele doel van de Faillissementswet is de liquidatie van het vermogen 
van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers.4 De taak van de curator is 
beheer en vereffening van de failliete boedel (art. 68 lid 1 Fw). De curator 
moet naast de belangen van de schuldeisers ook oog hebben voor maatschap-
pelijke belangen, zoals werkgelegenheid en milieubelangen, en de belangen 
van de gefailleerde. 

De rechtbank benoemt een rechter-commissaris en een curator in een fail-
lissement. Tijdens de afwikkeling van een faillissement houdt de rechter-
commissaris toezicht op de curator (art. 64 Fw). Dit houdt in dat de rechter-
commissaris nagaat of de curator bij het afwikkelen van een faillissement zich 
aan de wet houdt, of hij handelt in het belang van de boedel en of hij zijn taak 
behoorlijk vervult.5 De middelen die de rechter-commissaris daartoe tot zijn 
beschikking heeft staan, zijn raadgevingen, opmerkingen, berispingen en 
desnoods voordracht voor ontslag. Voor een aantal handelingen, zoals het ont-
slaan van personeel of juist het voortzetten van een onderneming, heeft de cu-
rator toestemming of een machtiging van de rechter-commissaris nodig. Dit 
betekent dat de mening van de rechter-commissaris boven die van de curator 
gaat.  

Hoewel de rechter-commissaris geen instructiebevoegdheid heeft, kan dit 
volgens Schimmelpenninck6 betekenen dat de rechter-commissaris een grote 
invloed heeft op het handelen van de curator, aangezien de curator afhankelijk 
is van de rechter-commissaris voor verdere benoemingen. Bovendien kan de 
rechter-commissaris de rechtbank verzoeken de curator te ontslaan (art. 73 
Fw). Daarom zal de curator een goede relatie met de rechter-commissaris be-
langrijk vinden en alleen in het uiterste geval tegen de wil van de rechter-
commissaris handelen. Toch denkt Schimmelpennick dat de invloed van de 
rechter-commissaris in praktijk meevalt, omdat het initiatief voor belangrijke 
beslissingen van de curator uitgaat. De rechter-commissaris toetst wat hem ter 
beoordeling wordt voorgelegd door de curator. Als de curator de mogelijkheid 
tot een bepaalde handeling verzwijgt, zal de rechter-commissaris doorgaans 
niet op de hoogte zijn van die mogelijkheid. 

                                                           
4 Kortmann e.a. 1998, p. 1256. 
5 Verstijlen 1988. 
6 Schimmelpenninck 1999, op.cit. 
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Het verkrijgen van een machtiging of toestemming voor een handeling heeft 
niet als gevolg dat de curator gevrijwaard is van aansprakelijkheid. De curator 
is verantwoordelijk voor het eigen handelen. De rechter-commissaris en de 
Staat kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen van de cu-
rator, ongeacht of hij met of zonder machtiging gehandeld heeft.7 In de lite-
ratuur8 worden naast de superviserende taak ook organisatorische taken voor 
de rechter-commissaris genoemd. De rechter-commissaris kan zelfstandig ge-
tuigen horen of een deskundigenonderzoek gelasten, als hij dat nodig vindt. Hij 
is verplicht adviseur in aangelegenheden waarin de rechtbank moet beslissen. 
Hij bepaalt wanneer verificatievergaderingen plaatsvinden en bemiddelt bij ge-
schillen omtrent de verificatie van vorderingen. Tenslotte is hij aanspreekpunt 
voor andere bij een faillissement betrokken partijen, de schuldeisers en de fail-
liet. 

Op grond van art. 69 Fw kunnen schuldeisers en de failliet de rechter-com-
missaris verzoeken de curator te verbieden een voorgenomen handeling uit te 
voeren of juist te bevelen een bepaalde handeling te verrichten. Schimmelpen-
ninck9 noemt de art. 69 Fw procedure een merkwaardige. In de meeste geval-
len zal het gaan om handelingen waarvoor de curator toestemming of een 
machtiging heeft gekregen van de rechter-commissaris of die de curator met 
instemming van de rechter-commissaris uitgevoerd of juist nagelaten heeft. Dit 
betekent dat er gevallen zijn, waarin de rechter-commissaris moet oordelen 
over zijn eigen beslissing. Volgens Schimmelpenninck zal de rechter-
commissaris de curator meestal niet afvallen. Mocht dit wel het geval zijn, dan 
heeft de curator toestemming nodig van de rechter-commissaris om hiertegen 
in beroep te gaan. Hieruit blijkt eveneens de dubbelrol die de rechter-
commissaris vervult bij een dergelijke procedure. 

In de literatuur worden verschillende rollen genoemd die de rechter-com-
missaris moet vervullen als gevolg van zijn uiteenlopende taken, namelijk de 
rol van procesbewaker met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement, 
de rol van organisator wanneer het gaat om verificatievergaderingen, de rol 
van scheidsrechter bij geschillen en de rol van gesprekspartner en soms ook 
adviseur voor de curator in verband met het al dan niet verlenen van goedkeu-
ringen en machtigingen. 

Vriesendorp meent dat vooral het dienen als gesprekspartner en adviseur 
voor de curator van cruciaal belang is voor de afwikkeling van een faillisse-
ment. De curator moet handelen in het belang van de boedel. Dit betekent dat 
hij moet streven naar een maximale opbrengst van de boedel en kapitaalvernie-
tiging zo veel moet zien te voorkomen. Dat naast de belangen van de schuldei-
sers ook maatschappelijke belangen een rol spelen, vormt een extra complica-
tie. De rechter-commissaris moet erop toezien dat de curator hierbij zorgvuldig 
te werk gaat en geen partijen benadeelt. Volgens Vriesendorp is dit onmogelijk 
zonder overleg met de curator. Vriesendorp vreest dat de rechter-commissaris 
in praktijk echter terughoudend is in het fungeren als gesprekspartner. Hij 
noemt hiervoor twee redenen. Enerzijds vermoedt hij dat het de rechter-com-
missaris in het algemeen aan voldoende deskundigheid ontbreekt om een vol-

                                                           
7 Verstijlen, op.cit., Schimmelpenninck 1999, op. cit. 
8 Schimmelpenninck 1999, op.cit., Vriesendorp, op.cit. 
9 Schimmelpenninck 1986. 
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waardige gesprekspartner voor de curator te zijn, vanwege het roulatiesys-
teem10 en onvoldoende specialisatie en opleiding ten opzichte van curatoren. 
Anderzijds zou een meer gespecialiseerde rechter-commissaris, die veel in con-
tact treedt met de curator, eerder een partijdige indruk achterlaten op andere bij 
een faillissement betrokken partijen. 
 
In deze paragraaf kwamen problemen aan de orde met betrekking tot de ver-
houding tussen de curator en de rechter-commissaris in de literatuur. Allereerst 
werd de invloed van de rechter-commissaris op de curator vanwege diens af-
hankelijkheid van de rechter-commissaris voor benoeming als een mogelijk 
probleem gezien. Een punt dat voornamelijk voor de curator problematisch kan 
zijn, is dat met het krijgen van toestemming of een machtiging van de rechter-
commissaris de curator niet gevrijwaard is van (persoonlijke) aansprakelijk-
heid. Als belangrijkste probleem werd het niet vervullen van de rol van ge-
sprekspartner voor de curator aangegeven. Daaraan liggen weer twee andere 
mogelijke problemen ten grondslag, namelijk door een gebrek aan deskundig-
heid het niet kunnen vervullen van deze rol en vanwege eventueel ontstaan van 
partijdigheid het niet willen vervullen van deze rol. Tenslotte zou de veelheid 
aan rollen die de rechter-commissaris moet vervullen en in het bijzonder zijn 
dubbelrol bij de art. 69 Fw procedure problematisch kunnen zijn. 

In de volgende paragraaf zal ik aangeven hoe deze problemen door de door 
mij geïnterviewde curatoren en rechters-commissarissen in de praktijk ervaren 
worden. 

De praktijk 

Het eerste probleem dat in de vorige paragraaf aan de orde kwam, is de afhan-
kelijkheid van de curator van de rechter-commissaris voor benoeming en de in-
vloed die de rechter-commissaris daardoor kan uitoefenen op de curator. 

De geïnterviewde rechters-commissarissen zijn zich bewust van deze af-
hankelijkheid. Soms wordt van die afhankelijkheid inderdaad gebruik gemaakt 
om de curator in de door de rechter-commissaris gewenste richting te sturen. 
Vaak gebeurt dit subtiel, maar één rechter-commissaris zegt ronduit tegen een 
curator, die naar zijn mening een verkeerde kant opgaat, dat hij hem zal voor-
dragen voor ontslag als de curator zijn richting niet wijzigt. Redenen die rech-
ters-commissarissen geven om een curator niet meer te benoemen of te ont-
slaan zijn: het niet aankunnen van een faillissement, iets dat de curator over het 
algemeen overigens niet verweten wordt, faillissementen te lang open laten 
staan, slordig of laks te werk gaan, herhaaldelijke meningsverschillen tussen 
rechter-commissaris en curator en liegen tegen de rechter-commissaris. 

Onder curatoren zijn de meningen verdeeld over wat de curator te doen 
staat als hij een meningsverschil met een rechter-commissaris heeft of zelfs 
door de rechter-commissaris gedreigd wordt met ontslag. Eén curator zegt hier-
over: “als puntje bij paaltje komt, denk ik dat ik wel de rechter-commissaris 
volg, er van uitgaand dat hij geen baarlijke onzin vertelt. Ik kan moeilijk het 

                                                           
10 In de meeste arrondissementen geldt voor een rechter-commissaris een zittingster-

mijn van twee à drie jaar. 
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risico lopen dat ik tegen de rechter-commissaris in ga”. Sommigen zeggen dat 
je als curator gelegitimeerd bent als je doet wat de rechter-commissaris wil. 
Anderen vinden dat je als curator in zo’n geval moet aftreden, maar de meesten 
weten niet zeker of ze dat in werkelijkheid zouden aandurven. Eén curator 
heeft zich eens in de situatie bevonden dat de rechter-commissaris en hij het 
niet eens konden worden en hij aangaf te willen aftreden. De rechter-
commissaris was woedend en dreigde hem nooit meer te benoemen. Maar de 
curator hield voet bij stuk en dacht: “Dan ga ik wel voor een bank werken. (...) 
Ik vond dat de enige juiste houding en dat vind ik nog steeds.”  

Enkele curatoren geven aan het vervelend te vinden dat zij niet precies we-
ten wat een rechter-commissaris van hen verwacht en daarom ook niet weten 
aan welke criteria ze moeten voldoen om in de ogen van de rechter-commissa-
ris een goede curator te zijn. Deze onduidelijkheid bestaat niet alleen ten op-
zichte van redenen die een rechter-commissaris kan hebben om een curator niet 
meer te benoemen of zelfs te ontslaan, maar behelst het benoemingsbeleid in 
het algemeen. Hier ga ik nader op in omdat ik het idee heb dat de onzekerheid 
die hierdoor ontstaat bij curatoren de invloed van de rechter-commissaris op 
die curatoren zou kunnen vergroten.  

De manier waarop de selectie voor benoeming plaatsvindt, is voor de 
meeste curatoren “duister” of “ondoorzichtig”. Een curator die een keer een 
gesprek gevoerd heeft met een rechter-commissaris over het benoemingsbeleid 
vraagt zich af of rechters-commissarissen wel juiste criteria hanteren bij de 
selectie. Die rechter-commissaris was zeer tevreden over een bepaalde curator 
omdat die de zaken zo snel afwikkelde. “Maar is dat wel een goed criterium? 
(..) Heeft de curator dan wel gekeken waar de problemen zaten? Heeft hij er 
wel moeite voor gedaan?” Rechters-commissarissen willen graag dat curatoren 
zaken snel afhandelen, maar curatoren vinden vaak dat ze dan hun werk juist 
slecht doen. Ze zouden het prettig vinden als ze daarover met de rechters-com-
missarissen zouden kunnen praten, maar ze denken dat rechters-commisSaris-
sen bang zijn “bevoegdheden weg te geven” als hun beleid ter discussie gesteld 
zou worden. Om te beginnen zouden curatoren wat meer openheid willen heb-
ben over het benoemingsbeleid, maar rechters-commissarissen vinden dat niet 
nodig. Een enkele rechter-commissaris zegt dat het benoemingsbeleid niet 
openbaar is. De meeste vinden dat zij hun benoemingsbeleid niet hoeven te 
verantwoorden. 

Een uitzondering daarop treft men aan in het Bossche Baliebulletin van 
april 1998, waar de op dat moment zittende rechter-commissaris en zijn vaste 
waarnemer het benoemingsbeleid in het arrondissement Den Bosch uit de doe-
ken doen.11 Hoppers en Roosmale Nepveu vinden allereerst de aard van het 
faillissement van belang met betrekking tot de selectie voor benoeming. Ze 
maken een onderscheid tussen privé-faillissementen12 en faillissementen van 
ondernemingen. De privé-faillissementen gaan naar de stagiaires van grote 
kantoren, enerzijds als oefenstof, anderzijds als compensatie voor de meer lu-
cratieve faillissementen die eveneens aan medewerkers van de grote kantoren 

                                                           
11 Hoppers & Roosmale Nepveu 1998. 
12 Deze zijn sinds de invoering van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

(WSNP) in december 1998 in aantal drastisch teruggenomen, maar komen nog 
steeds voor. 
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toebedeeld worden. Daarnaast is het altijd gebruikelijk geweest te kijken naar 
de locatie van de failliete onderneming, maar Hoppers en Roosmale Nepveu 
hebben steeds meer de neiging om de kantongrenzen los te laten. Deels omdat 
afstand tegenwoordig een minder belangrijke rol speelt en deels omdat er een 
ander criterium is waar zij meer belang aan hechten, namelijk de specifieke er-
varing die curatoren op bepaalde gebieden hebben. Wanneer een curator in een 
bepaalde branche al een faillissement heeft afgehandeld, zouden zij het zonde 
vinden geen gebruik te maken van de kennis die curator daarmee opgedaan 
heeft. In het verlengde hiervan kijken Hoppers en Roosmale Nepveu ook naar 
de achtergronden van curatoren. Hiertoe kunnen curatoren interessegebieden 
en specifieke vaardigheden, die zij in of buiten de praktijk hebben ontwikkeld, 
aangeven op het formulier waarmee ze zich als curator kunnen aanmelden bij 
de rechtbank. Een volgend criterium is de hoeveelheid zaken die een curator 
nog open heeft staan en de voortvarendheid waarmee deze afgehandeld wor-
den. Is een curator langzaam of heeft hij nog veel zaken openstaan, dan komt 
hij minder snel in aanmerking voor een benoeming. Tenslotte is de vakbe-
kwaamheid van een curator van invloed op de selectie voor benoeming. Hop-
pers en Roosmale Nepveu gaan uit van een grotere vakbekwaamheid bij leden 
van de Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad. Deze curatoren moe-
ten dermate zware cursussen volgen dat zij in kennis een duidelijke voorsprong 
hebben op anderen. 

De door Hoppers en Roosmale Nepveu genoemde criteria worden in grote 
lijnen door alle geïnterviewde rechters-commissarissen gehanteerd. Voorop 
staat een eerlijke verdeling, waarmee bedoeld wordt dat de financiële kosten en 
baten over de verschillende curatoren verdeeld moeten worden. Hierbij teke-
nen rechters-commissarissen wel aan dat zij niet altijd kunnen voorspellen of 
een faillissement al dan niet iets zal opleveren, omdat zij voor hun kennis over 
de failliete onderneming afhankelijk zijn van de informatie die zij tijdens de 
faillissementszitting verkrijgen van ofwel de gefailleerde zelf, die vaak niet 
aanwezig is, ofwel van de advocaat die het faillissement aanvraagt, die vaak 
niet over veel informatie beschikt. 

Soms is het lidmaatschap van Insolad voor rechters-commissarissen een te-
ken van bekwaamheid. Over het algemeen hebben Insolad curatoren een dieper 
inzicht in de materie. Zij zijn juridisch-technisch beter onderlegd een daardoor 
een betere partij tegenover dwangcrediteuren en banken. De meeste rechters-
commissarissen benoemen op gecompliceerde faillissementen het liefst een 
Insolad curator. Slechts één rechter-commissaris zei expliciet geen rekening te 
houden met een eventueel lidmaatschap van Insolad. 

 Persoonlijke kenmerken kunnen een rol spelen als er bijzondere omstan-
digheden zijn. De ene keer is het goed een begripvolle, tactische curator te be-
noemen, terwijl in andere gevallen een zakelijke, strenge curator meer gewenst 
is. Zoals een rechter-commissaris het stelde: “Bij halve criminelen is het ver-
standig een stevige curator te benoemen, terwijl het bij echt zielige mensen 
beter is een meelevende curator te benoemen”. Een voorbeeld van een echt zie-
lig geval was een middenstander wiens echtgenote had geprobeerd haar man 
om te laten brengen door een huurmoordenaar. De aanslag op het leven van de 
man mislukte en zowel zijn echtgenote als de huurmoordenaar werden veroor-
deeld, maar hij was wel behoorlijk van slag met als gevolg dat zijn onderne-
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ming failliet ging. “Voor dergelijke zaken moet je een curator benoemen met 
een hart.”  

Uit de criteria die rechters-commissarissen hanteren bij de selectie voor be-
noeming en de redenen om een curator niet meer te benoemen, kan afgeleid 
worden waaraan een curator in de ogen van de rechter-commissaris moet vol-
doen tijdens de afwikkeling van een faillissement. Curatoren moeten, zeer al-
gemeen gesteld, vakbekwaam zijn, snel en netjes werken en niet te veel met de 
rechter-commissaris in discussie proberen te gaan. Hoewel het ze niet expliciet 
meegedeeld wordt, voelen curatoren wel aan dat het hier ongeveer om gaat. 
Vooral met het laatste punt hebben curatoren moeite. De meeste curatoren vin-
den dat de rechter-commissaris meer open zou moeten staan voor discussie. 

Het contact dat curator en rechter-commissaris met elkaar hebben tijdens 
de afwikkeling van een faillissement bestaat voornamelijk uit de faillissement-
verslagen, die de curator eens per drie maanden inlevert om de rechter-com-
missaris op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen een faillisse-
ment. Daarnaast hebben ze – meestal schriftelijk – contact wanneer een curator 
om een machtiging of toestemming vraagt. Voor slechts één van de geïnter-
viewde curatoren is dit voldoende. Deze vindt het niet prettig om op zijn vin-
gers gekeken te worden en zoekt zijn zaken liever zelf uit. Als hij iets verkeerd 
doet, hoort hij het wel. Alle tien andere curatoren hebben hier niet genoeg aan. 
Zij willen ook kunnen overleggen met een rechter-commissaris.  

De curator waarmee ik dit artikel begon, gaf duidelijk aan in bepaalde ge-
vallen behoefte te hebben aan overleg met de rechter-commissaris. Daar staat 
tegenover dat één van de geïnterviewde rechters-commissarissen zei dat hij 
niet wenste te telefoneren met curatoren. Zijn voorgangster had dat wel altijd 
gedaan, maar hij vond dat niet verstandig. “Als je met curatoren aan de tele-
foon gaat zitten, fungeer je als een soort denktank”. Dat zag deze rechter-com-
missaris niet als zijn taak. “Vaak als ze bellen, weten ze niet eens waarvoor ze 
bellen. Als ze hun probleem op papier moeten zetten, zijn ze gedwongen na te 
denken over wat ze willen vragen.” Een andere rechter-commissaris wil, als 
het om een ingewikkeld probleem gaat, eventueel wel telefoneren met curato-
ren.  

Als het om ingewikkelde problemen gaat, zijn veel rechters-commissaris-
sen wel bereid om te overleggen. De meeste curatoren vinden echter dat er 
meer ruimte zou moeten zijn voor een gesprek. Want “als curator ben je maar 
aan het doen wat jij denkt dat goed is (...), maar in twijfelgevallen is het toch 
prettig om met iemand te kunnen overleggen. (...) Je bent dan wel zelf verant-
woordelijk, maar het is vaak plezierig om met de rechter-commissaris van ge-
dachten te wisselen.” Een ander zegt: “Nu kom je vaak zelf al met de oplossing 
en de rechter-commissaris vindt het prima. Er is verder geen enkele discussie. 
Ik heb in geen enkel faillissement een goede discussie kunnen voeren met de 
rechter-commissaris.” Terwijl deze curator graag iemand tegenover zich zou 
hebben die de zaak van een afstand bekijkt met een kritische houding. Volgens 
hem is dat de taak van de rechter-commissaris. Eén curator geeft aan dat hij 
overleg heel belangrijk vindt en daartoe ook de mogelijkheid heeft. “Je bent 
toch vrij eenzaam in dit vak. Je kunt het je collega’s vragen, maar die hebben 
verder ook geen verantwoordelijkheid. Hoewel het mijn verantwoordelijkheid 
blijft, wordt ik bij moeilijke beslissingen, graag door de rechter-commissaris 
afgedekt.” 
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Hier speelt niet alleen het probleem van een gebrek aan openheid, maar 
ook angst voor aansprakelijkheid. Ondanks dat curatoren weten dat het niet 
mogelijk is om door de rechter-commissaris ‘afgedekt’ te worden wanneer het 
tot een procedure komt, vinden zij het belangrijker de mening van de rechter-
commissaris te horen dan die van een (ervaren) kantoorgenoot. Misschien heb-
ben curatoren het idee dat als de rechter-commissaris het eens is met hun han-
delwijze een eventuele andere rechter dat ook zal zijn. Maar het niet voldoende 
de mogelijkheid hebben met de rechter-commissaris te overleggen zou deels 
voort kunnen komen uit een gebrek aan deskundigheid van rechters-commissa-
rissen. Als dat het geval is, heeft de curator niet zo veel aan de mening van de 
rechter-commissaris.  

In het begin is het uitoefenen van de functie van rechter-commissaris een 
kwestie van “zich vallend staande houden”, aldus een rechter-commissaris. De 
rechter-commissaris moet zich staande houden tegenover ervaren curatoren, 
terwijl hij zelf weinig ervaring heeft met faillissementen. Een andere rechter-
commissaris, die net begonnen is, is blij dat zij in het verleden als advocaat 
werkzaam geweest is. Zij is toen ook wel eens curator geweest. Maar er is veel 
veranderd, dus ze voelt wel een achterstand op de curatoren wat betreft kennis. 
Weer een ander vertelde dat hij begon met een hoeveelheid kennis over faillis-
sementen die de gemiddelde curator “in zijn pink heeft”. Hij vond wel dat hij 
dat in een half jaar aardig had bijgewerkt. Inmiddels is hij voor de tweede keer, 
op een andere plaats, rechter-commissaris in faillissement en heeft hij niet het 
gevoel qua kennis onder te doen voor curatoren.  

Curatoren zijn niet allemaal even optimistisch over de deskundigheid van 
rechters-commissarissen. Eén van zegt zelfs dat “de rechter-commissaris er in 
99 van de 100 gevallen niets van begrijpt”. Een ander zegt dat ze steeds meer 
weten. Volgens hem komt dat doordat ze tegenwoordig een staf hebben, die 
wel de benodigde kennis heeft. Weer een ander zegt dat hij niet het idee heeft 
dat het de rechter-commissaris aan deskundigheid ontbreekt, maar dat de tijd 
of de wil er niet is om die kennis te gebruiken. In het algemeen gaan curatoren 
er vanuit dat de rechter-commissaris over minder kennis beschikt dan zij zelf. 
Dat vinden ze meestal geen probleem. Ze zijn bereid zaken toe te lichten als 
dat nodig is. Maar dan moet de rechter-commissaris ook bereid zijn om de 
curator aan te horen. Eén van de curatoren geeft aan dat hij daar met enige 
regelmaat problemen mee heeft. “Ik maak van rechters-commissarissen mee 
dat ze ineens ‘wij’ gaan zeggen. Dan zijn ze ineens de koningin, ‘wij, de recht-
bank’. Als er één ‘wij’ gaat zeggen dan weet ik dat hij onzeker is. En om daar 
dan doorheen te moeten beuken. Daar word je wel eens moe van.” 

Het probleem van de eventuele partijdigheid wordt niet als reden genoemd 
om het contact met de curator te beperken. Slechts één rechter-commissaris 
stelt dat hij er in eerste instantie is voor de crediteuren en niet voor de curator. 
Wel wordt gebrek aan tijd genoemd als oorzaak voor de geringe mogelijkheid 
tot overleg met curatoren. 

Contact met de rechtbank bestaat soms uit contact met de griffie of met het 
secretariaat. Wanneer dit het geval is, hebben curatoren in het algemeen meer 
ruimte voor overleg. In sommige arrondissementen doet de griffie of een juri-
disch secretaris praktisch het werk van de rechter-commissaris. Soms zit een 
griffier al 15 jaar op de insolventie-afdeling van de rechtbank. Die heeft dan 
veel meer verstand van zaken dan de rechter-commissaris die er net een half 
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jaar zit. “Zo’n griffier, een zegen”, zegt een curator, “dan hoef ik de rechter 
niet eens meer te spreken.” Voordeel van de griffier is ook dat hij veel beter 
bereikbaar is dan de rechter-commissaris, want die is niet altijd makkelijk be-
reikbaar, “die heeft een zitting, zit in comparitie of werkt thuis..”, zegt één van 
de curatoren. Een nadeel van deze situatie vindt deze curator, dat “sommige 
rechters de neiging hebben zich te verschuilen achter de griffie”. De rechter-
commissaris krijgt een stuk, bekijkt dat en zet al dan niet een krabbel. Maar hij 
wil niet de confrontatie met de curator aangaan, waarom hij wel of geen goed-
keuring geeft, omdat hij dat debat niet kan winnen. Dat vindt deze curator zor-
gelijk. Hij denkt dat het heel nuttig is “om horizontaal te overleggen. Dat tast 
de bevoegdheid of status van niemand aan”.  

De in de literatuur genoemde veelheid aan rollen die de rechter-commissa-
ris moet vervullen, die problematisch zou kunnen zijn bij het uitvoeren van 
zijn verschillende taken, komt in de interviews niet duidelijk naar voren. Naar 
mijn idee komt het in praktijk niet veel voor dat een rechter-commissaris daad-
werkelijk meer dan één of twee rollen moet vervullen, bijvoorbeeld omdat het 
in de meeste faillissementen niet tot een verificatievergadering komt. Ook de 
art. 69 Fw procedure wordt in praktijk nauwelijks gebruikt en “als het gebruikt 
wordt zelden terecht”. Volgens rechters-commissarissen wordt het meestal ge-
bruikt door advocaten van crediteuren met de bedoeling bij een meningsver-
schil met de curator van de rechter-commissaris gelijk te krijgen. Gefailleerden 
en crediteuren wenden zich regelmatig tot de rechter-commissaris met klachten 
over de curator. In de meeste gevallen gaan die om “bejegening”. Rechters-
commissarissen nemen alle klachten serieus, of ze nu terecht zijn of niet, om-
dat ze geen partijdige indruk willen wekken. De curator wordt altijd om ophel-
dering gevraagd. Vaak kan daarmee het probleem opgelost worden. Als dat 
niet het geval is, wordt er een zitting gehouden en doet de rechter een uit-
spraak. Geen van de geïnterviewde curatoren had ooit meegemaakt dat een 
dergelijke uitspraak tegen de mening van de curator in ging. 
 
In 1998 heeft Insolad een enquête gehouden onder de (aspirant)leden en een 
aantal rechters-commissarissen.13 Ongeveer 350 curatoren en 30 rechters-com-
missarissen hebben deze enquête ingevuld. De curatoren gaven een beoor-
deling van de rechter-commissaris op een aantal punten, namelijk als juridische 
‘sparring partner’, als financieel/economisch adviseur, de kwaliteiten van de 
rechter-commissaris op organisatorisch gebied en zijn – actieve – rol bij ge-
schiloplossing. Rechters-commissarissen werd gevraagd naar een beoordeling 
van de curator op dezelfde punten. Uit de enquête bleek dat beide partijen heel 
tevreden over elkaar waren, terwijl men er in de literatuur14 vanuit gaat dat het 
de rechter-commissaris ontbreekt aan voldoende deskundigheid om effectief 
toezicht te kunnen uitoefenen op de curator. Volgens één van de geïnterviewde 
curatoren is de uitkomst van de enquête logisch. Want “natuurlijk is een cura-
tor die regelmatig een faillissement krijgt van de rechter-commissaris heel te-
vreden over die man. Die curator hoeft helemaal niet op het hoogste niveau te 
presteren. Die drinkt eens een biertje met de rechter-commissaris en ze zijn 
allebei gelukkig”. Met andere woorden, ondanks het feit dat curatoren in prak-

                                                           
13 Udo 1999.  
14 Vriesendorp, op.cit., Kortmann e.a., op.cit.  
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tijk het nodige aan te merken hebben op de rechter-commissaris, geven zij 
geen negatief oordeel over de huidige situatie, omdat ze die kennelijk toch niet 
veranderd zouden willen zien. 

Conclusie 

Dat er een discrepantie tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’ bestaat in 
de verhouding tussen de curator en de rechter-commissaris, is inmiddels duide-
lijk. Dit komt vooral voort uit verschillende interpretaties van de ‘law in the 
books’. De meningen over de taken en verantwoordelijkheden van zowel rech-
ters-commissarissen als curatoren lopen in enkele gevallen nogal uiteen. Waar 
curatoren een actieve taak voor de rechter-commissaris zien bij het nemen van 
beslissingen in een faillissement, menen sommige rechters-commissarissen dat 
hun toezichthoudende taak alleen toetsend is. 

Waarschijnlijk zal ik voor de analyse van dit onderwerp uiteindelijk ge-
bruik maken van sociologische roltheorieën en/of theorieën over macht en con-
trole. Zo ver ben ik op dit moment nog niet. Mijn promotieonderzoek als ge-
heel past binnen de rechtssociologische professieliteratuur, zoals de empirische 
studies van Van de Bunt over officieren van justitie, De Groot-van Leeuwen 
over de rechterlijke macht en Kocken over de notaris.15 

In dit artikel staat de bemoeienis van de rechter-commissaris met de curator 
centraal. Aangezien Freidson16 autonomie als kernpunt van een professie ziet, 
wil ik hier bekijken of zijn theorie toegepast zou kunnen worden op de verhou-
ding tussen de curator en de rechter-commissaris. Een professie wordt in de li-
teratuur beschouwd als een beroep met bepaalde kenmerken.17 Volgens Freid-
son18 onderscheidt een professie zich van andere beroepen onder andere door-
dat:  
- zij beschikt over een erkende deskundigheid en vaardigheid met betrekking 

tot bepaald werk, waarover anderen niet beschikken. 
- binnen een professie wordt geprobeerd de verdeling van het werk onder-

ling te regelen, terwijl in andere beroepen de selectie wordt bepaald door 
de markt of door een bureaucratische instantie. 

- de toegang tot het beroep door de professie wordt beheerst. Dit kan door 
bepaalde opleidingseisen te stellen. 

- de opleiding van diegenen die tot de beroepsgroep wil behoren, door de 
professie zelf verzorgd wordt. 

 
Advocaat-curatoren beschikken over een erkende deskundigheid in praktijk, 
maar niet wettelijk. Nergens staat wettelijk vast dat een curator een advocaat 
zou moeten zijn. Maar in praktijk komt het zelden voor dat een niet-advocaat 
als curator wordt benoemd. Slechts een enkele keer wordt bijvoorbeeld een 
accountant of een makelaar als curator benoemd.  

                                                           
15 Van de Bunt 1985, De Groot-van Leeuwen 1991, Kocken 1997. 
16 Freidson 1999.  
17 De Groot-van Leeuwen 1996. 
18 Freidson, op.cit. 
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Van een onderlinge werkverdeling is bij curatoren geen sprake, de faillisse-
menten worden verdeeld door de rechtbank. Ik heb voorafgaand de selectie 
voor benoeming beschreven en daarbij aangegeven dat de wijze waarop deze 
selectie plaatsvindt curatoren vaak niet duidelijk is. Curatoren zouden het op 
prijs stellen als de rechtbank daarover meer openheid zou verschaffen. 

De toegang tot de beroepsgroep wordt formeel niet door curatoren be-
heerst. In praktijk is dit wel steeds meer het geval door de groeiende voorkeur 
voor Insoladleden van rechters-commissarissen. Controle van de beroepsuitoe-
fening wordt uitgeoefend door een andere beroepsgroep, die van rechters, in de 
vorm van het toezicht dat de rechter-commissaris houdt op de curator tijdens 
het afwikkelen van een faillissement. 

Specialisatieopleidingen worden deels georganiseerd door universiteiten, 
deels door Insolad en deels gezamenlijk. Het volgen van een specialisatieoplei-
ding is geen vereiste, om als curator benoemd te worden. Alleen leden van In-
solad zijn, als zij hun lidmaatschap willen behouden, verplicht specialisatieop-
leidingen te volgen. 

Hiermee heb ik iets gezegd over de mate van autonomie van curatoren en 
heb ik wellicht de onder curatoren bestaande frustraties verklaard, maar het 
zegt nog niet veel over hoe de rechter-commissaris en de curator hun eigen rol 
zien en wat daar de redenen voor zijn. Uiteindelijk is het mijn bedoeling ook 
vanuit een theoretisch perspectief iets te kunnen zeggen over de invulling van 
de taken van curatoren en rechters-commissarissen, de rollen die beide partijen 
daarbij vervullen en de wisselwerking tussen curatoren en rechters-commissa-
rissen. Tot die tijd is mijn – theoretisch ongefundeerde – conclusie over de ver-
houding tussen de curator en de rechter-commissaris als volgt: 

Tijdens de afwikkeling van een faillissement is er volgens veel curatoren te 
weinig ruimte voor overleg met de rechter-commissaris. Dit terwijl de rechter-
commissaris bij het nemen van belangrijke beslissingen het laatste woord 
heeft, zonder dat hij verantwoordelijk is voor de consequenties van die beslis-
singen. Voor de consequenties blijft de curator verantwoordelijk en kan de 
curator aansprakelijk worden gesteld. Daarbij komt dat curatoren weten dat ze 
aan bepaalde verwachtingen van rechters-commissarissen moeten voldoen om 
voor een volgend faillissement in aanmerking te komen, terwijl het ze vaak 
niet duidelijk is wat deze verwachtingen precies inhouden. Hierdoor ontstaat 
onzekerheid bij curatoren, die in hun ogen opgelost zou kunnen worden door 
meer openheid op de rechtbank. Maar die ziet het verschaffen van meer open-
heid aan curatoren als verantwoording afleggen, wat niet past in de taakverde-
ling tussen beide: de rechter-commissaris houdt tenslotte toezicht op de curator 
en niet andersom. 
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Communicatie in het strafproces 

Govaert C.J.J. van den Bergh 

Bespreking van Martha L. Komter, Dilemmas in the courtroom; A study of 
trials of violent crime in the Netherlands. Mahwah, New Jersey/ London, La-
wrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998.  
 
Menig sociale wetenschapper die belang stelt in communicatieprocessen welke 
bij sociale interactie een rol spelen, laat vroeg of laat zijn blik vallen op de 
communicatie in de rechtszaal. Wat is er nu interessanter dan dat? Een duide-
lijk rollenspel met een beperkte, hiërarchisch geordende groep spelers, welom-
schreven doeleinden, aanzienlijke belangen, duidelijke spelregels. Toch wil dat 
onderzoek nog niet echt van de grond komen.1 Een grondige, gedetailleerde 
analyse van gesprekken is een moeizaam en tijdrovend werk. Transcriptie van 
de bandopname van een uur zitting levert al vele pagina's materiaal op en ana-
lyse daarvan nog veel meer. Daarom kiezen veel onderzoekers voor minder 
veeleisende methoden, maar het resultaat is vaak navenant.  

Komter heeft het zich wat dat betreft niet gemakkelijk gemaakt. Ze heeft 
48 strafprocessen inzake geweldsmisdrijven bijgewoond en van 31 daarvan 
bandopnamen gemaakt. Zij kiest als uitgangspunt voor haar onderzoek de di-
lemma's waarmee de spelers bij hun communicatie in de rechtszaal geconfron-
teerd worden. Een verdachte heeft het recht om te zwijgen, maar loopt het risi-
co dat zijn zwijgen negatief wordt uitgelegd. Hij zal daarom vaak een recht-
streeks beroep op zijn zwijgrecht proberen te vermijden. De rechter kent het 
dossier en weet ongeveer wel waar hij heen wil, maar moet doen alsof hij he-
lemaal onbevangen is en mag de verdachte niet dwingen om mee te werken. 
De advocaat kent het dossier ook, weet wat de rechter weten kan, en moet af-
wegen wat zijn cliënt ontkennen kan zonder zijn geloofwaardigheid te verlie-
zen. Hij moet bovendien op zijn reputatie bij de rechtbank letten. Daarbij heb-
ben alle partijen zowel te doen met de structuur van het strafproces en de offi-
ciële regels van het Wetboek van Strafvordering, als met meer informele regels 
van gedrag, omgang en communicatie welke in de samenleving onder redelijke 
mensen gangbaar zijn.  

Het beeld dat Komters studie geeft van de dilemma’s die de communicatie 
van alle partijen in een strafzaak beheersen is zeker een belangrijke aanwinst 
voor de studie van communicatieprocessen in de rechtszaal. Menig onderzoe-
ker is immers bewust of onbewust geneigd de rolverdeling in het strafproces te 
eenduidig en te statisch op te vatten. Het merkwaardige is alleen, dat de dilem-
ma’s van het openbaar ministerie nergens systematisch ter sprake komen. Wel 
wordt aangegeven dat de aanklacht in Nederland vaak langdradig en ingewik-
keld is, omdat de officier van justitie compleet moet zijn, moet voldoen aan de 
                                                           
1  Vgl. de bespreking door Paul van den Hoven van Peter Bal, Dwangcommunicatie in 

de rechtszaal, in dit tijdschrift 12(1991), p. 73 e.v. 
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gedetailleerde eisen van het Wetboek van Strafvordering, er rekening mee 
moet houden dat sommige gedeelten van de beschuldiging minder goed be-
wijsbaar zijn dan andere, en zo mogelijk moet anticiperen op wat de verdedi-
ging te berde zal brengen. Daarom worden feiten en voorwerpen omslachtig 
omschreven, soms verschillende mogelijke interpretaties van dezelfde feiten 
gepresenteerd en primaire, subsidiaire en meer subsidiaire vorderingen gesteld. 
Maar dat is iets anders dan de dilemma’s van verdachten, rechters en advoca-
ten die in deze studie worden geanalyseerd.  

Hoe deze omissie valt te verklaren, is me niet duidelijk. Komt het omdat de 
literatuur van Komter vooral Engels en Amerikaans is en de positie van het 
openbaar ministerie daar anders is dan in Nederland? Of komt het omdat in de 
processen over geweldmisdrijven die Komter bestudeerd heeft de spanningen 
tussen rechter en openbaar ministerie niet zo gemakkelijk aan de oppervlakte 
komen? Toch heeft natuurlijk ook de officier van justitie in zijn communicatie 
vaak te maken met dilemma’s: de institutionele belangen van het openbaar mi-
nisterie en zijn eigen geloofwaardigheid, de noodzaak om met de rechter sa-
men te werken en om hem van zijn gelijk te overtuigen. Dit is de laatste tijd op 
wel zeer spectaculaire wijze duidelijk geworden in een aantal grote drugszaken 
en in het omvangrijke zogenaamde clickfonds-onderzoek naar voorkennis bij 
effectentransacties. De verslaggeving in de krant daarover krijgt soms zelfs 
trekken van een sportverslag.  

 Komter heeft als gezegd materiaal verzameld door 48 processen van mis-
drijven met lichamelijk geweld bij te wonen in Amsterdam, Utrecht en Haar-
lem, en van 31 daarvan bandopnames te maken. Haar methode is, zoals ze in 
het inleidende hoofdstuk uiteenzet, gebaseerd op een combinatie van drie me-
thodologieën: ethnomethodologie, conversatieanalyse en etnografie. Daarbij 
gaat zij ervan uit dat bij de interactie in de rechtszaal verschillende regelcom-
plexen een rol spelen: behalve rechtsregels ook communicatieregels en empi-
rische regels. Naast kennis van de feiten van het geval speelt bij de inter-
pretatie en waardering van die feiten ook algemene kennis een rol, zoals kennis 
van zaken die geacht worden van algemene bekendheid te zijn: situaties, om-
standigheden, motivaties, enz. Deze kennis wordt weer onderscheiden in ge-
wone zaken van algemene bekendheid en strategische algemene wetenschap: 
wat kan een verdachte of getuige ontkennen te weten zonder zijn geloofwaar-
digheid te verliezen?  

Komter heeft de verschillende aspecten van het strafproces op inzichtelijke 
wijze geordend, hoewel ze natuurlijk beseft, en ook duidelijk maakt, dat die as-
pecten in de werkelijkheid vaak dooreenlopen. Na een algemene inleiding be-
handelt hoofdstuk 1 de dilemma’s die zich voor verdachte, rechter en advocaat 
voordoen bij de vaststelling van de feiten. Hierbij gaat het vooral om belang en 
geloofwaardigheid. De verdachte is een belangrijke bron voor de vaststelling 
van de ”waarheid”, omdat hij een van de weinigen is die de feiten uit de eerste 
hand kent, en omdat een veroordeling, voor zover ze op de verdachte al enige 
positieve indruk kan maken, dat alleen kan wanneer rechter en verdachte in sa-
menwerking de waarheid hebben vastgesteld. Maar iedereen beseft dat die ver-
dachte structureel ook een zeer onbetrouwbare bron is. Hij heeft belang bij de 
uitkomst van de waarheidsvinding en wordt minder geloofwaardig naarmate 
dat belang duidelijker blijkt. Als hij de schijn weet te wekken dat hij wil mee-
werken met de rechter, kan dat een gunstige indruk over zijn persoon wekken 
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en tot minder straf leiden, maar teveel medewerking kan zijn verdediging scha-
den. De rechter moet laten blijken, met de rechten en belangen van de verdach-
te rekening houden, zonder de bewijskracht van diens verklaringen te onder-
mijnen en daardoor de mogelijkheid tot een veroordeling te verkleinen.  

In Hoofdstuk 2 gaat het om aanklacht en verdediging. Het openbaar minis-
terie zet in met een vaak zeer sterk geformuleerde beschuldiging, die de lei-
draad is voor het hele proces. De rechter moet echter een andere toon aanslaan 
om tot een enigszins bevredigende communicatie met de verdachte te komen. 
De verdachte heeft er als gezegd belang bij, coöperatief over te komen. Dat 
bevordert zijn geloofwaardigheid en de kans op een milder oordeel. Maar tege-
lijk moet hij daarmee zijn verdediging niet verzwakken. De verdachte kan 
daarom sommige feiten erkennen, andere onschuldiger trachten voor te stellen 
met een beroep op bepaalde feiten van algemene bekendheid. Zo zal hij bij 
verkrachtingszaken, waarbij in de regel het woord van het slachtoffer tegen-
over dat van de verdachte staat, vaak proberen aannemelijk te maken, met een 
beroep op feiten die van algemene bekendheid geacht worden te zijn, dat de 
vrouw niet onvrijwillig aan het geslachtsverkeer deelnam. 

Hoofdstuk 3 handelt over het verklaren en begrijpen van het gedrag van de 
verdachte. Ook hier spelen naast institutionele regels van het strafproces alle-
daagse regels van menselijk gedrag een rol. Rechters en verdachten hebben te 
maken met de tegenstrijdigheid tussen de eisen van de wet, die verlangt dat be-
paalde gedragingen ondubbelzinnig al laakbaar en strafbaar worden gebrand-
merkt, en de ervaringen van alledag, waar men directe verwijten vaak probeert 
te vermijden en de grenzen gewoonlijk niet zo scherp liggen. Wanneer bepaald 
gedrag kan worden voorgesteld als naar menselijke maatstaven redelijk en be-
grijpelijk, is het uiteraard niet strafbaar. Daarbij speelt ook een morele afwe-
ging mee. Wat als poging tot doodslag of het toebrengen van zwaar lichamelijk 
letsel wordt gekwalificeerd, kan door anderen worden gezien als een wat uit de 
hand gelopen burenruzie of kwajongensstreek. De verdachte die alles ontkent, 
mist ook de kans om matiging van straf te bepleiten. Maar hij heeft dan ook 
een probleem met zijn geloofwaardigheid. Hoe kan hij zijn gedrag op andere 
wijze verklaren, als dat gedrag naar algemeen menselijk inzicht wijst op een 
strafbare bedoeling?  

Hoofdstuk 4 bekijkt het strafproces als arena van een moreel discours. Het 
strafproces heeft mede ten doen de morele orde van de maatschappij te herstel-
len en ritueel te herbevestigen. Voor de beoordeling van de verdachte is het 
van belang, hoe zijn morele houding wordt beoordeeld. Totale onverschillig-
heid kan tot een zwaarder oordeel leiden, vertoon van schuldbesef tot een lich-
ter. Maar ook hierbij doen zich dilemma’s voor. Uitingen van moreel bewust-
zijn van de verdachte kunnen door de rechter enerzijds gebruikt worden om tot 
een milder oordeel te komen, anderzijds om de daad juist zwaarder aan de ver-
dachte aan te rekenen: iemand die zo goed wist hoe het hoorde, moet beseft 
hebben dat zijn daad laakbaar was. Verder is in ieder moreel discours eigenlijk 
de vrijheid van het individu een belangrijk ijkpunt, terwijl de hele communica-
tie in de rechtszaal in het teken van dwang staat: de verdacht is er niet vrijwil-
lig aanwezig, spreekt niet in volle vrijheid en krijgt, als hij wordt veroordeeld, 
een straf opgelegd die hem zijn vrijheid beneemt. 
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Hoofdstuk 5 vat de resultaten van de studie samen, terwijl in een appendix 
de originele Nederlandse versie wordt gegeven van de fragmenten die in het 
boek in Engelse vertaling zijn gebruikt.  

Komter zegt het nodige over methode en techniek van haar onderzoek, 
maar, als ik het goed zie, eigenlijk niets over het doel van haar studie. Toch is 
dat niet zo vanzelfsprekend. Is dit bedoeld als een bijdrage tot de strafrechts-
wetenschap? Een conversatieanalytische studie? Een rechtsantropologische? 
De slotparagraaf van haar laatste hoofdstuk wijdt ze aan de relevantie van haar 
studie, maar dat levert niet erg veel op. Ze begint met het aanhalen van ver-
schillende punten waarop het strafproces de laatste jaren is gekritiseerd: er 
wordt teveel juridisch jargon gebruikt, de rechter is te machtig, er is geen wer-
kelijke communicatie tussen rechter en verdachte en er is teveel ritueel. Maar 
dat is allemaal intern-juridische kritiek, die, zoals Komter terecht benadrukt, 
geen rekening houdt met de structurele bepaaldheden van het strafproces. Een 
strafrechter zonder toga die, zoals men in de zeventiger jaren wel droomde, de 
verdachte bij het begin van het proces naar goed-burgerlijk gebruik een hand 
geeft en ongedwongen met hem converseert, kan diezelfde verdachte vervol-
gens moeilijk een zware douw geven. Ook de verdachte zou zich dan achteraf 
eerder genomen dan begrepen voelen. Het gesprek ter terechtzitting is nu een-
maal niet een gesprek tussen gelijken. De rechter en het openbaar ministerie 
vertegenwoordigen immers niet zichzelf maar de staatsmacht, vaak in zijn 
meest vreeswekkende vorm. 

Komter heeft dan ook niet de illusie dat haar studie veel kan bijdragen tot 
veranderingen in het strafproces. Wanneer men iets wil doen aan de dilemma’s 
die de bestaande structuur met zich brengt, krijgt men zeer waarschijnlijk, zo-
als zij terecht benadrukt, te maken met andere dilemma’s. Bovendien kunnen 
de partijen in het strafproces hun dilemma’s, als ze er zich al bewust van zijn, 
niet tot voorwerp maken van de discussie ter terechtzitting zonder hun eigen 
positie aan te tasten. Het enige dat studie van die dilemma’s kan opleveren is, 
zo besluit Komter, dat ze een voortdurende bron kan vormen voor reflectie en 
debat. Nu, dat is heel mooi. Maar is het ook wetenschap? 

Komter heeft zonder twijfel bergen werk verzet. Alleen al de transcriptie 
van 31 geluidsbanden moet een enorm karwei zijn geweest. Haar betoog ziet er 
in alle opzichten keurig uit, maar toch bevredigt het me niet zo erg. Het klinkt 
allemaal zeer plausibel en verstandig, maar zoals vaker met etnomethodologi-
sche studies het geval is, kan men zich afvragen of met zoveel common sense 
de wetenschap echt vooruitgang boekt. Laat ik een enkel voorbeeld geven. 
Goffman heeft de hypothese geformuleerd dat hoe minder iemand te winnen 
heeft bij zijn verklaring, des te geloofwaardiger die verklaring is (blz. 24). Erg 
aannemelijk (tot op zekere hoogte althans), en ongetwijfeld voor iedere politie-
man, rechter, officier van justitie of advocaat iets om bij gelegenheid in het 
achterhoofd te houden. Maar kan het ook gelden als een wetenschappelijke 
hypothese en brengt het ons verder? Is de hypothese nieuw? Nee, want Mon-
tesquieu schreef al rond het midden van de achttiende eeuw: “De wiskundige 
waarheden worden door iedereen aanvaard, omdat niemand er belang bij heeft 
dat ze vals zijn.” Geldt de hypothese voor alle mogelijke verklaringen, ook die 
van de dichter, de dokter, de dominee of de professor? Dan zijn, om het daarbij 
te laten, alle wetenschappelijke verklaringen per definitie weinig geloofwaar-
dig, want er is geen professor die geen enkel financieel of maatschappelijk be-
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lang heeft bij de acceptatie van zijn verklaringen, tegenwoordig minder dan 
ooit. Kan de hypothese op een of andere manier worden geoperationaliseerd? 
Ik zou niet weten hoe. 

Komter noemt als een van haar methoden de etnografie. Het is mij niet dui-
delijk, welke onderzoeksmethoden zij daarmee bedoelt, maar haar boek is in 
elk geval niet te beschouwen als een normale rechtsantropologische studie. 
Daarvoor generaliseert ze immers veel te veel. Het individuele profiel van de 
48 zaken blijft geheel buiten beeld. Maar heeft niet iedere casus zijn eigen con-
text en levensgeschiedenis, een andere verdachte, een andere officier van justi-
tie, andere rechters en een andere advocaat?  

Het empirische karakter van deze studie is, bij alle inspanningen die voor 
de materiaalverzameling verricht zijn, ook maar betrekkelijk. Schrijfster is 
voornamelijk via literatuurstudie op het spoor gekomen van de dilemma’s 
waarmee actoren in het strafproces geconfronteerd kunnen worden. Vervol-
gens is ze het verzamelde materiaal gaan interpreteren met behulp van dat in-
zicht. Ik geef graag toe, dat dit ook niet veel anders kon, want zulke dilemma’s 
zijn niet direct waarneembaar voor observatie en komen in het strafproces 
nooit rechtstreeks ter sprake. De actoren zelf zijn zich er vaak niet eens van 
bewust en zouden ze in veel gevallen zelfs ontkennen, als men hen er naar zou 
vragen. Maar met dat al blijft dit dan wel meer een interpretatieve dan een em-
pirische studie. Een duidelijk voorbeeld levert het morele discours, besproken 
in hoofdstuk 4. Moreel besef van de verdachte kan tot een mildere straf leiden, 
maar ook tot strafverzwaring. Hoe dan empirisch vast te stellen wat in een be-
paald proces nu eigenlijk het geval is geweest? Komters interpretaties van het 
communicatieve gedrag der actoren in het strafproces zijn aannemelijk, maar 
niet noodzakelijk of voldoende. Aanknopingspunten voor mogelijke falsificatie 
van de gevonden resultaten door nader onderzoek biedt haar studie ook niet, 
omdat ons elke mogelijkheid onthouden wordt die resultaten te controleren, 
bijvoorbeeld na te gaan of bij bepaald gedrag individuele variatie een rol zou 
kunnen spelen. Intussen mag ik hopen dat de geluidsbanden beschikbaar blij-
ven voor secundaire analyse door linguïsten, antropologen of juristen. 

Anders dan men zou verwachten, heeft deze studie over communicatie in 
de rechtszaal weinig nieuws te zeggen over het taalgebruik zelf. De problemen 
met het gebruik van juridisch jargon komen niet ter sprake, en evenmin de so-
ciolinguïstische afstand tussen rechter (hoog) en verdachte (laag). Ook krijgt 
men de indruk dat de verdachten van de strafzaken die Komter onderzocht al-
leen autochtone Nederlanders waren, want nergens wordt gerefereerd aan 
moeilijkheden met het verstaan van het Nederlands of problemen met tolken. 
Maar ook dat valt niet te controleren, omdat als gezegd in het hele boek geen 
overzicht wordt gegeven van de feitelijke gegevens betreffende aard en inhoud 
van de 48 onderzochte zaken. We krijgen er alleen, verspreid door het boek, 
losse fragmenten van te lezen. Daarbij wordt wel telkens verwezen naar het 
nummer van de zaak en de bladzijde van de transcriptie, maar zelfs een ge-
nummerde lijst van de zaken ontbreekt. Wat moet de lezer hier dan mee? 

Ik ben ook niet zo onder de indruk van die stukjes van gesprekken, die 
steeds als voorbeeld worden gebruikt om het betoog te illustreren. Uit een oog-
punt van conversatieanalyse gaat de bespreking van die fragmenten meestal 
niet erg diep. De notatie van nadruk, dalenden en stijgende intonatie en derge-
lijke in de transcripties wordt slechts in een noot op bladzijde 4 kort weergege-
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ven en is niet erg gelukkig. Dat onderstreping nadruk aanduidt, is duidelijk, 
maar wie herinnert zich op bladzijde 109 nog dat een punt niet het einde van 
een zin markeert maar een dalende intonatie en een komma een licht stijgende 
intonatie? Belangrijker is evenwel, dat ons nergens wordt uitgelegd wat de 
betekenis van een dalende, stijgende of licht stijgende intonatie kan zijn in de 
context van het weergegeven gespreksfragment. Deze informatie is dus in feite 
overbodig. Aan het eind van een zin gaat de intonatie meestal wat omlaag. Dat 
betekent dus niets. De fragmenten zelf zijn soms ook te kort voor een echt 
grondige analyse, bijvoorbeeld van context, beurtwissel, sturing van het ge-
sprek, enzovoort. Het blijft zodoende in veel gevallen illustratiemateriaal, meer 
niet. 

Ondanks de aangeduide reserves ben ik van mening dat Martha Komter al-
les bijeen niettemin een interessant boek geschreven. Ofschoon zij als relatieve 
buitenstaander aan dit onderzoek van het strafrecht begon, neemt ze zeker niet 
een volkomen extern standpunt in – wat naar mijn mening, zoals bekend, ook 
onmogelijk zou zijn. Niettemin heeft ze als waarnemer voldoende afstand be-
houden om interessante observaties te doen. Als zodanig biedt het boek zeker 
een waardevolle bijdrage aan de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het 
strafrecht. 
 



Rechterlijk oordelen als narratieve handeling 

John Blad 

Bespreking van: Gabriele Löschper, Bausteine für eine psychologische Theorie 
richterlichen Urteilens, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999 
 
De lezer die het boek Dubieuze zaken van H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen 
& W.A. Wagenaar,1 en de daarin ontvouwde theorie van de verankering van 
het bewijs in strafzaken interessant vond, zal in het hierna besproken boek een 
theoretische verdieping aantreffen van deze (rechts)psychologische benadering 
van het rechterlijk vonnis. Net als Crombag c.s. verwerpt Gabriele Löschper de 
conventionele psychologische benadering van het rechterlijk oordelen, waarin 
een feitencomplex aan de rechter wordt voorgehouden dat door deze vervol-
gens wordt gewaardeerd in termen van recht en met het oog op vast te stellen 
rechtsgevolgen. 

Waar Crombag c.s. zich richtten tot juristen en de bewijspraktijk in straf-
processen, beoogt Löschper met haar model aan te sluiten bij die stromingen 
binnen de kritische criminologie die van het etiketteringsparadigma uitgaan en 
waarin criminaliteit als een sociale productie wordt begrepen. Als criminaliteit 
een sociaal product is, dan moet de rechterlijke oordeelsvorming en beoorde-
ling een productiefase zijn: de rechter – aldus Löschper – legt de sociale bete-
kenisverlening vast en verbindt daar de institutionele gevolgen aan. Zoals de 
conventionele rationele psychologie van het rechterlijk oordeel past bij de etio-
logische criminologie, die uitgaat van de ontologische werkelijkheid van mis-
daden en misdadigers, zo moet de door Löschper nagestreefde ‘kritische psy-
chologie’ bijdragen aan de analyse van de sociale constructie van criminaliteit, 
door het aandeel van de rechter daarin te analyseren.  

Problemen van het heersende cognitivisme 

De stand van zaken in de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het rech-
terlijk oordelen wordt in het eerste hoofdstuk van Löschper uiteengezet. Er is 
een traditionele verdeling tot stand gekomen tussen de sociologie en de psy-
chologie, waarbij de eerste zich overwegend richt op de structuur en functies 
van de strafrechtelijke institutie terwijl de tweede zich bezighoudt met de per-
soon van de rechter. Aan beide ligt echter een zelfde model ten grondslag. Een 
model dat de interesse richt op ongelijkheden in de schuldigverklaring of de 
straftoemeting onder invloed van innerlijke en uiterlijke condities en oorzaken. 
Ondertussen weerspiegelt deze disciplinaire taakverdeling een begripsmatig, 

                                                           
1  H.F.M. Crombag, P.J. van Koppen, W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken, De psycholo-

gie van strafrechtelijk bewijs, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1992. 
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fundamenteel onderscheid tussen ‘maatschappij’ en ‘individu’ dat in de ogen 
van Löschper teveel een scheiding is geworden. 

Problemen die bestaan in de – op de persoon van de rechter gerichte – 
rechtspsychologie hangen samen met de conceptualisering van het oordelen als 
een louter cognitief proces van de rechter zelf. Een proces dat geabstraheerd is 
van de context waarin de rechter functioneert, als verkeerde hij in een sociaal 
vacuüm. Fundamenteel is het onderscheid tussen de juridische overwegingen 
die wel, en de andere, extrajuridische overwegingen die niet van belang mogen 
zijn bij de oordeelsvorming en die als oorzaak worden gezien van ongerecht-
vaardigde divergenties in uitspraken. Maar dit onderscheid berust op een theo-
retisch ongefundeerde scheiding van het strafrecht en de maatschappij. En de 
gerichtheid op afwijkende beslissingen doet het zicht verliezen op de normali-
teit van het rechterlijk oordelen en veronderstelt een maatstaf voor de vaststel-
ling van onjuiste beslissingen. Een maatstaf die niet anders dan normatief kan 
zijn en dan ofwel moet aansluiten bij de juridische maatstaven en het juridische 
zelfbeeld (Löschper 1999: 59/60), ofwel de pretentie in zich draagt het enige 
juiste beeld van de werkelijkheid waarover geoordeeld wordt te bevatten 
(1999: 61). 

Omdat de rechter wordt gezien als een inferentiemachine, die een aan hem 
voorgelegde werkelijkheid met inherente kenmerken goed of fout kan waarne-
men en beoordelen, wordt geen recht gedaan aan het vermogen tot reflectie van 
deze actor, die samenhandelt in een maatschappelijk en institutioneel gedefini-
eerde context, waaraan hij en andere betrokken refereren.  

Wat Löschper blootlegt is het ‘afbeeldingsdenken’ in veel rechtspsycholo-
gisch werk, dat pretendeert dat de rechtspsycholoog een geprivilegieerde toe-
gang heeft tot de werkelijkheid, waaraan door de rechter tekortgedaan kan 
worden onder invloed van tot dwalingen leidende extrajuridische factoren. De 
rechter zou tot hetzelfde, enig juiste oordeel over de werkelijkheid zijn geko-
men, als hij niet was afgeleid door allerlei storende, sociale invloeden. Als ge-
volg hiervan komt in dit soort studies het communicatieve proces van onder-
handeling over en behandeling van ‘het geval’ niet in beeld en wordt het zicht 
op de sociale betrekkingen in de rechtszaal – en op de relatieve kansen die be-
trokkenen hebben om hun visie op ‘het geval’ te laten gelden – verduisterd. 

Het rechterlijk oordeel als narratieve handeling en als vertelling van 
rechtswetenschap 

Tegen deze achtergrond gaat Löschper op zoek naar een conceptualisering van 
het rechterlijk oordelen die de onhoudbare tegenoverstellingen van ‘individu 
versus maatschappij’, ‘waar versus onwaar’ en ‘vorm versus inhoud’ kan over-
winnen. Het doel van haar werk is elementen van een psychologisch model van 
specifiek rechterlijk oordelen uit te werken, dat maatschappijtheoretisch geïn-
formeerd is en aansluit bij de empirische en theoretische analyse van deviantie 
door de kritische criminologie, een model dat relationeel van aard is en dat 
recht doet aan het interactieve en constitutieve karakter van het rechterlijk oor-
delen. Hiermee moeten de werkelijke structuren en de inhoudelijke systematiek 
van rechtspraak inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
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Het beginpunt van die zoektocht ligt in de vaststelling, dat de rechter recht 
spreekt en dat het strafproces een interactiesetting is waarin sprekend wordt ge-
handeld. Het rechterlijk oordeel is een handeling in spreekvorm over een voor-
val dat alleen langs de weg van de taal toegankelijk (gemaakt) is. De waar-
heidsvinding baseert zich op de veronderstelde betrouwbaarheid van de (letter-
lijke) weergave van een anders ongrijpbaar verschijnsel, de te beoordelen ge-
beurtenis. Tegen deze achtergrond komt de vraag naar de verhouding tussen 
gesproken en geschreven taal, die iets weergeeft, en het weergegevene zelf 
centraal te staan. De correspondentie- of representatie-benadering – waarin taal 
louter een venster is waardoor de werkelijkheid zoals die is kan worden waar-
genomen – wordt door Löschper afgewezen: taal is niet een passieve weergave 
maar een actieve bewerking van verschijnselen, die daardoor pas een sociale 
betekenis verkrijgen. Taal constitueert de sociale werkelijkheid. 

Het talige medium waardoor verschijnselen sociaal worden geconstitueerd 
is het discours. Met dit begrip wordt niet geïmpliceerd dat er geen werkelijk-
heid buiten de taal zou bestaan, maar wel dat er geen niet-discursieve toegang 
tot die werkelijkheid bestaat. Van het discoursbegrip bestaan meerdere defini-
ties, die gemeen hebben dat sociale betekenissen in complexe en gereguleerde 
sociale processen tot stand worden gebracht en niet zozeer in het interpersoon-
lijke gesprek. Dat laatste is onderhevig aan institutionele regels, die legitieme 
sprekers en dito gespreksinhouden bepalen en zo bepaalde ‘discoursen’ selec-
tief autoriseren. Langs deze weg wordt institutionele macht uitgeoefend, reden 
waarom het discoursbegrip gezien wordt als het concept waarlangs het belang-
rijke theoretische probleem van de sociale wetenschappen, hoe micro- en ma-
cropraktijken (individu en samenleving) met elkaar in verband te brengen zijn, 
kan worden opgelost. 

In deze visie kan het criterium voor de waarheid van uitspraken niet meer 
gelegen zijn in ‘de objectieve werkelijkheid’, maar moeten verschillende dis-
cursieve representaties van een sociaal proces of fenomeen beoordeeld worden 
op het relatieve nut dat zij opleveren, bijvoorbeeld doordat handelingsopties ter 
beschikking komen die voordien niet konden worden overwogen (1999: 
70/71). Controversen over ‘de waarheid’ verschijnen dan als een vraag naar de 
macht om nuttigheidsafwegingen te domineren. 

Een narratieve benadering 

In het strafproces gaat het om de omzetting van een ongestructureerd gebeuren, 
waarvan vele versies verteld zouden kunnen worden, in een ‘tatbestandsmäßig’ 
verhaal dat zich eenduidig voordoet. Verschillende verhalen van het gebeuren 
moeten worden begrepen en beoordeeld: om die reden verdiept Löschper zich 
in de verschillende kenmerken van vertellingen (verhalen, narratives) als vorm 
van verbeelding van een gebeuren en van de sociale praktijk(en) van het ver-
tellen.  

Vertellingen zijn actieve, door de verteller vanuit zijn of haar perspectief 
beoogde constructies van gebeurtenissen en daarmee een bijzondere vorm van 
verheldering of verklaring van die gebeurtenis. Vertellingen ontstaan in een 
wisselwerking met een bepaald publiek en in een bepaalde context en in ver-
band met daarmee samenhangende doelen. Vertellingen bevatten een plot en 
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personages en scheppen de basis voor een interpretatie van de motieven en 
bedoelingen van de handelende personen. Niet zozeer oorzaken maar redenen 
(kunnen) worden verklaard, hetgeen de narratieve benadering bijzonder ge-
schikt maakt voor de analyse van contexten zoals de rechtszitting waarin het 
om conclusies gaat over schuld en verantwoordelijkheid van handelingsbe-
kwaam geachte actoren. 

Vertellingen op hun beurt zijn niet vrij vorm te geven: de structuur van een 
vertelling volgt cultuurspecifieke, maatschappelijk voorgegeven patronen. Er 
bestaan sociaal gedefinieerde criteria voor plausibiliteit en interpretatieve con-
venties voor wat een ‘goed, geloofwaardig’ verhaal is in een bepaalde context, 
zowel naar vorm als naar inhoud (1999: 74). De elementen van een vertelling 
moeten op een bepaalde, (h)erkenbare wijze worden verknoopt en geduid. De 
vertelling is hierdoor enerzijds een individuele prestatie, waarin het verloop 
van een ‘geschiedenis’ wordt verteld, anderzijds een actuele realisering en 
reproductie van sociaal voorhanden liggende vertelpatronen, die de individuele 
vertelmogelijkheden begrenzen en waardoor, zo zou men kunnen zeggen, de 
geschiedenis zich herhaalt. Löschper ziet daarom in het concept van de vertel-
ling een interdisciplinaire brug tussen sociologie en psychologie, voor zover 
die zich door een discursief perspectief kenmerken. 
 
Hoewel de titel van het boek over bouwstenen spreekt, blijkt uit het boven-
staande, en uit wat volgt, dat Löschper de narratieve benadering als de meest 
ontwikkelde theoretische toegang tot het rechterlijk oordelen beschouwt. In het 
tweede deel van haar boek bespreekt en bekritiseert zij enkele nauw verwante 
discursieve benaderingen eigenlijk als een aanloop naar rechtspraak als 
(be)vestiging van verhalen.  

Ethnomethodologische studies 

De ethnomethodologische en gespreksanalytische studies over gerechtelijke 
procedures werpen licht op de enorme complexiteit van het handelen in de 
context van het rechtsgeding en op de methoden die door de diverse actoren 
worden gebruikt om hun doelen te bereiken. De betrokkenen zijn hier niet lou-
ter actoren maar ook auteurs, die met geleerde en geïnformeerde interactieve 
en communicatieve technieken de gerechtelijke werkelijkheid (ook in sociale 
zin) procesmatig realiseren. Dit gebeurt onder andere door zorgvuldige woord-
keus bij de voorstelling der feiten, door handhaving van een passende verde-
ling van spreekbeurten en de volgorde daarin, kortom door de interactieve re-
productie van de kenmerken van een rechtsgeding. Het rechterlijk oordelen 
verschijnt in deze benadering niet meer als een individuele beslissingsweg, 
maar als een interactief proces, waarin iedereen refereert aan centrale, indexi-
cale juridische begrippen, die eerst betekenis verkrijgen door het wederzijdse 
inroepen en interpreteren daarvan.  

Het rechterlijk oordelen verschijnt hier als een ‘voltrekkingswerkelijkheid’, 
die het niet toelaat duidelijk onderscheiden procesfasen te hanteren, zoals de 
cognitivistische rechtspsychologie dat doet, bijvoorbeeld tussen de fase van de 
zogenaamde ‘feitenvaststelling’ en de rechterlijke waardering van deze vastge-
stelde feiten. In het proces van interactieve feitenproductie ligt van meet af aan 
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de waarderingscomponent besloten omdat alle geïnformeerde betrokkenen we-
ten dat de wijze van waarderen met de sociale (re)presentatie van de feiten sa-
men zal hangen, alsmede welke waarderingsmogelijkheden in de context voor-
handen zijn. 

Er wordt in deze traditie echter maar een deel van het rechtsgeding bestu-
deerd, met name het openbare en gesproken deel ervan, en de aandacht is dan 
meestal vooral gericht op hoe de raadslieden en andere procesdeelnemers zich 
redden en/of de zaken naar hun hand proberen te zetten. De rechter blijft in de 
meeste Amerikaanse studies buiten beschouwing terwijl de jury veel aandacht 
krijgt. Een belangrijker nadeel is dat de focus van de etnomethodologie vooral 
gericht is op ‘how things are done’ en niet zozeer op de inhoud van de verhan-
delingen. Door het ontbreken van zicht op de substantiële aspecten van het 
communicatieve productieproces wordt het verkrijgen van een informatief to-
taalbeeld verhinderd. Dat irriteert Löschper te meer omdat het beeld van de be-
klaagde in deze stroming – dat van de bewuste, competente strateeg – zo sterk 
contrasteert met de indrukken die men over deze hoofdfiguur van het strafpro-
ces krijgt uit ander sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Daarin verschijnt de 
verdachte eerder als een hulpeloze en sprakeloze deelnemer, wiens pogingen 
om de zaken te beïnvloeden meestal falen. Een handelingscompetente ver-
dachte zou, aldus een aangehaalde omschrijving van Giehring, de vaardigheid 
hebben ‘die Strategien der Strafverfolgungsorgane in bezug auf Wirklichkeits-
konstruktion und Regelkonkretisierung zu antizipieren und das eigene Handeln 
darauf zu orientieren sowie der Gesamtablauf des bürokratischen Prozesses der 
Strafverfolgung zu übersehen und geeignete Strategien zur Abwendung der ne-
gativen Konsequenzen auf jeder Stufe des Ablaufs anzuwenden’ (1999: 138). 
Maar deze handelingscompetente verdachte is een empirische zeldzaamheid. 
Voor zover er een bepaalde mate van handelingscompetentie is, lijkt deze bo-
vendien klassengebonden verdeeld: verdachten uit de lagere sociaal-economi-
sche klassen kunnen zich minder goed verweren dan hoger gesitueerden.  

De discours-analytische benadering 

Vervolgens wordt de sociaal-psychologische discours-analytische benadering 
besproken. Deze benadering toont dat psychologisch reductionisme en proble-
matische tegenstellingen in begrippenparen als ‘maatschappij & individu’, ‘het 
psychische & het sociale’, ‘realiteit & fictie’ en ‘vorm & inhoud’ kunnen wor-
den vermeden of overwonnen. De fysieke en de sociale werkelijkheid verschij-
nen in deze benadering niet meer als elkaars tegendelen. Het gaat niet meer om 
de inwerking van een uiterlijke werkelijkheid, die door de rechter verinnerlijkt 
wordt, waarna als gevolg van een innerlijke redenering een besluit wordt uitge-
sproken of ‘veruiterlijkt’. De rechter bewerkt geen ‘niet-sociale’ maar sociale 
indicaties met betrekking tot de feiten en deze indicaties worden niet meer ge-
zien als een bron van verstoring van het neutrale, onpartijdige beslissingspro-
ces dat zich in het hoofd van de strafrechter zou afspelen. Integendeel, het pro-
ces wordt gezien als door en door sociaal van aard. 

Eerst in en door de discursieve procedures van beschrijving van de werke-
lijkheid wordt deze werkelijkheid geconstitueerd in een collectief, niet een in-
dividueel, proces. De in het strafproces voorgestelde categoriseringen van per-
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sonen in typen of groepen en de onderbrenging van handelingen in bepaalde 
juridische patronen (zoals delictsomschrijvingen) zijn niet beschrijvend van 
aard, maar vormen functionele spreekhandelingen, waarmee contextueel be-
paalde doelen worden beoogd. Met name gaat het om de inzet van retorische 
technieken om een gewenste versie van de onderzochte gebeurtenissen plausi-
bel te maken en minder gewenste versies af te wijzen. De schildering van de 
feiten laat zich dan niet van interpretaties en waarderingen scheiden en de initi-
ele voorstelling van zaken is al direct geïnformeerd door, en gericht op, de 
rechterlijke waarderingsmogelijkheden. De wijze waarop die waardering zal 
uitvallen kan niet meer bepaald worden door toetsing van de zaaksvoorstelling 
aan een autonome, dat wil zeggen niet discursief gevestigde werkelijkheid. Als 
gevolg daarvan komt de zinvollere vraag, namelijk die naar de sociale conven-
ties en maatschappelijke regels over de geloofwaardige vertelling, centraal te 
staan. De inhoud van het verhaal en de sociale betekenis daarvan kan niet meer 
als irrelevant buiten beschouwing blijven.  

Het discoursbegrip overstijgt de dichotomie ‘individu-maatschappij’ door-
dat discursieve praktijken en patronen niet door het individu worden uitgevon-
den, maar aan maatschappelijk voorhanden zijnde interpretatierepertoires ont-
leend worden. Juist op het punt van de overtuigingen verklaren deze bestaande 
interpretatierepertoires (‘oerverhalen’ als dat van de verloren zoon) veel meer 
dan de ‘persoonlijke attituden‘ uit de conventionele rechtspsychologie. Kort-
om, in de discursieve psychologische benadering wordt de aandacht gericht op 
de analyse van de maatschappelijke interpretatiepatronen die in het strafrecht 
en in het spreken van de rechtsprekende personages tot uitdrukking komen. 

Zowel bij de etnomethodologie als bij deze benadering stelt Löschper de 
kritische vraag, op welke manier de onderzoekers in deze tradities de ‘oor-
spronkelijke lezing’ van de onderzochte uitingen of teksten traceren en hun 
reconstructie van het discours plausibiliseren. De beoordeling van gespreks-
passages bedient zich gewoonlijk van de expliciet aangedragen of impliciete 
duidingen van voorafgaande uitspraken. Maar kan deze gebruikelijke interpre-
tatiemethode van conversaties, die in het algemeen tot overtuigende resultaten 
leidt, zonder meer op alle teksten, ongeacht hun strekking, worden toegepast? 
Uitspraken van politici bijvoorbeeld zijn niet zonder meer te beschouwen als 
spontane uitingen in een conversatie: zij zijn veel vaker zorgvuldig gekozen 
statements, producten van een langdurig en gefaseerd productieproces dat bui-
ten zicht blijft. Van een dialoog is vaak geen sprake, evenmin als dat het geval 
is bij veel teksten in de schrijvende media. Het feit dat uitspraken en berichtge-
vingen vaak onderdeel vormen van een serieel en herhaald argumentatiepa-
troon (frapper toujours) wordt te weinig opgemerkt. 

Een ander probleem dat onderbelicht blijft is in hoeverre en op welke wijze 
door de media verspreide argumentatiepatronen bij het publiek overkomen zo-
als ze zijn bedoeld: hoe worden ze gerecipieerd en welke lezing krijgen ze? De 
werkingen van discursieve ‘zetten’ worden ook door de sociaal-psychologi-
sche onderzoeken zelden beschouwd (1999: 201). Dit is van belang, omdat in 
de discoursanalyse belangstelling bestaat voor vertogen die de functie zouden 
hebben de status quo te legitimeren dan wel te de-legitimeren. Precies de vraag 
naar de uitoefening van macht en gezag lijkt echter moeilijk te beantwoorden, 
als men niet de werkelijke effecten van bepaalde ideologische strategieën be-
schouwt. Zeker als men zich tot doel stelt de wereld te veranderen, zijn aanwij-
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zingen voor deze effecten en voor breekpunten in ideologische praktijken on-
ontbeerlijk (1999: 204). 

Doordat de sociaal-psychologische discours-analyse de lokale en situatieve 
productie van werkelijkheid, waartoe de etnomethodologie zich beperkt, over-
stijgt, is deze benadering voor de psychologie van rechterlijk oordelen van een 
grotere waarde, al heeft zij zich daarmee totnogtoe niet beziggehouden. Wan-
neer het rechterlijk oordelen als een discursieve procedure wordt gezien, is van 
belang te onderzoeken in hoeverre het gerechtelijke vertoog de rechter doet 
spreken en op welke manier en in hoeverre voor de actoren ruimte bestaat – in 
deze institutioneel bepaalde interactiecontext – interpretatiepatronen te selecte-
ren en te veranderen (1999: 207). 

Empirisch te onderzoeken zijn de in wetten, richtlijnen en culturele tradi-
ties vastgelegde sociale regels voor het strafprocessueel vertoog, de daarin 
besloten liggende verdeling van participatiemogelijkheden en de manier waar-
op geprocedeerd wordt. De historische en gecommuniceerde, actuele inhoud 
van centrale interpretatierepertoires met betrekking tot waarheid en schuld 
dient getraceerd en verbonden te worden met andere manieren, waarop geldig-
heid van en binding aan een bepaalde versie van de werkelijkheid kan worden 
bereikt. 

De linguïstische analyse 

Kenmerkend voor de linguïstische analyse, die vervolgens beschouwd wordt, 
is het onderzoek naar de pragmatische taken of functies van taal. Sprekend 
worden niet alleen dingen beschreven of uitgedrukt, er wordt ook iets gedaan: 
het gaat om taalhandelingen. Löschper baseert zich vooral op het werk van 
Hoffmann, die voortbouwt op de resultaten van gespreksanalytisch onderzoek 
naar gerechtelijke communicatie. Van deze onderzoeken stelt Hoffmann als 
belangrijk tekort vast, dat zij een te sterk gereduceerd begrip van de sequentie 
en de functie van taaluitingen hebben omdat zij zich beperken tot de momenten 
van directe interactie, waardoor overstijgende strategieën, die zich realiseren 
door een schakeling van verschillende patronen, niet in zicht komen. Recht-
spreken is op te vatten als het uitvoeren van een concrete volgorde van hande-
lingen waarin recht gesproken wordt (1999: 212) en van centraal belang is dan 
dat deze volgorde van handelingen niet alleen van lokale, tussenmenselijk tot 
stand gebrachte situaties afhankelijk is maar ook verbonden en gebonden is 
aan institutioneel voorgegeven contexten en afloopschemata (zoals in ons posi-
tieve strafrecht de artt. 348-350 Sv e.v. aangeven). Het gaat in de rechtszaal 
om procedureel vastgelegde dialogen tussen professionele vertegenwoordigers 
van de instititutie en andere deelnemers. 

Van groot belang is volgens Hoffmann, dat in de gerechtelijke procedure 
niet alleen de institutionele handelingspatronen en betekenissen worden uitge-
drukt (waarvan de professionals zich geleerd kunnen bedienen) maar ook de 
alledaagse handelingen en betekenissen waarin de ‘cliënten’ van de juridische 
institutie zich thuis voelen. Juist hierdoor wordt de strategische vertaalslag mo-
gelijk die de institutioneel geprefereerde betekenissen laat domineren en ‘het 
recht laat zegevieren’.  
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Het is het juridische betekenisraster dat domineert en de gerechtelijke com-
municatie structureert. Het zou evenwel een misvatting zijn te menen, dat de 
alledaagse werkelijkheid alleen maar wordt vertaald in een juridische. Veel 
eerder worden formuleringen, uitspraken, voorstellingen, versies en schilderin-
gen van het aan de orde zijnde geval door alle betrokkenen net zo lang be-
werkt, tot een gemeenschappelijk beeld is bereikt dat als basis kan dienen voor 
het oordeel. Het niet gebruikmaken van het zwijgrecht en de inbreng van een 
eigen visie op het gebeurde door de verdachte (en/of zijn raadsman) is uitdruk-
king van de bereidheid aan de productie van het gezamenlijke beeld van de te 
beoordelen gebeurtenis mee te werken. Vanaf dat moment zet een eerder be-
gonnen argumentatieve strijd (hoewel dat eerdere begin ook in de linguïstiek 
buiten beeld blijft) over de versie van de werkelijkheid die te gelden heeft zich 
voort.  

In argumentatieve termen is de situatie er echter niet een van ‘equality of 
arms’, zoals kan worden afgelezen aan de eenzijdige identificatieplicht van de 
verdachte, de verdeling van de spreekrechten, alsmede aan de specifieke ter be-
schikking staande talige handelingspatronen en beïnvloedingsmogelijkheden, 
die overigens door de meeste verdachten maar gebrekkig of in het geheel niet 
begrepen worden. De opening van een strafzitting geschiedt in het teken van 
de waarschijnlijke veroordeling van de verdachte, die de belastende aanwijzin-
gen heeft te weerleggen, hetgeen hij kan bereiken door een andere versie van 
de gebeurtenissen plausibel te maken. 

De wijze van ondervragen door de rechter wijst op allerlei ongelijkheden in 
de communicatieve situatie: de rechter kan uitdrukkelijk twijfelen aan uitlatin-
gen van de verdachte zonder dat hij deze twijfel hoeft te funderen zoals de ver-
dachte dat zelf voor zijn uitlatingen moet doen. De rechter kan de verdachte 
weloverwogen bepaalde pre-formuleringen aanbieden, die als zij beaamd of 
juist ontkend worden de institutionele betekenissen bevestigen. Ook door sa-
menvattingen en herhalingen van (delen van) het gezegde – zelfs in de woor-
den van de verdachte – legt de rechter de institutionele betekenis van het ge-
beurde verder vast. De verdachte bevindt zich in een reactieve positie, waarin 
op bepaalde spraakhandelingen van de rechter en de aanklager moet worden 
gereageerd. 

Voor zijn juridische onderzoek met het doel de innerlijke en uiterlijke be-
standdelen van een delict te (re)construeren (hetgeen de verdachte in zekere 
mate kan ontgaan) kan de rechter ook de alledaagse interpretatierepertoires 
inzetten en quasi uit zijn professionele rol vallen om van ‘mens tot mens’ met 
de verdachte te spreken: die staat tegenover deze wending met lege handen, 
ook wanneer hij begrijpt dat de rechter hiermee zijn eigen strategische belan-
gen dient (1999: 265). 
 
Relevant voor Löschpers werk is de vraag naar de criteria voor de geloofwaar-
digheid van uitlatingen in het kader van het strafproces. Duidelijk is dat aan het 
‘ruwe’ verhaal van de verdachte door de rechter net zolang wordt geschaafd tot 
het als casus geschikt is geworden voor bepaalde institutionele doeleinden. 
Maar evenzeer zijn alledaagse betekenisverleningen aan de orde. Betekenisver-
leningen die met het verhaal van de verdachte worden overgebracht en ook 
door de rechter worden gekend en die medebepalen of het om een coherente 
vertelling gaat. Uit het alledaagse komt bijvoorbeeld de aanname, dat een ge-
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lukkig gezinsleven van de verdachte een gunstige prognose inhoudt. Een insti-
tutioneel specifiek interpretatiepatroon is dat van de ‘typische crimineel’, die 
doordat hij alsmaar delicten begaat wel met justitie in aanraking moet komen 
(1999: 267). Alledaags en tegelijk geïnstitutionaliseerd is het beeld van de da-
der als vrij, rationeel en calculerend subject die de gevolgen van zijn handelen 
kan overzien. Tegen deze achtergrond is niet vol te houden, dat de gerechtszaal 
van het sociale afgezonderd zou zijn. Integendeel, de zaaksbehandeling is een 
proces waarin bestaande maatschappelijke interpretatiepatronen bijdragen aan 
de constructie van een sociaal zinvol beeld van het gebeurde. De gebeurtenis 
vormt als vertelling een reproductie van cultureel aangereikte verhalen, zoals 
dat van ‘de verloren zoon’. 

De werking van deze voorgegeven verhaalpatronen is zo sterk, dat het ac-
tuele verhaal zonder bezwaar lacuneus, niet rechtlijnig en sprongsgewijs ver-
teld kan worden. Dit topisch argumenteren bij de verklaring van handelwijzen 
is volgens Löschper een van de belangrijkste inzichten van de linguïstische 
discours-analyse. Het zou een misverstand zijn te menen dat alledaagse topoi 
en juridische topoi van redeneren samenvallen, maar zij spreken elkaar ook 
niet tegen. Het strafproces verlangt een goed inzicht van de dader in zijn han-
delen en liefst ook een schuldbekentenis. Rechtvaardigings- en schulduitslui-
tingsgronden zijn door het recht bepaald en beperkt. Wat als een aanvaardbaar 
dadermotief geldt, wordt echter niet alleen juridisch bepaald, maar is ook ge-
bonden aan maatschappelijke waarschijnlijkheidsoordelen. De juridische oor-
delen over de proportionaliteit baseren zich op alledaagse maatstaven en dat 
geldt ook voor het (voor een strafproces) cruciale oordeel, dat de dader in be-
ginsel anders had kunnen handelen dan hij gedaan had (vermijdbaarheid). 

Het legitiem rechterlijk oordeel volgt in deze benadering niet pas ná het 
strafproces (in de raadkamer), maar wordt van meet af aan discursief geprodu-
ceerd en procesmatig gedemonstreerd. De rechter is een strateeg die de straf-
processuele interacties stuurt en zich bedient van alledaagse en juridische ken-
nis om – in een economisch tijdbestek – zijn justitiële doelen te realiseren 
(1999: 268). Maar daarmee is ook hijzelf in het discours en diens eigen dyna-
miek gevangen. Net als de anderen is de rechter de speler van een rol, die hem 
is opgelegd in het draaiboek, dat elders in de samenleving is ontwikkeld. 

Maatschappelijk voorhanden liggende interpretatiepatronen zijn ook van 
belang in verband met de wederkerigheid van de rollen – en de bijbehorende 
teksten – van de actoren die ter zitting een oerverhaal spelen. De parabel van 
de verloren zoon wordt gezamenlijk gespeeld en de rechter krijgt de rol van de 
vader, terwijl de verdachte de rol van het kind toebedeeld heeft gekregen. Al-
dus worden met de vertelling de sociale verhoudingen en structuren gereprodu-
ceerd. 

Dat sociale structuren een belangrijke rol spelen in het rechterlijk oordelen 
laat zich volgens Löschper aflezen aan criteria voor de beoordeling van de mo-
tieven en doelen van daders. Fijne onderscheidingen worden gehanteerd voor 
wat iemand in een bepaalde positie mag doen en nastreven en voor wat van 
hem in die positie mag worden verwacht. De rechtspraak handhaaft sociaal 
gedetermineerde rollen door het tot de orde roepen van de afvallige of ontrou-
we speler, voor wie in de cultuur van de samenleving de rolvoorschriften te 
vinden zijn.  
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De meerwaarde van de linguïstische studies ligt in de beschouwing van de ver-
knoping van handelingen tot ruimere strategieën, hun belangstelling voor de 
institutionele context van de interacties en voor de socialiteit (de sociale be-
paaldheid) van het discours. Vooral de analyses, gemaakt door Hoffmann en 
Sauer, laten zien dat zowel de verdachte als de professionele deelnemers zoda-
nig gevangen zijn in het strafprocessuele discours, dat gezegd kan worden dat 
dit discours hen doet spreken. Hun teksten zijn hen toegewezen door algemene 
maatschappelijke vertogen, die het strafrechtelijke discours overstijgen en 
structureren. 

Ook in deze benadering blijft echter de concentratie op de gesproken inter-
actie problematisch. Het risico bestaat dat het belang van de schriftelijke ‘vast-
legging’ in verbalen en andere documenten wordt verwaarloosd. Als de feiten 
al vastgelegd zijn in het dossier spreken de actoren immers voornamelijk een 
‘gesouffleerde’ tekst (1999: 270). Bovendien, als gevolg van de reductie van 
het realiteitsconcept tot de zichtbare interacties die de strafprocessuele scène 
voltrekken, komen ook de (talige) structuren en ‘ruimten’ (1999: 271) vooraf-
gaand aan de strafrechtelijke bühne niet aan het licht. 

Storytelling 

Ten slotte wordt de ‘storytelling’-benadering onderzocht op haar relevantie 
voor de psychologie van het rechterlijk oordeel. Representanten van deze be-
nadering, die ver van de traditionele rechtspsychologie afstaat, hebben gemeen 
dat zij het ‘vertellen van verhalen’ als het funderende organisatieprincipe van 
het strafproces zien. Daarmee wordt niet bedoeld dat er in de rechtszaal door 
vertellers monologen worden gehouden, maar dat het een verhaalpatroon is en 
een verhalende activiteit, waarmee een problematische gebeurtenis geduid en 
een rechterlijk oordeel gevormd en medegedeeld wordt. Een ‘story’ is volgens 
enkele auteurs een vertelling, die in een gegeven cultuur als een zinvolle af-
wikkeling van een handeling kan worden begrepen (Bennett/Feldman, p. 323). 
De rechtszaak kan dan worden gezien als een forum waarop diverse vertellin-
gen over het gebeurde worden aangeboden (stories in court) en tenslotte de 
rechter met een goed verhaal zijn oordeel legitimeert (stories of court). Daarbij 
mag het echter niet blijven: wat Löschper interesseert is de systematiek in de 
meervoud van vertellingen, de voorgegeven retorische stijlen die passend wor-
den gevonden voor bepaalde rollen als die van de raadsman, de verdachte en 
de officier, en de pragmatische organisatie van de terechtzitting zodanig dat de 
passende verhalen – die zich als casus laten invoegen – overtuigend worden (p. 
327).  

Het model van het ‘verhalen vertellen’ onderscheidt zich sterk van het mo-
del van de logische en rationele calculatie als methode van ‘begrijpen’. Het 
narratieve verwijst naar het feit, dat begrijpen geen resultaat van individuele 
cognitie is, maar het teruggrijpen op sociale patronen van betekenisverlening. 
Het strafrecht zelf en de alledaagse procedures daarvan kunnen worden be-
grepen als narratives in een specifieke maatschappelijke, historische en politie-
ke context en herkend worden als onderdeel van de ‘cultuurfabriek’: de rech-
terlijke routines van zaaksvaststelling en -waardering volgen niet alleen cultu-
rele vertelconventies maar reproduceren daardoor tegelijk de gebruikelijke 
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interpretaties. Als gevolg daarvan kan de vraag worden gesteld, welke verhalen 
overtuigingskracht kunnen hebben op grond van de cultureel voorgegeven 
conventies, hetgeen weer verwijst naar het feit dat het strafproces een bijeen-
komst is van niet-gelijkberechtigde vertellers. Het gaat om een strijd om ‘de 
waarheid’ oftewel om de definitiemacht. 
 
Een problematisch punt in de storytelling-benadering is het realiteitsconcept 
waarvan uitgegaan wordt. Löschper ontwaart aan de ene kant auteurs die ervan 
uit lijken te gaan dat een ware gebeurtenis ter terechtzitting wordt naverteld 
(gereconstrueerd), en aan de andere kant auteurs die als uitgangspunt hanteren 
dat ter zitting een nieuwe werkelijkheid wordt geconstrueerd en dat deze niet 
een afbeelding is van iets dat eerder is gebeurd. Dit onderscheid blijkt vooral 
wanneer de vraag naar het bewijzen oftewel naar de waarheidscriteria voor 
vertellingen wordt gesteld en beantwoord. 

Weliswaar menen alle representanten van deze stroming dat bewijs en 
zaaksinformatie eerst in het kader van een narratieve presentatie betekenis ver-
krijgen, maar toch wordt door sommigen een sterk onderscheid gehanteerd 
tussen vertellen en bewijzen. De dichotomieën ‘waar’ en ‘vals’, ‘feit’ en ‘fic-
tie’ worden kennelijk niet door alle storytellers overwonnen, terwijl dit toch als 
een wezenlijk kenmerk van de narratieve benadering kan worden gezien. In dit 
verband verwijst Löschper onder andere naar Crombag c.s., die naar haar in-
druk uiteindelijk verankering zoeken in objectieve feiten. Hier slaat zij naar 
mijn indruk de plank mis, omdat het bij deze Nederlandse rechtspsychologen 
steeds gaat om ‘algemeen geldige kennis van de werkelijkheid’ hetgeen iets 
anders is dan (een beroep op) de werkelijkheid (Crombag c.s., p. 447 e.v.). 
Epistemologische vragen rond de werkelijkheid worden in Dubieuze zaken 
zorgvuldig vermeden (en dat is een deel van het rechterlijk probleem dat dat 
boek behandelt). 
 
Löschpers uitgangspunt is dat het rechterlijk oordeel in het strafproces noch 
door de inwerking van sociale factoren, noch door de aanname van in de per-
soon van de rechter of in zijn naaste omgeving gelegen sociale en psychologi-
sche variabelen voldoende kan worden verklaard. Waar zij naar zoekt is een 
niet-reductionistische psychologie, die bijdraagt aan de opheldering van de 
vestiging of transformatie van maatschappelijke structuren door en/of in het 
handelen van de actoren. Dat wil zeggen: van de verhouding tussen de gram-
matica van het rechtspreken tot de concrete rechtspraak (p. 336). 

De door haar onderzochte benaderingen zijn compatibel met het paradigma 
van de sociale constructie van criminaliteit, die de kritische criminologie ken-
merkt. In al die benaderingen staat het handelen door middel van taal centraal: 
het spreken dat als een sociale procedure wordt opgevat waarmee de werkelijk-
heid niet wordt afgebeeld, maar tot stand wordt gebracht.  

De benadering van de strafrechtspraak als sociaal gereguleerde discursieve 
praktijk stelt in staat, de analyse van de rechtspraak systematisch rondom het 
concept ‘macht’ te organiseren. Door middel van discursieve praktijken en ver-
telpatronen worden in de alledaagse gang van strafzaken de organisatorische 
beginselen van de strafprocedure en de sociale structuren ge(re)produceerd. De 
macht is niet simpelweg gegeven, maar wordt in de alledaagse praktijk van het 
discours uitgeoefend en gerealiseerd. Er bestaan niet zomaar posities in een 
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discours, het discours zelf constitueert de sprekers ervan en wijst hen posities 
toe.  
 
Het zicht op de concrete, interactieve en communicatieve productie van een 
onderhandelde werkelijkheid in de gerechtszaal is het fundament voor het door 
Löschper gezochte model van rechterlijk oordelen. Een daaraan toegevoegd 
dragend element is de door alle benaderingen onderstreepte bevinding dat de 
rechter zich geen afbeelding vormt van de werkelijkheid van een criminele 
handeling, maar dat de feiten tussen en door de betrokkenen worden gecreëerd. 
Het rechterlijk oordelen is niet een individueel, maar een sociaal proces. De 
feitenconstructie daarin is vaak niet consensueel maar juist omstreden, hetgeen 
de vraag stelt naar de sociale organisatie van het gerechtelijk vertoog en ‘ver-
tellen in de rechtszaal’, die bepaalt welke versie van de gebeurtenissen wordt 
geautoriseerd. Daarbij is ook aan de orde, met welke discursieve routines de 
rechter het klaarspeelt om zijn oordeel te presenteren als ware dat niet sociaal-
discursief georganiseerd en geproduceerd in een procedure met ongelijk ver-
deelde vormgevingsmogelijkheden, maar een eerlijke en ter zake doende ‘vin-
ding’ (p. 345). 

Want in de positie waarin hij zich bevindt zal hij enerzijds het verhaal van 
het recht (doen) moeten voort-schrijven – dat wil zeggen demonstreren dat 
alles in overeenstemming met de eisen van het recht wordt verricht – terwijl hij 
anderzijds de leidende figuur is die de spreekrechten verdeelt, die vraag-en-
antwoord-sequenties initieert, beslist over relevante gespreksthemata en met 
dat alles een exclusieve ‘Interpretationslizenz’ uitoefent over de persoon van 
de dader en de feiten en omstandigheden van de zaak (p. 346/347). Daarmee is 
niet bedoeld dat de rechter het een doet en het ander denkt (deze voorstelling 
van zaken heeft Löschper theoretisch verworpen), maar het hoort tot het han-
delingsmodel dat de rechter moet hanteren als – op zijn beurt – aan het dis-
cours van het strafrecht en strafprocesrecht onderworpen actor, om zijn oorde-
len zichtbaar en controleerbaar te maken. 
 



Beter een goede buur dan een verre overheid: 
conflictbemiddeling bij burenruzies 

Marieke Kleiboer 

Bespreking van Bram Peper, Frans Spierings, Wiebe de Jong, John Blad, Stijn 
Hogenhuis en Vanessa van Altena, Bemiddelen bij Conflicten tussen Buren, 
Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met buurtbemidde-
ling in Nederland, Delft: Eburon, 1999, 401 pp. + literatuur, ISBN 90-51166-
754-X. 
 
Een subtiel vormgegeven Bang en Olufsen stereotoren, een strak uitgevoerde 
breedbeeldtelevisie, een glanzend trompetje, een olijke kleuter en een donzige 
keeshond hebben een ding gemeen: zij zijn alle soms bronnen van ultiem ge-
not, maar met gebruik van hun volle volume tevens af en toe aanleiding tot 
fikse ergernis, frustratie en conflict. Dit geldt vooral als het geluid van dichtbij 
te horen is: bij de buren. Geluidsoverlast scoort het hoogst van alle vormen van 
overlast die mensen in hun woonomgeving ondervinden. Met overlast door 
‘vreemde geuren’ en huisdieren vormt het de belangrijkste aanleiding voor 
problemen tussen buren (Peper et al, 1999: 149).  

Vooral in achterstandswijken met een hoge graad van pluraliteit van etni-
sche minderheden en een concentratie van sociale problemen doen zich vaak 
burenruzies voor. En dat zullen er gezien de geringe oppervlakte van ons land, 
de demografische ontwikkeling (de groei van de economie heeft geleid tot een 
groter aantal kinderen per gezin), voortgaande immigratie en de navenant 
groeiende heterogeniteit van de bevolking, in de toekomst eerder meer dan 
minder worden. Deze burenruzies worden door betrokken bewoners, woning-
bouwcorporaties, politie en lokaal bestuur meer en meer als een probleem er-
varen, waarvoor zij zelf geen oplossing weten te vinden. Als gevolg van deze 
gevoelde onmacht werd in Zwolle (in 1995), Rotterdam, en Gouda (beide in 
1996) een buurtbemiddelingsproject opgezet, geschoeid op Amerikaanse leest: 
vrijwilligers, die een representatieve afspiegeling vormden van de etnische en 
sociale samenstelling van steden of buurten waar het project werd opgezet, 
werden getraind om als bemiddelaar op te treden in conflicten op buurtniveau. 
De bemiddelaar helpt conflictpartijen samen een oplossing voor hun geschil te 
vinden.  

De opzet van de buurtbemiddelingsprojecten in de drie verschillende ste-
den is op hoofdlijnen hetzelfde. De verschillen betreffen de geografische reik-
wijdte van het project en de doelstellingen die men met buurtbemiddeling na-
streeft. In Gouda en Zwolle is een stedelijk bemiddelingsmodel beproefd, 
waarbij is aangehaakt bij bestaande welzijnsinstellingen op stedelijk niveau. 
Vrijwilligers bemiddelen in buurtgeschillen uit de gehele stad met het primaire 
doel deze conflicten op buurtniveau op te lossen. In Rotterdam daarentegen is 
onder leiding van een projectleider door buurtbewoners bemiddeld tussen 
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buurtbewoners in drie wijken: de Homerusbuurt (Rotterdam-Lombardijen), de 
Gerrit van der Lindebuurt (Rotterdam-Nieuwe Westen) en Schiemond (Delfs-
haven). Het project in Rotterdam had echter een bredere missie dan het oplos-
sen van individuele geschillen. Buurtbemiddeling zou mogelijk tevens als 
normstellend en relatievormend instrument kunnen werken. 

Vanuit twee ministeries zijn deze projecten ondersteund. Het ministerie van 
Justitie heeft zich tot doel gesteld alternatieve vormen van geschilafdoening 
(ADR) te bevorderen als onderdeel van de (deel)moderniseringsoperatie recht-
spraak op maat. Buurtbemiddeling past in deze ambitie. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vooral geïnteresseerd aan de 
bijdrage die buurtbemiddeling mogelijk kan leveren aan de veiligheidsbeleving 
van burgers en Sociale Vernieuwing. Door buurtbemiddeling kunnen burgers 
zelf verantwoordelijk blijven voor hun directe leefomgeving en kan de rol van 
de overheid slechts beperkt blijven tot die van facilitator. 

Onderzoekers van de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam hebben in opdracht van deze twee ministeries een procesanalyse en 
effectevaluatie gemaakt van de opzet, ontwikkeling en feitelijk functioneren 
van de buurtbemiddelingsprojecten in Zwolle, Gouda en Rotterdam in de peri-
ode september 1996 tot september 1999. In de vierhonderd pagina’s tellende, 
prachtige empirische studie Bemiddelen bij conflicten tussen buren wordt hier-
van verslag gedaan. 

De ins en outs van buurtbemiddeling 

In 5 delen, 15 hoofdstukken en twee ‘reflecties’ wordt het verschijnsel buurt-
bemiddeling volledig binnenstebuiten gekeerd. Zo worden eerst de huidige 
aanpak van overlast in de buurt (door woningbouwverenigingen, wijkagenten 
en via civiel- en strafrechtelijke instrumenten), de aanleiding van de buurtbe-
middelingsprojecten in de verschillende steden (inclusief Amerikaanse voor-
beelden) en de buurtbemiddelingsmethodiek besproken. Dit gebeurt in het eer-
ste deel.  

In Deel II passeren verschillende psychologische en sociologische theorie-
en over het ontstaan van conflicten tussen buren de revue. Daarnaast wordt 
buurtbemiddeling als vorm van ADR gerelateerd aan het (civiele, straf- en 
administratief) recht en wordt gekeken naar wat Sander en Goldberg “fitting 
the forum to the fuss” hebben genoemd: middels welk instrument (het recht of 
buitengerechtelijk) kunnen bepaalde typen buurtconflicten het beste worden 
opgelost? In tegenstelling tot juridische geschilbeslechting beoogt buurtbe-
middeling “het conflict als sociaal conflict te bemiddelen op basis van vrijwil-
lige participatie van direct betrokkenen” (p. 123). 

                                                          

In deel III wordt de behoefte in Nederland aan een instrument als buurtbe-
middeling in kaart gebracht. De gegevens zijn op twee manieren verkregen. 
Enerzijds werden op basis van interviews met sleutelrespondenten uit wat de 
onderzoekers “de institutionele omgeving” (i.e. wijkagenten van betrokken lo-
caties sociaal raadslieden, advocaten, vrijwilligers slachtofferhulp, medewer-

 
1  Sander, F.E.A. & S.B. Goldberg (1994). Fitting the forum to the fuss: a userfriend-

ly guide to selecting an ADR procedure, Negotiation Journal 10: 49-68. 
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kers verhuurzaken) genoemd hebben, slaag- en faalfactoren van buurtbemidde-
ling geïnventariseerd De onderzoekers laten zien dat de manier waarop kansen 
en problemen met betrekking tot buurtbemiddeling gedefinieerd worden, af-
hankelijk is van de onderliggende visie die men heeft op wat burenruzies in-
houden en hoe bemiddeling kan bijdragen aan de oplossing daarvan. Vier vi-
sies op het project buurtbemiddeling worden onderscheiden: een instrumentele, 
dienstverlenende, formalistische en normerende visie. De eerste twee beoorde-
len buurtbemiddeling op het individualistische niveau van de burenruzie die 
opgelost moet worden, terwijl de laatste twee bemiddeling op het collectieve 
niveau bezien.  

Anderzijds werd de behoefte aan bemiddeling bij bewoners in de drie ste-
den gemeten. Hiertoe werden vragenlijsten afgenomen over een scala van on-
derwerpen, zoals de aard en omvang van overlast, randvoorwaarden en moge-
lijkheden van het oplossen van overlast, en de kansen dan wel problemen die 
een buurtbemiddelingsproject mogelijk zal ontmoeten. De meerderheid van de 
ondervraagden in deel III staat in principe positief tegenover buurtbemidde-
ling. 

De vraag hoe de verschillende buurtbemiddelingsexperimenten in de prak-
tijk vorm hebben gekregen en wat ze hebben opgeleverd staat centraal in Deel 
IV. De aard van de burenruzies waar men mee te maken krijgt alsmede de me-
thode van bemiddelen die gebruikt wordt, zijn in alle projecten nagenoeg het-
zelfde. De uitvoering van het project (i.e. de werving en selectie van vrijwilli-
gers, de manier waarop de intake-gesprekken geregeld zijn, aantal betrokken 
vrijwilligers per conflict, de samenwerking met andere instellingen) verschilt 
echter per stad of zelfs wijk (in Rotterdam). Hieronder volgt een kleine greep 
uit de resultaten van buurtbemiddeling in de praktijk: 
- In de periode van september 1996 tot september 1999 waren er voor alle 

projecten gezamenlijk in totaal 362 aanmeldingen voor buurtbemiddeling 
(dat is omgerekend 2 per 1000 inwoners van steden of wijken die bij het 
experiment betrokken waren). In het Rotterdamse buurtmodel werden rela-
tief meer ruzies aangemeld dan in het stedelijke model van Zwolle en 
Gouda. Het aantal cases dat aangemeld werd, steeg naarmate de experi-
menten langer bestonden. Veel bleek af te hangen van een actieve opstel-
ling van de projectleiders. 

- De meeste mensen melden zelf (al dan niet op aanraden van andere instel-
lingen of personen) hun eigen burenruzies aan (in 37% van de gevallen, in 
vergelijking tot doorverwijzing door woningbouwcorporaties 29%, politie 
19% en overigen 15%). De mogelijkheden voor doorverwijzing zijn ruimer 
in het stedelijke model, aangezien het aantal instellingen op stedelijk ni-
veau dat als potentiële verwijzer dienst kan doen, groter is. 

- In bijna de helft van het aantal burengeschillen dat aangemeld werd, was 
geluidsoverlast de aanleiding tot onenigheid. 

- De doorsnee aanmelder van een burenruzie is 47, vrouw, van Nederlandse 
nationaliteit en heeft een gezin. Tweederde van de Nederlanders klaagt 
over Nederlanders. Van de niet-Nederlanders betreft bijna de helft een 
klacht over Nederlandse buren. 

- In het buurtmodel werden in verhouding met het stedelijk model relatief 
veel zaken na aanmelding doorverwezen naar andere instanties of onoplos-
baar (althans met bemiddeling) geacht. De verklaring lijkt te zijn dat men 
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sneller geneigd is instanties in de buurt te bellen, ook als klachten daar niet 
thuis horen. De drempel om te bellen is bij het stedelijk model waarschijn-
lijk hoger. Maar als een zaak wel geschikt leek voor bemiddeling, bleek het 
buurtmodel beter in staat partijen ook daadwerkelijk bij elkaar te brengen. 
Bij het stedelijk model gold dat er – zeker voor de aangeklaagde buur – 
“een redelijke fysieke afstand zit tussen zijn buur aan de ene kant en een in-
stantie als buurtbemiddeling aan de andere kant” (p. 265). Uiteindelijk 
bleef na uitval (door verwijzing naar andere instanties, of anderszins) in het 
buurtmodel gemiddeld 33% van de aanmeldingen over voor bemiddeling. 
In het stedelijk model betrof dit 19%. De uitval bij de daadwerkelijke be-
middeling is vervolgens relatief klein. 

- In 60% van alle zaken die bij de buurtbemiddelingsprojecten werden aan-
gemeld, werd het, wat de onderzoekers het ‘conflictoplossend vermogen 
van buurtbemiddeling’ noemen (p. 269), in werking gezet. 40% van deze 
zaken werd uiteindelijk opgelost, waarvan de helft door bemiddeling.  

 
Deel V bekijkt buurtbemiddeling in relatie tot bestaand en te ontwikkelen be-
leid. Er worden enkele algemene conclusies getrokken (vreemd genoeg staan 
daar ook een paar uitgangspunten van buurtbemiddeling bij die ik eerder in 
hoofdstuk 1 had verwacht) en een negental praktische aanbevelingen worden 
op een rij gezet.  

Het laatste deel VI bevat twee reflecties die specifiek geschreven zijn voor 
de twee ministeries die de opdracht voor dit onderzoek verstrekten. De eerste 
reflectie betreft de (on)mogelijkheden van buurtbemiddeling invloed uit te 
oefenen op de sociale cohesie binnen de buurt of stad. De tweede gaat in op de 
(mogelijke) relatie tussen buurtbemiddeling en het strafrecht. 

Lessen 

Wat kunnen we van deze studie leren voor andere mediation projecten? Mijn 
inziens veel. Maar voordat ik hierop in zal gaan, wil ik kort stilstaan bij het feit 
dat volgens het ministerie van Justitie buurtbemiddeling geen “mediation in de 
eigenlijke betekenis” is, maar een “vorm van bemiddeling.” Dit Babylonische 
onderscheid tussen mediation en bemiddeling (de engelse vertaling van bemid-
deling is mediation) duidt op het verschil tussen projecten met alternatieve 
(buiten juridische) geschilafdoening die zijn opgezet binnen de bestaande justi-
tiële infrastructuur en projecten die daar buiten vallen. Voorbeelden van de 
eerste zijn de experimenten met mediation in scheidings- en omgangzaken en 
de landelijke projecten Mediation Rechterlijke Macht en Mediation Bureaus 
voor Rechtshulp die twee jaar geleden, respectievelijk vorig jaar en dit voor-
jaar van start zijn gegaan. In deze projecten wordt bij de start van een mediati-
on proces door betrokken partijen en de mediator een overeenkomst getekend 
waarin partijen zich committeren aan de randvoorwaarden voor mediation (on-
der meer beslotenheid en geheimhouding, en het verbod elkaar tijdens de me-
diation te betrekken in een juridische procedure over hetzelfde onderwerp) 
zoals opgesteld door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) in het zoge-
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naamde Mediation Reglement 1995. Het is, zoals het NMI het zelf stelt, “een 
afspraak om te trachten het geschil met mediation op te lossen.” De bereikte 
overeenstemming wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst zoals 
aangeduid in art. 7: 900-906. Deze is juridisch bindend. Geschillen over de 
uitvoering van deze overeenkomst worden, als de overeenkomst dat bepaalt, 
onderworpen aan mediation voordat een rechter of arbiter wordt ingeschakeld. 

Projecten die het ministerie van Justitie aanduidt als ‘bemiddeling’ vallen 
buiten deze justitiële infrastructuur. Herstelbemiddeling tussen dader en slacht-
offer, zoals nagestreefd in het Haagse experiment waarin het Buro Slachtoffer-
hulp en de Reclassering samenwerken, alsook buurtbemiddeling vallen hieron-
der. In deze projecten wordt bemiddeld door vrijwilligers in plaats van profes-
sionele mediators. Ook is de overeenkomst die na afloop getekend wordt – als 
dat überhaupt al gebeurt – extra-juridisch. Dat wil zeggen dat het hier geen 
vaststellingsovereenkomst zoals boven genoemd betreft, aangezien het hier 
niet gaat om wat tussen partijen ‘rechtens’ geldt. 

Ondanks deze verschillen tussen mediation en bemiddeling is deze studie 
toch bijzonder waardevol voor andere (studies over) projecten met mediation. 
Ik noem vijf punten. Ten eerste is het een goed leesbare en informatieve stu-
die, zowel voor mensen uit de praktijk als voor wetenschappers. Het heldere 
taalgebruik, de goed gestructureerde opbouw van het boek en de tussentijdse 
samenvattingen, schema’s en conclusies zorgen ervoor dat de lezer, ondanks 
de veelheid aan empirische feiten en analytische indelingen, door de bomen het 
bos blijft zien. Hier ontbreekt het nogal eens aan bij andere evaluatiestudies die 
over dit onderwerp zijn afgerond. Theorie wordt alleen gebruikt als achter-
grondinformatie (deel II) en bij onderdelen van het onderzoek waar het echt 
nodig is en niet om de studie met een quasi-wetenschappelijk sausje te over-
gieten. Deze studie kan wat dit betreft voor toekomstige praktijkevaluaties als 
schoolvoorbeeld dienen. 

Ten tweede toont deze studie het belang aan van tijdige wetenschappelijke 
betrokkenheid bij een experiment met bemiddeling/mediation. Door voor het 
project in volle omvang van start ging eerst een uitgebreide analyse van de be-
staande situatie te maken en zo de behoefte aan buurtbemiddeling in kaart te 
brengen (zie deel III), kon de bijdrage die bemiddeling leverde aan de oplos-
sing van de gesignaleerde problemen ook beter geanalyseerd worden. Dit lijkt 
een overbodige opmerking, want het ligt immers voor de hand om op deze ma-
nier te werk te gaan. Helaas gaat er echter nog al te vaak een experiment van 
start zonder duidelijke doelstelling en klopt men daarna aan bij een universiteit 
of onderzoeksbureau om het project te evalueren. Dan blijkt dat er nooit goed 
is nagedacht over wat men hoopte met bemiddeling te bereiken en dat de data 
die nodig zijn om tot een goede beoordeling van de effecten van bemiddeling 
te komen nooit systematisch zijn verzameld. De twee afgeronde experimenten 
met mediation bij bureaus voor rechtshulp en de rechtbanken zijn hier een 

                                                           
2  Het Nederlands Mediation Instituut is een onafhankelijke instelling. Zij stimuleert 

de toepassing en bevordert de kwaliteit van mediation in Nederland door principes 
en criteria te formuleren waaraan deze vorm van conflictoplossing moet voldoen. 
Het NMI beheert het NMI Register voor Mediators. Daarin staan mediators inge-
schreven die een door het NMI erkende mediation training of opleiding hebben ge-
volgd. 
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schrijnend voorbeeld van. Elders heb ik al bepleit dat niet ‘a solution in search 
of a problem’, maar ‘a problem in search of a solution’ de drijfveer voor het 
beproeven van mediation/bemiddeling zal moeten zijn en deze (evaluaties van) 
buurtbemiddelingsprojecten, vooral in Rotterdam waar onderzoekers vanaf de 
start zijn betrokken, zijn hiervoor illustratief.  

Er blijft echter een probleem liggen: hoe kunnen wetenschappers een pro-
ject dat zijzelf hebben helpen opzetten en vormgeven, ook onafhankelijk en 
kritisch evalueren? Dit speelde met name in Rotterdam. Om dit probleem te 
omzeilen werd in dit buurtbemiddelingsproject de onderzoeksgroep gesplitst: 
sommigen hielpen bij het opzetten van het experiment, anderen bij het evalua-
tieonderzoek. De vraag blijft echter of dit meer dan een papieren oplossing be-
treft. Het zou beter zijn geweest het inventarisatieonderzoek en de opzet van 
het experiment aan de ene kant, en het evaluatieonderzoek aan de andere kant, 
uit te besteden aan verschillende universiteiten of onderzoeksbureaus. 

Een derde aspect van deze studie dat voor toekomstige evaluatie studies 
van bemiddelingsprojecten interessant is, betreft de inzet van een breed scala 
aan sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en de aandacht voor ver-
schillende gezichtspunten die betrokken actoren hanteren. Deze triangulatie 
van methoden biedt de mogelijkheid het object van studie vanuit verschillende 
perspectieven te belichten en een zo omvattend mogelijk beeld te krijgen van 
wat bemiddeling voor verschillende betrokkenen betekent of zou kunnen bete-
kenen. In hoofdstuk 7, bijvoorbeeld, laten de onderzoekers zien dat de ver-
wachtingen van de effecten van buurtbemiddeling die leven bij sleutelfiguren 
uit verschillende maatschappelijke instellingen, gerelateerd zijn aan de onder-
liggende assumpties over de aard van het conflict en de manier waarop deze 
opgelost zouden kunnen worden. Zo worden vier verschillende visies op 
buurtbemiddeling gedestilleerd die uiteenlopende slaag- en faalfactoren in zich 
herbergen. De heldere methodologische verantwoording aan het einde van het 
boek biedt een goed overzicht van welke onderzoekstechnieken gebruikt zijn 
om de verschillende stukjes van de puzzel op te lossen. 

Ten vierde kunnen toekomstige evaluaties van mediation projecten leren 
van de manier waarop de effecten van buurtbemiddeling zijn gemeten. De on-
derzoekers benadrukken terecht dat het te beperkt is de effecten van buurtbe-
middeling alleen instrumenteel, dat wil zeggen in termen van het aantal succes-
vol bemiddelde cases, te beoordelen (p. 327). Dan wordt enerzijds voorbijge-
gaan aan het feit dat buurtbemiddeling een scala aan positieve neveneffecten 
heeft (i.e. het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers, het leren van be-
middelingen door betrokkenen en de spin-off effecten die dit heeft op hun da-
gelijks leven, het vergroten van de betrokkenheid bij de buurt) en dat het tege-
moet komt aan een ‘gat in de markt’. Veel burenruzies passen immers niet bin-
nen de regels van bestaande instanties en instellingen, waardoor deze het nood-
gedwongen af moeten laten weten. Buurtbemiddeling kan dan juist het ge-
schikte forum zijn. Anderzijds sluit zo’n enge definitie van de effecten van 

                                                           
3  Zie voor een evaluatie van deze experimenten: Kocken, C.L.B. & N.F. van Manen 

(1998), Weg van het Recht. Amsterdam: Paul Scholten Instituut. 
4  Kleiboer, M.A. (1996) Kritiek op ADR: het kind en het badwater, in Kleiboer, 

M.A., N.J.H. Huls & H.J. de Kluiver (red.), Alternatieve Wegen naar het Recht?, 
Ars Aequi Libri. 
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buurtbemiddeling uit dat het niet alleen gaat om het daadwerkelijke bemidde-
lingsgesprek waar met de twee partijen om de tafel wordt gezeten. Het is im-
mers ook prima als zaken die bij het buurtbemiddelingsproject worden aange-
meld al opgelost worden voor er sprake is van zo’n gesprek of wanneer het 
geschil naar een andere instantie wordt doorverwezen en daar verder wordt 
afgehandeld. Een soortgelijke analyse als in hoofdstuk 11 gemaakt is zou ook 
gebruikt kunnen worden in de lopende projecten Mediation Rechterlijke 
Macht.  

Uiteraard blijft een aantal lastige vragen over. Wat zeggen de cijfers over 
het aantal opgeloste en bemiddelde zaken nu bijvoorbeeld over de effectiviteit 
van buurtbemiddeling als methode om buurtgeschillen op te lossen? De onder-
zoekers kijken ter vergelijking naar het afdoeningspercentage van het openbaar 
ministerie van de zaken die daar aangemeld worden, wordt een kleine 13% af-
gedaan. In de buurtbemiddelingsprojecten werd 22% van het aantal aange-
melde zaken door bemiddeling opgelost. Relatief gezien doet bemiddeling het 
dan niet slecht, maar het gaat uiteraard wel om aanzienlijk minder absolute 
aantallen: 362 aanmeldingen voor buurtbemiddeling versus 1,5 miljoen mel-
dingen bij de politie. Maar zegt het aantal aangemelde zaken als zodanig niet 
iets over de mogelijkheden die buren zien om hun conflict op te lossen via be-
middeling? Ook kan moeilijk onderzocht kan worden wat er met de aangemel-
de buurtgeschillen gebeurd zou zijn als buurtbemiddeling niet beschikbaar zou 
zijn geweest.  

Tenslotte leert dit boek ons dat het belangrijk is om mediation/bemidde-
lingsexperimenten niet slechts aan een persoon of een handje vol mensen op te 
hangen. Het is uiteraard goed indien een projectleider zich met hart en ziel in-
zet, maar het slagen of falen van een project mag daar uiteindelijk niet van af-
hankelijk zijn. 
 
Kortom, ik heb zelden zo’n goed doordachte en goed uitgewerkte empirische 
analyse over conflictbemiddeling in Nederland gelezen en zelfs in de buiten-
landse literatuur zijn deze studies schaars. Telkens wanneer er bij mij vragen 
of kritiekpunten naar boven kwamen, werden deze in de volgende paragraaf of 
het volgende hoofdstuk weer beantwoord of weerlegd. Van mij had alleen de 
reflectie over sociale cohesie en buurtbemiddeling ofwel achterwege kunnen 
blijven, ofwel gerelateerd moeten worden aan het vraagstuk van veiligheidsge-
voelen en Sociale Vernieuwing. Aan het begin van het boek werd immers aan-
gegeven dat deze issues met name voor het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties interessant waren. Ik had daarom een terugkoppeling 
naar deze vraagstukken verwacht in plaats van de introductie van een nieuwe 
discussie. Ook het belerende toontje dat in de laatste paragraaf gebezigd wordt 
vond ik niet passen bij de stijl waarin de andere hoofdstukken geschreven zijn. 
Maar goed, die pagina’s kun je gemakkelijk links laten liggen. De rest van dit 
boek is een ‘must’ voor iedereen die geïnteresseerd is in (het doen van onder-
zoek naar) mediation in het algemeen en buurtbemiddeling in het bijzonder.  
 



 



Stellig bewijs ontbreekt 

Helen Stout 

Bespreking van Bart van Klink & Willem Witteveen (red.), De overtuigende 
wetgever, Deventer 2000, 279 pp. 

Wetgeving en communicatie 

Met De overtuigende wetgever is het reeds aanzienlijke aantal publicaties af-
komstig van het Centrum voor wetgevingsvraagstukken van het Schoordijk In-
stituut gewijd aan het thema wetgeving en communicatie wederom toegeno-
men. Dit thema stelt de gezaghebbendheid van wetten en de mogelijkheden of 
onmogelijkheden tot vergroting daarvan door verbetering van de communica-
tieve kwaliteit, aan de orde. Bij de beantwoording van de vraag waaraan wet-
ten moeten voldoen om te kunnen overtuigen wordt in deze zgn. communica-
tieve benadering gebruik gemaakt van de inzichten die met behulp van ver-
schillende disciplines kunnen worden verkregen. Retorica, semiotiek en litera-
tuurwetenschap vormen de belangrijkste aanleverende disciplines. Achterlig-
gende gedachte hierbij is dat wetten eigenlijk gewone taaluitingen zijn, die 
slechts verstaan kunnen worden ingeval zij erin slagen te overtuigen. Door 
deze gedachte tot uitgangspunt te nemen heeft het Centrum voor wetgevings-
vraagstukken van het Schoordijk Instituut een eigen visie op wetgeving ont-
wikkeld, die reeds tal van interessante observaties en verklaringen heeft opge-
leverd. 

In De overtuigende wetgever komen meerdere aspecten, die nagenoeg het 
volledige spectrum van wetgeving en communicatie beslaan, aan de orde. Een 
belangrijke reden hiervoor is de vrije opzet van de bundel. Zo ontbrak voor de 
auteurs een afgebakende ‘schrijfopdracht’ vooraf. Alleen het vertrekpunt had-
den zij gemeen. Daartoe diende een bewerking van een eerder in het tijdschrift 
RegelMaat opgenomen artikel Is soft law really law? van de redacteuren Van 
Klink en Witteveen. In dit artikel breken de redacteuren een lans voor een 
communicatieve Wende, die zich zowel binnen de theorie als binnen de prak-
tijk van de wetgeving zou moeten voltrekken. 

Van Klink en Witteveen zien communicatieve wetten als tegenhangers van 
instrumentele wetten. Zijn laatstgenoemde wetten op een hiërarchisch commu-
nicatiemodel gebaseerd, eerstgenoemde wetten representeren een stijl van wet-
geven waarbij interactie en overleg voorop staan. In de communicatieve bena-
dering wordt recht als discursieve praktijk opgevat, waarbij recht stapsgewijs, 
op verschillende momenten door verschillende actoren, wordt gevormd op ba-
sis van zgn. constituerende wetten. Constituerende wetten structureren interac-
ties en interpretaties. Deze wetten vormen de setting voor interacties binnen de 
zgn. interpretatiegemeenschap. Zij zijn tevens vindplaats voor argumentaties 
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met retorisch effect binnen deze gemeenschap. De actoren die het debat over 
wetteksten begrijpen en voeren, vormen tezamen de interpretatiegemeenschap. 

Constituerende wetten zijn catalogi van legitieme argumentaties waaruit 
actoren vrijelijk kunnen putten teneinde de interpretatiestrijd, die onontkoom-
baar is, in de door hen gewenste richting te beslechten. Onderdeel van het taal-
spel, dat zich op basis van een wettekst ontvouwt, is dat actoren elkaar probe-
ren te overtuigen van de validiteit van de door aangevoerde argumentaties door 
zich te beroepen op de objectieve juistheid ervan. De pretentie van objectieve 
juistheid (één right answer) maakt altijd deel uit van het taalspel van wettelijke 
interpretatie. De werkelijkheid is echter dat er nooit één right answer is noch 
kan zijn. Langs deze weg bepaalt het wettelijke vocabulaire wat rechtens rele-
vant in de maatschappelijke discussie over recht kan worden gezegd en beïn-
vloedt hierdoor datgene wat rechtens mogelijk is. 

Met deze benadering nemen Van Klink en Witteveen afstand van heersen-
de benaderingen in het recht, waarin het stellen van normen een kwestie van 
middelpuntvliedende kracht van de wetgever is. In de staatsrechtelijke doctrine 
staat het axioma van het primaat van de wetgever in de weg aan de opvatting 
dat recht stapsgewijs, op verschillende momenten door verschillende actoren, 
wordt gevormd. Het primaat van de wetgever impliceert dat met de wettekst de 
discussie over de wet op gezaghebbende wijze is afgesloten. Argumentatie is 
dan niet meer nodig. De normatieve premisse is aanvaard. De wetgever heeft 
zijn wil kenbaar gemaakt. Hieraan hebben anderen slechts gevolg te geven. 

Bijdragen 

De overtuigende wetgever bestaat uit zestien verschillende bijdragen. Het voert 
te ver om in het kader van deze bespreking uitgebreid aandacht te besteden aan 
alle bijdragen. Hierbij komt dat niet alle bijdragen even interessant zijn. De 
sterk wisselende kwaliteit van de verschillende bijdragen is sowieso opmerke-
lijk. In negatieve zin onderscheiden zich de bijdragen van Philip Eijlander, 
Nico Florijn en Adriënne de Moor-van Vugt. Deze bijdragen zijn nauwelijks 
inspirerend, weinig reflectief en zelfs soms gewoon vlak door de vele open 
deuren en gemeenplaatsen. In conceptueel opzicht zijn deze bijdragen ronduit 
pover en in thematisch opzicht slechts in geringe mate substantieel. 

Eijlander bespreekt ‘aandachtspunten’ voor de wetgever, die volgens hem 
in acht dienen te worden genomen teneinde tot overtuigende wetgeving te kun-
nen komen. Hiertoe stelt hij onder andere een op de Amerikaanse rechtstheore-
ticus Lon Fuller gebaseerde lijst van noodzakelijke voorwaarden op. Aan deze 
lijst voegt Eijlander een aantal andere (vanzelfsprekende) eisen toe, waaronder 
de eis dat de rol van de overheid op het desbetreffende terrein (sturend, orde-
nend, arbitrerend) duidelijk moet zijn. Florijn toetst de communicatieve kwali-
teit van de Elektriciteitswet 1998 aan de hand van de geschiedenis van tot-
standkoming. Hij komt tot de tegenstrijdige bevinding dat hoewel belangrijke 
actoren niet bij de totstandkoming van de wet waren betrokken, desalniettemin 
van een geslaagde communicatieve wet kan worden gesproken. De Moor-Van 
Vugt stelt de problemen in de sfeer van de naleving en handhaving van EG-
recht aan de orde, waarbij ‘gebrekkige communicatie’ de snelle diagnose is. 
Bottleneck is volgens haar de geringe bereidheid van de lidstaten om de uitvoe-
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ring van het Europese recht serieus ter hand te nemen. Het creëren van draag-
vlak is volgens De Moor-Van Vugt een belangrijke stap op weg naar overtui-
gende wetgeving. Structurele voorzieningen om betrokkenheid tussen de ver-
schillende actoren te vergroten, acht zij hierbij onontbeerlijk. 

In positieve zin onderscheiden zich de bijdragen van Bert van den Brink, 
Wibren van der Burg en Hans Lindahl. Deze auteurs hebben in ieder geval een 
geslaagde poging tot verdieping van het centrale thema gemeen. Zij onderne-
men op eigen wijze ieder voor zich een spannende expeditie, teneinde moge-
lijkheden van theoretische verankering in hiertoe aangewezen wetenschappelij-
ke domeinen te verkennen. In conceptueel opzicht zijn de bijdragen van Van 
den Brink, Van der Burg en Lindahl onverkort sterk. Het belang hiervan is 
groot, gegeven de behoefte hieraan, nu één van de oogmerken van Van Klink 
en Witteveen bij het initiëren van de bundel immers verzwaring en verdieping 
van de communicatieve benadering was. De drie auteurs overtuigen in de wijze 
waarop zij de zwakke plekken in de communicatieve benadering blootleggen. 
In hun kritiek vinden de auteurs elkaar op de volgende drie punten. Zij consta-
teren dat de communicatieve benadering eenzijdig de betekenis van de wet 
accentueert en onvoldoende aandacht schenkt aan de maatschappelijke proces-
sen die zich voorafgaand aan en volgend op de totstandkoming van de wet vol-
trekken. Tevens constateren zij belangrijke manco’s waar het de normatieve 
extrapolatie van de communicatieve wet betreft. 

Volgens Bert van den Brink is de communicatieve benadering weliswaar 
veelbelovend, maar risicovol want onvolledig. Zij dient te worden gecomple-
teerd met een set van voorwaarden waaraan zowel het wetgevingsproces als de 
daarop volgende interpretatieprocessen moeten voldoen. Hiertoe laat hij zich 
inspireren door een moderne denkrichting in de politieke filosofie, die wel the-
orie van deliberatieve democratie wordt genoemd. Democratie staat in deze 
theorie niet zozeer voor een op representatie gebaseerd politiek systeem, maar 
veeleer voor een deliberatieve handelingsvorm die op basis van bepaalde kwa-
litatieve standaards van communicatie niet slechts pragmatische, maar ook nor-
matieve en zelfs moreel-transformatieve waarde kan hebben. De notie van mo-
rele transformatie geeft aan dat de uitwisseling van standpunten en opvattingen 
idealiter is gericht op het bereiken van een met redenen omklede consensus. 
Door redelijk over normatieve en morele vragen te communiceren kan tot een 
juiste visie worden gekomen, die precies vanwege haar gevoelde juistheid tot 
mentaliteitsverandering kan leiden. Bij communicatieve wetgeving gaat het om 
deze strategie. 

Alleen wanneer de wetgever erin slaagt om publieke meningsvorming op 
basis van redenen te laten plaatsvinden, mag hij erop vertrouwen werkelijk 
fundamentele waarden vast te leggen in communicatieve wetten. Hiertoe vor-
men ‘wegen en standaards van communicatie’ – institutioneel te waarborgen 
discussievoorwaarden die vanuit deliberatief-theoretisch oogpunt worden ge-
steld – in het voortraject van wetgeving een onmisbare garantie. Een manco in 
de communicatieve benadering is vooralsnog dat in het midden wordt gelaten 
langs welke wegen en op basis van welke normatieve standaards van commu-
nicatie, de wetgever op een verantwoorde wijze tot identificatie en wettelijke 
vertaling van fundamentele waarden kan komen. 

In het communicatieve traject dat op de wettelijke vastlegging van funda-
mentele waarden volgt, dient tot maatschappelijke aanvaarding te worden ge-
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komen. Volgens Van den Brink kunnen disposities van burgers en maatschap-
pelijke organisaties worden omgebogen door de bevordering van voorwaarden 
waaronder communicatieve overtuiging mag worden verwacht. Voorbeelden 
van deze voorwaarden zijn respect voor de eigen gespreksbijdrage en respect 
voor de gespreksbijdrage van anderen, zelfbeperking (de neiging tot het door-
zetten van het eigenbelang moet worden ingeperkt), zelftranscendentie (de mo-
gelijkheid van waarneming van het eigenbelang als deelbelang), aanname van 
de waarde van de instituties van een democratische rechtsstaat, aanname van 
de waarde van de visies van gesprekspartners. Ook in deze opzichten vertoont 
de communicatieve benadering belangrijke lacunes. Zij verzuimt aan te geven 
hoe het vervolgtraject eruit moet zien. 

Wibren van der Burg bekritiseert de communicatieve benadering zoals be-
schreven door Van Klink en Witteveen, omdat hierin eenzijdige nadruk wordt 
gelegd op de centrale rol van de wet. Analyses in termen van het constitutione-
le moment benadrukken heel sterk de betekenis van de wet. Hierbij blijft een 
belangrijk deel van de rechtsontwikkeling en de rol van communicatie in dit 
ontwikkelingsproces buiten beeld. Belangrijke aspecten van de communicatie-
processen in de werkelijkheid worden hierdoor uit het oog verloren. Volgens 
Van der Burg dient aandacht te worden geschonken aan de zelfstandige bete-
kenis van de praktijk. Hij bepleit sterke benadrukking van implicit law en 
emergent law. 

In zijn bijdrage houdt Van der Burg een pleidooi voor een consequent in-
teractionistische visie op het recht waarbij de wet meer op de achtergrond 
komt: de wet vloeit voort uit de interactie in de praktijk en de interactie tussen 
wetgever en praktijk en de wet is, na totstandkoming, weer een factor in de 
interactie tussen wetgever en praktijk en binnen de praktijk. Hiertoe bespreekt 
hij het recht met betrekking tot moreel controversiële thema’s. Op dit specifie-
ke deelterrein van het recht doet zich de individualisering van de samenleving 
sterk gelden en is op voorhand geen sprake van een wijdverbreide consensus. 
In deze opzichten vormt de regulering van morele thema’s een ideale casuspo-
sitie waarin wetten op communicatieve capaciteiten kunnen worden beproefd. 

Van der Burg komt tot de volgende conclusies. Maatschappelijke discus-
sies worden slechts voor wat bepaalde aspecten betreft gekanaliseerd door wet-
ten. Een discussie- en handelingspraktijk is veel breder dan de wet. De wet kan 
weliswaar discussieprocessen stimuleren, bijvoorbeeld door een gemeenschap-
pelijke vocabulaire te introduceren waarmee de discussie kan worden gestruc-
tureerd, maar dit is niet noodzakelijk. Intensieve discussie is ook mogelijk 
zonder wet. Constituering noch structurering door het recht vormt hierbij een 
onmisbare voorwaarde. In dit opzicht sluit Van der Burg aan bij Van den Brink 
die eveneens de mogelijkheid signaleert van maatschappelijke reflectie op fun-
damentele waarden buiten de wet om. Van der Burg heeft ook een duidelijke 
opvatting over de verenigbaarheid van een interactionistische visie op het recht 
met het primaat van de wetgever. Hij durft de stelling aan dat deze visie beter 
beantwoordt aan het democratie-ideaal dan het primaat van de wetgever. Hier-
voor is dan wel noodzakelijk dat aan vier voorwaarden wordt voldaan: inclusi-
viteit in het politieke proces, structurering van de procedure, openhouden van 
de juridische doctrine, bereidheid tot coöperatie van betrokkenen. 

Voor Van Klink en Witteveen is het onderscheid tussen communicatieve 
en instrumentele wetgeving van belang. Zij hanteren het onderscheid bij wijze 
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van dichotomie. Overtuiging en dialoog als kenmerken van communicatieve 
wetgeving staan tegenover bevelen en sancties als kenmerken van instrumente-
le wetgeving. Dit onderscheid is doorslaggevend in het argumentatieve kader 
waarbinnen zij de stelling over de democratische meerwaarde van communica-
tieve wetten verdedigen. Met het oog hierop beproeft Hans Lindahl de houd-
baarheid van het onderscheid tussen communicatieve en instrumentele wetge-
ving in een bijdrage waarin hij de begrippen communicatief en instrumenteel 
analyseert. 

Lindahl beantwoordt de vraag of het onderscheid tussen communicatieve 
en instrumentele wetgeving houdbaar is duidelijk ontkennend. Hij is van me-
ning dat het stellen van iedere rechtsnorm een hermeneutische handeling is, 
ongeacht of hierbij communicatieve of instrumentele wetten aan de orde zijn. 
Volgens hem is instrumentele wetgeving communicatief en communicatieve 
wetgeving instrumenteel. De instrumentele wet is niet slechts éénrichtingsver-
keer dat van ‘boven’ naar ‘beneden’ gaat en is dit nooit geweest. Er bestaan 
slechts gradaties van tweerichtingsverkeer, waarbij de wet telkens wordt toe-
gepast en geschapen. De opvatting dat bij instrumentele wetten slechts sprake 
is van toepassing, is volgens Lindahl niet verdedigbaar. Dit geldt evenmin voor 
de opvatting dat bij communicatieve wetten dwang afwezig is. Hoe zouden 
wetten moeten worden uitgevoerd als afronding van de interpretatiestrijd op 
een hiertoe aangewezen moment niet mogelijk is? 

Is hiermee de stelling van Van Klink en Witteveen ontkracht dat communi-
catieve wetten een democratische meerwaarde hebben? Volgens Lindahl niet 
in het minst. Hiervoor is dan wel nodig dat institutionele ruimten worden ge-
creëerd ten behoeve van de uitvoering van deze wetten. Binnen deze ruimten 
dienen dialoog en overtuiging zodanig te worden gefaciliteerd, dat tot een opti-
male rechtvaardiging van te stellen normatieve grenzen kan worden gekomen. 
Volledige rechtvaardiging is onmogelijk. Er komt altijd een moment in het 
conflict tussen interpretaties waarop de discussie (tijdelijk) moet worden afge-
sloten op basis van een autoritatieve beslissing. Van unanieme instemming zal 
immers nooit sprake zijn. 

Conclusies 

De kracht en de zwakte van de bundel liggen in de gekozen opzet besloten. De 
redacteuren hebben een aantal wetenschappers uitgenodigd om te reflecteren 
op een voorliggend artikel. Hiermee hebben zij willens en wetens op de vol-
gende resultaten aangestuurd: verrassing én teleurstelling. Een en ander natuur-
lijk in de overtuiging vooral te zullen scoren op ‘verrassing’. Deze gedurfde 
werkwijze valt de redacteuren niet te verwijten. In de kunst bijvoorbeeld is een 
dergelijke aanpak niet ongewoon. In toneel en muziek zijn improvisaties zelf-
standige kunstvormen. Het is bekend dat improvisaties betoverend mooie 
voorstellingen kunnen opleveren. Het is ook bekend dat improvisaties soms 
jammerlijk mislukken. Vaak doen hieraan niet af de hopeloze pogingen die de 
spelers tijdens de voorstelling ondernemen om de ongewenste afloop die 
dreigt, te voorkomen. Hoewel de verschillende bijdragen aan de bundel De 
overtuigende wetgever geen echte improvisaties zijn, vertonen ze hiermee wel 
gelijkenis. De spelers zijn de bühne opgestuurd met alleen een thema en een 
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summiere uitwerking hiervan. De veelkleurigheid van het uiteindelijke resul-
taat kan hiermee worden verklaard, althans grotendeels. 

De zwakte van de bundel ligt in het sterk wisselende niveau van de bijdra-
gen. Hierdoor is de bundel uitgesproken rommelig. De samenstelling is nauwe-
lijks evenwichtig te noemen. De bundel bevat zowel zware als lichte bijdragen, 
terwijl redenen voor deze sterke verschillen ontbreken. Hiermee hangt een an-
der bezwaar nauw samen. In de bijdragen lopen verschillende niveaus van ana-
lyse door elkaar, hetgeen uitermate verwarrend is. Op voorhand is niet dui-
delijk op welk niveau de uitspraken en bevindingen van een bepaalde auteur 
zijn gesitueerd. Zo rijzen telkenmale dezelfde vragen. Gaat het om uitspraken 
en bevindingen die empirisch worden gestaafd of gaat het om normatieve uit-
spraken? Of gaat het misschien om een bepaalde combinatie? Ook in concep-
tueel opzicht is de bundel armoedig. Het centrale thema blijft een beetje in de 
lucht hangen, mede vanwege het achterwege blijven van een systematische 
behandeling hiervan. Strikt genomen zijn trouwens twee centrale thema’s te 
onderscheiden, hetgeen de samenhang in de bespreking hiervan in de verschil-
lende bijdragen niet bevordert. Zowel de communicatieve stijl van wetgeving 
en de toepasbaarheid hiervan is een centraal thema, als de vraag in hoeverre 
een communicatieve benadering het primaat van de wetgever aantast en een 
herijking hiervan noodzakelijk maakt. 

De zwakte van de bundel, de uiteenlopendheid van de bijdragen, is in be-
langrijke mate tevens zijn kracht. De bundel verschaft inzicht in de sterke en 
de zwakke punten van de communicatieve benadering doordat de communica-
tieve benadering breed in beschouwing wordt genomen. De toepasselijkheid 
van de communicatieve benadering wordt besproken voor verschillende 
rechtsgebieden aan de hand van verschillende invalshoeken. Zo komen onder 
andere het milieurecht, het belastingrecht, het gezondheidsrecht en het volken-
recht aan de orde. Er wordt teruggeblikt in historische bijdragen en er wordt 
een blik op de toekomst geworpen in medisch-ethisch getinte bijdragen. Uit de 
bundel kan een betrouwbaar inzicht worden verkregen in situaties waarin de 
communicatieve benadering een bepaalde meerwaarde heeft of zou kunnen 
hebben, alsmede in situaties waarin de communicatieve benadering niet of 
nauwelijks iets oplevert of op zou kunnen leveren. Hieraan doet de omstandig-
heid dat de individuele beschouwingen onderling niet goed te vergelijken val-
len, niet af. 

Een conclusie die mijns inziens kan worden getrokken is dat de communi-
catieve benadering zeer zeker waardevolle gezichtspunten biedt. Naar mijn 
mening liggen die vooral en met name in de sfeer van een kritische filosofische 
stellingname in het denken over de plaats van de wet in onze samenleving. In 
ieder geval stelt de communicatieve benadering ons in staat om de maatschap-
pelijke fricties die zich in de uitvoering van wetten voordoen, te begrijpen. De 
communicatieve benadering is naar mijn mening veel minder geschikt als for-
mat aan de hand waarvan nieuwe wetten kunnen worden ontworpen. Zover zal 
zij naar mijn mening nooit komen, hoezeer de redacteuren ook hun best doen 
om ons ervan te overtuigen dat de communicatieve benadering een volwaar-
dige stijl van wetgeving is. Hun drive lijkt mij eerder een kwestie van overtui-
ging dan van stellig bewijs, zonder welke ik mij niet laat overtuigen. De bun-
del De overtuigende wetgever levert dit bewijs vooralsnog niet. En dit is mijn 
eerlijke, vaste, diepe en heilige overtuiging. 
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De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse waarheidscommis-
sie. Geschreven door de winnaar van de eerste VSR-scriptieprijs Heidy Rom-
bouts (Katholieke Universiteit Leuven), biedt dit artikel een – misschien zelfs 
voor ons soort mensen – ontnuchterend beeld van de rollen die verschillende 
geledingen van de Zuid-Afrikaanse juridische beroepsgroep hebben gespeeld 
in het verzoeningsproces. In het maatschappelijke helingsproces is, meer dan 
de auteur klaarblijkelijk goeddunkt, soms de balans tussen het morele en het 
juridische teveel naar het ‘eng juridische argumenten’ doorgeslagen. Met name 
de rol van de zittende magistratuur wordt kritisch bezien. De gedachte dringt 
zich op dat we hier een duidelijk voorbeeld hebben van de overwinning van de 
juridisering op een primair als morele geschilafdoening genomen initiatief. 
 
Afscheid van risico? Niet zonder gevaar! Wat is het verschil tussen gene-
tisch gemodificeerd of gemanipuleerd? Het is de scheidslijn tussen Greenpeace 
en de Consumentenbod enerzijds en Roel Pieterman (Erasmus Universiteit 
Rotterdam), als vertegenwoordiger van het reflexieve denken anderzijds. De 
auteur schetst uitvoerig het debat over de biotechnologische vraagstukken in-
zake de voedselproductie. Hij plaatst de argumentaties – inmiddels lijkt het 
bijna al een onderlinge verkettering – in de context van de ontwikkeling van 
het laat moderne risicodenkend. Nadat in een eerdere fase schuld vervangen is 
door risico, lijkt nu risico uitgebannen te moeten worden! Dat lijkt de auteur 
het toppunt van irrationaliteit en het voert hem terug naar de rationeel afwe-
gende actor die uiteindelijk het hart heeft om te kiezen, geleid door verstand. 
RdW als opmaat voor het komende nationale genendebat (go to: www. genen-
eneten.nl)  
 
De verhouding tussen curator en rechter-commissaris in faillissement. De 
voor ons denken constitutieve spanning tussen wet en werkelijkheid wordt ook 
zichtbaar als men met Annemieke Beukelman (Katholieke Universiteit Nijme-
gen) na het lezen van art. 68 lid 1 Faillissementswet het veld in trekt en een 
klein rondje maakt onder curatoren en rechters-commissarissen. Hun op papier 
heldere taakverdeling blijkt ook hier weer aanleiding voor het  bestaan van 
werelden van verschil inzake opvattingen over de rollen en daaruit voortvloei-
end gedrag. Afhankelijkheid en toezicht, het blijken moeizaam te combineren 
gegevenheden. Al luisterend naar hetgeen de betrokkenen melden liggen de 
eerste stukjes van een dissertatiepuzzel op tafel. Eenmaal een helder beeld van 
die problemen willen we immers weten waarom die bestaan. Daarvoor is ten 
slotte al onze theoretische knowhow. 
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