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Van de redactie 

11 april 2002, 19.30 uur, Garabandal. Toen had het moeten gebeuren: het spec-
taculaire natuurwonder aldus de vermaarde econometrist, oud secretaris-
generaal van het ministerie van Economische Zaken, prof. F. Rutten. Naar ver-
luidt hield hij het om 19.50 voor gezien; hij blies de zaak af. De uren in de 
stromende regen wachtenden konden naar binnen en naar bed, net als Rutten 
zelf. Na een onrustige nacht verklaarde hij: “Volgens de aannames kon het niet 
anders dan gisteren gebeuren. Nu uit waarneming blijkt dat er niets is voorge-
vallen, moet je als goed econoom de conclusies trekken dat het dus niet klopt. 
Garabandal bestaat niet” (aldus het NRC-Handelsblad op vrijdag 12 april jl.). 

Ik heb wel wat met die Rutten. Vanwege z’n heldere, te toetsen uitspraak 
vooraf. Kom daar eens om in ons vakdomein. Expliciete hypothesen formule-
ren, het lijkt haast vloeken in de kerk om van toetsing ervan nog maar te zwij-
gen. De meesten van ons blijven liever bezig met ‘verkennen’ of – in het beste 
geval – met ‘aanzetten tot een theorie’. Wanneer die theorie dan af zou zijn, 
daarover vermoeien we elkaar niet. Dan Rutten. Hij baseerde z’n al vorig jaar 
bekend gemaakte voorspelling op een aantal expliciete aannames: een theorie 
(in a nutshell wellicht, maar niettemin). Dat het hier uitlatingen betrof van boe-
renmeisjes is irrelevant. Nooit telt de herkomst van ideeën, wat telt is of ze 
toetsbaar zijn. Dat bleken ze. 

Minder vind ik echter Ruttens aftocht. Hij was wel erg snel met z’n con-
clusie dat de theorie gefalsificeerd was. Al doende sluit hij elke tekortkoming 
op operationeel en meetniveau uit. Maar zelfs een econometrist van zijn allure 
kan toch een dergelijk foutje maken, zou ik denken. Laten we eens veronder-
stellen dat rond middernacht het voorspelde was geschied of – nu weten dat dit 
niet zo is – wanneer er binnen de komende maanden in de buurt alsnog een 
wonder zou geschieden? Moeten we dan niet toegeven dat die theorie wel 
bruikbaar lijkt? Misschien is het model op een bepaald punt niet correct gespe-
cificeerd. Kan gebeuren, want een hemels econometrist is ook maar een mens. 
Daar komt bij dat geen enkele theorie in ons domein zou overleven bij een der-
gelijk criterium. Kan iemand een theorie noemen die niet eens onderuit ging? 
Nu Rutten zijn theorie volledig overboord gezet heeft – we moeten nu maar 
vertrouwen op de waarschuwing van de in New York wonende zieneres Con-
chita, zo zei hij – zitten we geheel zonder. Elk normaal mens zou geen schoe-
nen, zelfs al zijn ze wat gehavend, weggooien zonder nieuwe; waarom zou een 
goed wetenschapper anders doen? Nee, zo hoort het niet; enige vasthoudend-
heid aan een theorie is geboden.  
 
Albert Klijn 
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Oproep voor de Scriptieprijs VSR 2002 

De VSR heeft in 2000 een scriptieprijs ingesteld voor scripties op het vakge-
bied van de vereniging, de sociaal-wetenschappelijk bestudering van het recht. 
Het gaat daarbij om scripties geschreven in de laatste fase van een universitaire 
studie, dus een afstudeerscriptie of eindverhandeling. De scriptie handelt over 
de productie of werking van recht vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief 
(b.v. de sociologie, antropologie, psychologie, economie, geschiedenis of be-
stuurskunde). (NB Het terrein van de criminologie valt buiten het domein van 
de VSR.) De jury hanteert voor de toelating van de scriptie dezelfde criteria als 
de redactie van Recht der werkelijkheid voor de toelating van een artikel.  
 De jury bestaat uit de volgende drie leden: Jean van Houtte (voorzitter) – 
emeritus hoogleraar rechtssociologie UFSIA, Fons Strijbosch – emeritus hoog-
leraar volksrecht en legal pluralism KUN en Henk Elffers – senior onderzoeker 
van het NSCR. 
 In 2000 werd de eerste scriptieprijs toegekend aan Heidy Rombouts voor 
haar verhandeling over “De rol van het juridisch beroep in de Zuid-Afrikaanse 
Waarheidscommissie”, die zij schreef voor de verkrijging van het licentiaat in 
de sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Een bewerking verscheen 
in Recht der werkelijkheid (2001/1, p.p. 3-33). 
 De prijs wordt om het jaar ter beschikking gesteld, zodat wij ook dit jaar 
weer op zoek zijn naar waardige kandidaten. Iedereen kan een scriptie aanmel-
den bij de jury. Oproepen aan docenten en studenten om goede scripties aan te 
melden zullen langs verschillende kanalen verspreid worden.  
 De prijs bestaat uit een geldbedrag van 120 Euro en een jaar lidmaatschap 
van de VSR. Uitgever Elsevier Juridisch stelt een jaarabonnement op het tijd-
schrift Recht der Werkelijkheid beschikbaar. Daarnaast zal worden bekeken of 
de scriptie omgewerkt kan worden tot een artikel voor Recht der Werkelijk-
heid. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de VSR-jaarvergadering op 12 en 
13 december 2002 in Bergen aan Zee. De winnaar zal worden uitgenodigd om 
deze jaarvergadering op kosten van de VSR bij te wonen. 
 
De scripties moeten worden aangemeld vóór 1 september 2002 om voor de 
prijs in aanmerking te komen. De scriptie moet zijn geschreven ná september 
2000. Aanmelding geschiedt door toezending van de scriptie aan de secretaris 
van de VSR en dient vergezeld te worden van een samenvatting. Richt uw in-
zending aan: 
dr. R. Pieterman, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit, kamer 
L5-117, Postbus 1738, 3000DR, Rotterdam, Nederland. 
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Een sociologie van de mensenrechten 
De visie van Niklas Luhmann op mensenrechten 

Gert Verschraegen 

1. Inleiding1 

De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens wordt wel eens het 
laatste nog geloofwaardige metaverhaal genoemd (Lindgren Alves, 2000). In 
onze postmodern geheten maatschappij vormen de dertig artikelen van de Uni-
versele Verklaring de bouwstenen van een discours dat steeds meer dienst doet 
als een ‘universele ethiek’. Al laat de naleving van de universele rechten nog 
veel te wensen over, hun principiële geldingskracht wordt bijna overal aan-
vaard. Het mag dan ook verwonderlijk heten dat de sociologie tot nog toe wei-
nig of geen aandacht heeft besteed aan de mensenrechten. Ondanks hun emi-
nente maatschappelijke belang, vormen de mensenrechten geen favoriet socio-
logisch thema, noch in termen van onderzoek, noch in theoretische zin. “As a 
general rule, sociology has neglected the empirical issue of human rights and 
has not developed any general theory of social rights as an institution”, zo 
merkt Bryan S. Turner op in één van de zeldzame sociologische artikels over 
mensenrechten (Turner, 1993).  

In dit artikel toon ik echter aan dat er één uitzondering op deze regel be-
staat: het rechtssociologische werk van de Duitse, in 1998 overleden, systeem-
theoreticus Niklas Luhmann. Dat biedt een aanzet tot een volwaardige sociolo-
gische theorie van de mensenrechten. Met Luhmann zal ik duidelijk maken 
waarom de mensenrechten zo’n belangrijke betekenis en functie vervullen in 
de moderne maatschappij. Daarvoor gaan we in de eerste plaats te rade bij een 
ouder (en onvertaald gebleven) werk: Grundrechte als Institution (1965).2 
Deze oudere studie, die in de sociologische receptie wat veronachtzaamd is ge-
worden,3 wordt gelezen vanuit Luhmanns recentere rechtssociologische werk, 

                                                           
1  Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk uit mijn proefschrift ‘De maatschappij zonder 

eigenschappen. Systeemtheorie, sociale differentiatie en moraal’, Katholieke Universiteit 
Leuven (Verschraegen, 2000b). In het najaar verschijnt daarvan een handelseditie bij de Uni-
versitaire Pers Leuven. Een meer uitgebreide Engelstalige versie van dit artikel wordt binnen-
kort gepubliceerd in The Journal of Law and Society, 29 (2). 

2  In het vervolg zal bij verwijzingen naar het werk van Luhmann slechts het jaartal en – indien 
relevant – de specifieke vindplaats vermeld worden. Tevens merk ik op dat ik in het vervolg 
van dit artikel de termen ‘mensenrechten’ en ‘grondrechten’ als synoniemen hanteer.  

3  In de receptie van Luhmanns werk is er weinig of geen aandacht voor Grundrechte als Institu-
tion. Uitzondering hierop vormt echter Tyrell (1998). Het boek heeft wel enige aandacht ge-
kregen vanuit de hoek van de ethiek en rechtsfilosofie: Eikema Hommes (1982), De Wachter, 
(1987), Brugger (1989), Clam (1994). 
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o.a. Das Recht der Gesellschaft (1993). Door deze herlezing probeer ik de ac-
tuele relevantie van Luhmanns maatschappijtheorie voor het debat over de 
mensenrechten in de verf te zetten.  

Bij wijze van introductie belicht ik eerst enkele kenmerken van het sys-
teemtheoretische kader waarbinnen Luhmann de kwestie van de mensenrech-
ten aansnijdt. Vervolgens schets ik de ontwikkeling van de moderne semantiek 
van de mensenrechten en behandel ik de vraag hoe deze semantiek in verband 
gebracht kan worden met de structuur van de moderne maatschappij. Daarna 
ga ik dieper in op de sociale functie van de mensenrechten, waarbij een onder-
scheid gemaakt wordt tussen de specifieke rol van de ‘vrijheidsrechten’ ener-
zijds en de sociale rechten of ‘gelijkheidsrechten’ anderzijds.  

2. Een systeemtheoretische lezing van mensenrechten  

Sinds hij eind jaren zestig de grondvesten van zijn sociologische systeemtheo-
rie legde, maakt Luhmann ophef als een toonaangevend auteur die alle domei-
nen van de moderne samenleving poogt te herbeschrijven en heranalyseren in 
termen van een niet-normatieve en abstracte systeemtheoretische logica. Bin-
nen het bestek van dit artikel is het onbegonnen werk het hele systeemtheoreti-
sche denkkader te behandelen; het is ook onnodig.4 Wél ga ik kort in op enke-
le algemene systeemtheoretische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
Luhmanns benadering van de mensenrechten.  

Een belangrijk startpunt is de differentiatietheorie waarmee Luhmann de 
moderne maatschappij probeert te vatten. Dat is een theorie die vanuit de in-
valshoek van functionele differentiatie het moderniseringsproces van westerse 
samenlevingen onder één noemer brengt. Vanaf de vijftiende eeuw valt, vol-
gens Luhmann, de premoderne standenmaatschappij uiteen in verschillende 
maatschappelijke subsystemen zoals de economie, de politiek, de religie, de 
wetenschap, het recht; subsystemen die gespecialiseerd zijn in de vervulling 
van één specifiek maatschappelijk probleem of functie, i.c. het reguleren van 
de schaarste, het treffen van collectief bindende beslissingen, het zin geven aan 
een contingente wereld, het voortbrengen van ware uitspraken, de stabilisering 
van normatieve verwachtingen, etc. Het zijn alle meer en meer autonome, maar 
op elkaar aangewezen, subsystemen met eigen codes en een eigen logica.  

Luhmann onderscheidt verschillende vormen van maatschappelijke diffe-
rentiatie: segmentaire, stratificatorische, centrum/periferie en functionele diffe-
rentiatie. Deze typologie viseert de dominante matrix van maatschappelijke 
differentiatie. Binnen één enkele samenleving kunnen dus meerdere vormen 
van maatschappelijke differentiatie voorkomen, wat meestal ook het geval is. 
De moderne maatschappij bijvoorbeeld combineert de dominante vorm van 

                                                           
4  Gelukkig beschikken we sinds enige tijd over enkele goede en toegankelijke Nederlandstalige 

introducties tot Luhmanns werk en denkstijl. Zie: Blom (1997a); Laermans (1999). Een alge-
mene schets van Luhmanns rechtssociologie vindt men in Clam (1997) en in mijn proefschrift 
(Verschraegen, 2000b).  
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functionele differentiatie met andere vormen van differentiatie, zoals segmen-
taire en stratificatorische differentiatie. Moderne functiesystemen als econo-
mie, politiek en gezin zijn op hun beurt intern gedifferentieerd in gelijksoortige 
deelsystemen of ‘segmenten’ zoals ondernemingen, staten en families (seg-
mentaire differentiatie). Ook vinden we in de moderne maatschappij een be-
hoorlijk grote mate van sociale ongelijkheid terug (stratificatorische differen-
tiatie). Cruciaal is echter dat deze beide differentiatievormen ondergeschikt 
blijven aan de dominante differentiatievorm, functionele differentiatie. Zo is 
het niet de sociale ongelijkheid die de moderne maatschappij structureert. Vol-
gens Luhmann is het juist het autonome functioneren van de diverse functie-
systemen, in het bijzonder van onderwijs en economie, dat onbedoeld sociale 
(on)gelijkheid reproduceert.  

Het concept van functionele differentiatie speelt nu een belangrijke rol in 
Luhmanns analyse van de mensenrechten. In Grundrechte als Institution, de 
enige zelfstandige studie die hij aan de mensenrechten wijdde, probeert Luh-
mann aan te tonen dat het geen transhistorische, tot de eeuwige natuur van de 
mens behorende rechten zijn, maar beschermingsmechanismen van de moder-
ne, functioneel gedifferentieerde maatschappij. De mensenrechten beschermen 
de moderne maatschappijstructuur tegen tendensen van regressie of de-
differentiatie (1965:187). Ze zorgen ervoor dat de differentiatie tussen ver-
schillende functiesystemen bewaard blijft. Door bijvoorbeeld de godsdienst- en 
gewetensvrijheid te institutionaliseren, verhinderen de grondrechten dat poli-
tiek en religie met elkaar interfereren. Bovendien beschermen de mensenrech-
ten het moderne individu. Het individu, zoals ik in het onderstaande nog zal 
toelichten, komt met de overgang van de premoderne naar de moderne maat-
schappij in een bijzonder kwetsbare positie te staan. De mensenrechten institu-
tionaliseren nu specifieke beschermingsmechanismen.  

Luhmanns sociologische benadering van de mensenrechten verschilt duide-
lijk van de courante filosofische of juridische aanpak. In de eerste benadering 
staat de klassiek-filosofische legitimeringsvraag centraal, bij de tweede die 
naar de juridische geldigheid en uitvoerbaarheid van de mensenrechten. Als 
socioloog is Luhmann echter geïnteresseerd in de relevantie van de mensen-
rechten voor de dominante maatschappijstructuur. De mensenrechten worden 
dus niet als morele postulaten (filosofisch-ethisch) of als een neergeschreven 
normencomplex (juridisch) opgevat, maar sociologisch als een institutie met 
een bepaalde sociale functie.5 In de woorden van Luhmann zelf: “De slag-
woorden van het grondrecht, ‘eigendom’, ‘meningsvrijheid’, ‘gelijkheid’, enz., 
symboliseren geïnstitutionaliseerde gedragsverwachtingen en bemiddelen in 
hun actualisering in concrete situaties. De institutionalisering van de grond-
rechten is derhalve, dat mag ook de opname van de grondrechten in de grond-
wet ons niet doen vergeten, een feitelijk gebeuren, dat we op zijn functie (en 

                                                           
5  Als Luhmann spreekt van een ‘functie’, gaat het overigens niet om het nut of het doel van een 

sociaal systeem of institutie. Conform de hedendaagse systeemtheorie bakent een functie veel-
eer een specifiek probleem af. Voor meer uitleg, zie Blom (1997: 56-67) 
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dus niet alleen: op zijn beoogde normatieve betekenis) moeten onderzoeken”. 
(1965:13).  

De klassieke normatieve (rechtsdogmatische of ethische) formulering van 
de mensenrechten als ‘natuurrechten’ betrekt Luhmann overigens wel in z’n 
analyse. Hij poogt met name duidelijk te maken waarom de klassieke teksten – 
de ‘Déclaration des droits de l’homme et du citoyen’ (1769), de eerste 10 
amendementen van de federale constitutie van de USA (1791), de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948), de eerste achttien artikelen 
van de grondwet van de Duitse Bondsrepubliek (1949) etc. – de mensenrech-
ten afkondigen als ‘fundamentele’ rechten en vrijheden, als rechten die ‘de 
mens’ van nature en dus onvoorwaardelijk toekomen. Mensenrechten zijn per 
definitie rechten die de mens toekomen àls mens, als menselijk individu, onge-
acht de particuliere posities die men in de maatschappij inneemt op grond van 
diens etniciteit, godsdienst, sekse, klasse en nationaliteit. Wat is nu de functie 
van deze sacraal geladen rechtensemantiek? Waarom worden mensenrechten 
afgekondigd als natuurrechten die onvoorwaardelijk aan elk individu toeko-
men, enkel en alleen op grond van het feit dat het een individu is?  

3. De semantische afbakening van de mensenrechten 

In de gestratificeerde Middeleeuwse maatschappij waren individuen als zoda-
nig geen dragers van rechten. Semantisch valt dat af te lezen aan de term ‘ius’, 
die in de Oudheid en de Middeleeuwen steeds een referentie naar de objectivi-
teit van de sociale orde bevatte (1981b:48-57). Meestal betekende die term 
niets anders dan de objectieve rechtsorde zelf: het geheel van wetten, regels en 
instituties die de rechten en plichten omschrijven van de verschillende sociale 
groepen, rangen en positiebekleders. Soms wijst de term ook wel op het recht 
van een individu, maar dan begrepen als een ding: ‘res iusta’ als het objectief 
rechtmatige aandeel dat ieder op grond van zijn sociale positie te beurt viel, 
zoals een stuk grond, een erfenis, of een aantal rechten of plichten die een edel-
man, een familiehoofd of een bisschop, kon of moest uitoefenen. De rechtsorde 
van de gestratificeerde Middeleeuwse maatschappij bestond dus niet uit rech-
ten zoals wij die thans kennen – subjectieve rechten die het individu als zoda-
nig toekomen – maar uit een weefsel van speciale vrijheidsrechten of pri-
vileges en overeenkomstige plichten, die men enkel verkreeg op grond van het 
lidmaatschap van deze of gene sociale groep of rang: koningsrechten (en -
plichten), bisschopsrechten (en -plichten), adelsrechten, kloosterrechten, stads-
rechten, etc. (Bielefeldt, 1988:428). Het recht vormde hier “een eenheid van 
rechten en plichten en, sociaal gezien, geconsolideerde reciprociteit” 
(1981b:51).  

Pas met de moderniteit kwam de leer op van de subjectieve rechten, die aan 
alle individuen toebehoren simpelweg omdat ze ‘subject’ zijn. Subjectieve 
rechten zijn rechten, “die rechtskwaliteit hebben, omdat ze aan een subject toe-
komen, en derhalve geen verdere legitimering behoeven” (1981b:45). De 
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rechtsgrond is niet langer de sociale orde, maar het individu zelf, hier begrepen 
als subject. En een recht is geen ‘ding’ meer of een rechtmatig aandeel dat aan 
een positiebekleder toekomt (res iusta), maar een attribuut van het subject zelf: 
de wilsmacht (potestas) of zijn vermogen (facultas) om vrijelijk over iets te 
beschikken of iets te doen (1981b:57-68; De Wachter, 1987:581). 

Sociologisch bekeken hangt deze introductie van subjectieve rechten samen 
met de maatschappelijke transitie van stratificatorische naar functionele diffe-
rentiatie en de daarmee samenhangende exclusie van het individu (1981a; 
1981b). In de standenmaatschappij volstond het objectieve recht immers om 
normatieve verwachtingen te stabiliseren. Het individu was volledig opgeno-
men of ‘geïncludeerd’ door de sociale groep of stand waartoe het behoorde.6 
Het was de familie en stand waarin men geboren werd, die bepaalde met wie 
men trouwde, hoe men zijn brood zou verdienen, welke rechten men kende, 
hoeveel politieke macht men genoot. Deze inclusie in één groep of stand had 
het voordeel dat het individu beschikte over een duidelijke en vaste sociale 
positie. “Precies omdat de mens in al zijn functies gedefinieerd werd door zijn 
sociale plaats, was hij tegelijk opgenomen in en beschermd door een netwerk 
van sociale verbanden, die allen tusseninstanties van de macht vormden: keizer 
en kerk, stand en staat” (De Wachter, 1987:585). Subjectieve rechten waren in 
zo’n maatschappij niet nodig. 

Wanneer de functionele differentiatie zich echter doorzet, kunnen individu-
en niet langer op één sociale plaats gelokaliseerd worden (1986; 1989; Laer-
mans & Verschraegen, 2001). In Luhmanns optiek kan moderne individualiteit 
alleen nog geconstitueerd worden de voortdurende participatie aan geheel ver-
schillende maatschappelijke systemen – en dat zonder dat er één subsysteem is 
dat het individu de kans biedt zich met de maatschappij als zodanig te identifi-
ceren. Luhmann beschrijft de moderne individualiteit daarom als Exklusions-
identität: het individu wordt niet langer door inclusie in één deelsysteem of 
rang gedefinieerd, maar moet integendeel toegang tot alle functiesystemen 
kunnen krijgen (1989:158 ff.; 1997:624 ff; Laermans & Verschraegen, 2001). 
Iedereen moet over zijn rechten kunnen beschikken, een familie kunnen stich-
ten, politieke macht kunnen uitoefenen, de nodige goederen kunnen kopen, etc. 
Juist daarom moeten individuen uit al te sterke sociale bindingen worden vrij-
gemaakt en met rechten en aanspraken op de deelname aan politiek, economie, 
recht, opvoeding, etc. worden toegerust (1993:487-488). In de bewoordingen 
van Luhmann zelf (1981b:83 -85): 

 
“De inclusie van de bevolking in de maatschappij moet in nieuwe vor-
men gebracht worden, en deze wens wordt in de vorm van subjectieve 
rechten ingekleed omdat ze nog niet gerealiseerd is. Deze figuur heeft 
in haar symboliek dan een dubbele lading: dat het om subjectieve rech-
ten (en niet simpelweg om het reflexieve recht van een objectieve orde) 
gaat, symboliseert dat individuen nu sterker gepersonaliseerd en als 

                                                           
6  Voor meer uitleg, zie Laermans & Verschraegen (2001). 
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sterker onafhankelijk van de sociale posities gedacht moeten worden. 
Dat het om subjectieve rechten (en niet om plichten) gaat, symboliseert 
dat de inclusie van iedereen in alle functiesystemen een nog onvervulde 
wens is (...) overeenkomstig wordt een denken in rechten, niet in plich-
ten, een denken in aanspraken, niet in verantwoordelijkheden gecre-
eerd”. 

4. Functionele differentiatie en de mensenrechten 

Recht wordt niet meer verbonden met de plicht van sociale reciprociteit en met 
de gerechtigheid van het algemene goed, maar als subjectieve vrijheid aan 
plicht en wet tegengesteld. De tijd is dan semantisch rijp voor het mensenrech-
tenconcept, zoals dat voor het eerst en op grondleggende wijze wordt uiteenge-
zet in de verklaringen van de Amerikaanse en de Franse Revolutie (De Wach-
ter, 1987:581).7 Hier wordt voor het eerst gesproken van rechten die elk mens 
van nature, dus los van elke sociale bepaling, toekomen. De functie van deze in 
subjectieve en onvoorwaardelijke termen gestelde rechtensemantiek zal onder-
tussen duidelijk zijn. Opdat het individu niet meer opgeëist en van ‘zijn rech-
ten’ beroofd zou kunnen worden door familie, stand, kerk of de absolute staat, 
worden die rechten opgeëist als ‘mensenrechten’, onvervreemdbare rechten die 
kleven aan het rechtssubject of ‘de mens’ als zodanig, dus voor elk sociale 
existentie. Door de rechten als ‘mensenrechten’ te formuleren tracht men dus te 
garanderen dat iedereen, los van zijn sociale plaats (maatschappelijke afkomst, 
eigendom, geboorte of andere status), kan deelnemen aan de verschillende 
functiesystemen en zo zelf de eigen subjectiviteit of persoonlijkheid kan uit-
bouwen.  

Vrijheid en gelijkheid, de kernbegrippen van alle mensenrechtenverklarin-
gen, symboliseren dan de rechtsorde die ontstaat door de nieuwe, moderne in-
clusieregeling (1991; Verschraegen, 2000a:257). De vrijheidsrechten duiden er 
op dat de maatschappij het aan de beslissingen van het individu moet overla-
ten, op welk moment en met welke persoonlijke motivatie hij aan de verschil-
lende functiesystemen van de maatschappij participeert: op welke politieke 
partij hij stemt, welke partner hij kiest, welk beroep hij uitoefent, of hij zijn 
eigendom verkoopt of niet, etc. En de gelijkheidsrechten symboliseren dat het 
individu als rechtssubject, als mens gelijk is aan alle andere mensen, gelijk 
voor de wet, juist omdat abstractie gemaakt wordt van de sociale plaats (af-
komst, geloof, ras, geslacht). Eigenlijk is het ook de rechtsgelijkheid, en niet 

                                                           
7  De algemene notie van de mensrechten als onvervreemdbare rechten van het individu is reeds 

grotendeels aanwezig in de teksten van de Franse en Amerikaanse Revoluties. Na WOII wordt 
de idee van de mensenrechten verder uitgewerkt en gecodificeerd in o.a. de Universele Ver-
klaring voor de Rechten van de Mens, verschillende regionale verklaringen, etc. Semantisch 
gezien wordt er echter nog weinig toegevoegd aan de aanvankelijke formulering. Voor een 
overzicht van de verschillende etappes in de historische ontwikkeling van de grondrechten 
verwijzen we hier naar Bos (1976); Henkin (1990). Voor de recentere evolutie zie Buergenthal 
(1997).  
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de vrijheid die het eigenlijke grondmotief vormt van de mensenrechtenverkla-
ringen (1965:162 ff.). Vrijheden waren er in de rechtsorde van de gestratifi-
ceerde maatschappij immers evengoed, maar niet voor iedereen en niet voor 
iedereen in dezelfde mate.  

De sociale functie van de mensenrechten  

We zagen zojuist al dat de premoderne maatschappij geen behoefte had aan 
mensenrechten, precies omdat het individu hier volledig gedefinieerd werd 
door zijn sociale plaats en zich beschermd wist door een netwerk van sociale 
verbanden. De positie van het individu in de moderne samenleving is heel wat 
problematischer. De persoon valt niet meer samen met vaste, welomschreven 
sociale rollen en typificaties. Hij of zij kan geen beroep meer doen op kant en 
klare sociale identiteiten, maar wordt verplicht zijn individualiteit op te bou-
wen doorheen de voortdurende participatie aan verschillende maatschappelijke 
subsystemen (onderwijs, politiek, familie, economie, etc.). Zowel de vrijheden 
van het individu als de risico’s die daarmee gepaard gaan, nemen hier enorm 
toe. Het individu kan geen beroep meer doen op een vooraf gegeven identiteit, 
maar moet door eigen beslissingen een persoonlijkheid uitbouwen en commu-
niceren naar anderen toe. “Onder zulke sociaalstructurele condities en ge-
dragsbelasting heeft de individuele persoonlijkheid bijzondere bescherming 
nodig (niet in het minst in zijn vrijheid tot onpersoonlijkheid)” (1965:51). Hoe 
kwetsbaarder de maatschappelijke positie van het individu, hoe meer de maat-
schappij beschermingsmechanismen moet ontwikkelen voor de zelfpresentatie 
en mobiliteit van het individu.  

In zulke beschermingsmechanismen voorzien de mensenrechten. Zij garan-
deren dat de individuele toegang tot de verschillende functiesystemen open 
blijft. Door individuen uit te rusten met rechten en aanspraken op de deelname 
aan politiek, economie, recht, opvoeding, etc., wordt het maatschappelijk ge-
maakt dat individuen zelf beslissen over hun stemgedrag, beroepskeuze, 
vriendschappen, etc. In een vergelijkend (historisch en regionaal) perspectief is 
dit resultaat geenszins vanzelfsprekend. De ervaring met politieke totalitaire 
regimes toont aan dat vrijheidsrechten nodig zijn om individuen te garanderen 
dat hun participatie in de massamedia, in een politieke partij of kerk geen poli-
tieke represailles tot gevolg zal hebben. Iemand zal de ‘eigen mening’ enkel 
uitspreken of publiceren indien hij niet moet vrezen dat de eigen mening scha-
de kan berokkenen; iemand zal enkel (uit vrije keuze) durven stemmen indien 
hij zich als kiezer beschermd weet door het kiesgeheim en zich dus niet in an-
dere maatschappelijke rollen voor zijn stemgedrag moet verantwoorden 
(1983:160). De institutie van de grondrechten dient er dan toe de maatschappe-
lijke communicatie zo te ordenen dat ze open blijft staan voor differentiatie 
(1965:23; 1993: 115-116). Door het individu aan te moedigen aan verschillen-
de maatschappelijke subsystemen deel te nemen en te verhinderen dat er één 
subsysteem kan bestaan dat het individu helemaal in de greep krijgt, bevesti-
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gen én beschermen de grondrechten de hoge mate van individuele en commu-
nicatieve mobiliteit eigen aan de moderne maatschappij.  

Zonder geïnstitutionaliseerde mechanismen, die het samengaan van hoog 
geïndividualiseerde persoonlijkheidssystemen en autonome functiesystemen 
mogelijk maken en verstevigen, is het risico van regressie of ‘de-differentiatie’ 
reëel. Want met zijn hoge graad van complexiteit en irritatiegevoeligheid is de 
functioneel gedifferentieerde maatschappij en in het bijzonder het politieke 
subsysteem erg snel verleid tot simpele oplossingen. Tegen de toenemende 
contingentie en mobiliteit in, kan een ‘terugkeer’ naar absolute waarden en 
‘gemeenschapsdenken’ worden bepleit en doorgezet, wat dan onvermijdelijk 
ten koste gaat van de vrijheden, zelfs van de structuur zelf van de moderne 
maatschappij. Op verscheidene plaatsen heeft Luhmann duidelijk gemaakt dat 
zulke risico’s van simplificatie en de-differentiatie geen louter theoretisch pro-
bleem vormen. Zo lezen we in een interview:  

 
“De ervaring van het nationaal-socialisme heeft de voorstelling van dat-
gene wat mogelijk is verbreed. Het gruwelijke werd politiek toegelaten, 
ja zelfs bedreven zonder dat het wettelijk verhinderd werd (...) men 
moet zich dan ook afvragen, of en in hoeverre dit gebeuren door recht 
gedekt is geweest, en radicaler nog, of het ook als recht mogelijk is ge-
weest” (Geciteerd in Stichweh, 1999:24).  

 
De achtergrond van Grundrechte als Institution wordt dus gevormd door de 
traumatische twintigste-eeuwse ervaring met politiek totalitarisme. Luhmann 
vraagt zich af hoe beschermingsmechanismen kunnen worden geïnstitutionali-
seerd die een herhaling van zulke ‘terugvaltendensen’ verhinderen. Welke me-
chanismen kan de moderne maatschappij uitvinden om regressies de weg te 
versperren die haar eigen structuur in gevaar brengen? 

In tegenstelling tot de dominante rechtsfilosofie, zoekt Luhmann het ant-
woord niet in de richting van een revitalisering van het natuurrecht. “Dat men 
na 1945, in het streven naar een herhaling van de terugkeer van de totalitaire 
staat, zekerheid in het natuurrecht zocht, was niet alleen een weinig overtui-
gende, maar tegelijk een politiek gevaarlijke illusie: ze leidde van het inzicht af 
dat zulke zekerheid enkel gevonden kan worden in de politieke instituties zelf, 
en in laatste instantie enkel in het politieke handelen zelf”. (1965:41). Volgens 
Luhmann institutionaliseren de grondrechten een zelfbeperking van het politie-
ke systeem. Van alle sociale systemen vormt het politieke systeem immers het 
grootste gevaar voor de functioneel gedifferentieerde structuur van de maat-
schappij. De politiek heeft het meest de neiging de sociale orde te simplificeren 
vanuit de eigen politieke perspectieven, zo schrijft Luhmann in 1965 met de 
Koude Oorlog op de achtergrond en het nazi-bewind nog vers in het geheu-
gen.8 Zonder maatschappelijke beschermingsmechanismen, zo heet het, “ten-
                                                           
8  Nu komen zulke beweringen misschien enigszins gedateerd over. Maar nieuwe vormen van 

fundamentalisme (bv. religieuze of ecologische) belichamen een even groot risico voor de 
complexe en gedifferentieerde structuur van de moderne maatschappij.  
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deert het politieke systeem ernaar, over zijn specifieke functie van de productie 
van collectief bindende beslissingen heen, sociale processen in de politiek bin-
nen te trekken en ze onder politieke oogpunten te integreren” (1965:97).  

Nu is het voor Luhmann duidelijk dat de politiek zijn specifieke functie – 
het realiseren van collectief bindende beslissingen – slechts effectief kan uitoe-
fenen als niet àlle problemen van het sociale leven het politieke beslissingsveld 
belasten. Dat zou een onbeheersbare complexiteit met zich meebrengen die 
nog slechts gereduceerd kan worden met zeer grove dwangmechanismen. Bo-
vendien zou de voortdurende en allesomvattende politieke sturing van de geld-
economie, het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, recht, etc. de eigen se-
lectiviteit van deze systemen enorm verstoren. Met het doorzetten van de func-
tionele differentiatie ontstaat daarom een nieuw soort zelfbegrenzing van de 
politiek in de vorm van de grondwet (1990; 1993:470 ff; 2000:391-392). Via 
de grondrechten, staatsrechtelijk geïnstitutionaliseerde mensenrechten, zal de 
politiek het competentiegebied van de statelijke macht definiëren en afgrenzen 
tegenover alle ‘niet-statelijke’ sociale communicatie. Enkel door zichzelf 
grondwettelijk te begrenzen kan de politiek de eigen functie behoorlijk waar-
nemen en de autonomie van niet-politieke verbanden of systemen erkennen. 
Deze innerlijke begrenzing van de politieke macht is des te noodzakelijker om-
dat de autonomie van de verschillende functiesystemen juist gepaard gaat met 
een stijgende afhankelijkheid van de andere functiesystemen. Zo mag politieke 
macht niet te koop zijn, juist omdat politieke beslissingen vaak gepaard gaan 
met enorme financiële belangen en verlangens. De onafhankelijkheid van de 
rechtsbedeling moet grondwettelijk verzekerd worden, juist omdat rechtsbe-
slissingen zo’n impact op andere functiesystemen hebben. De persvrijheid 
moet grondwettelijk worden beschermd, juist omdat de politieke afhankelijk-
heid van de massamedia groter wordt. 

Samengevat vinden de grondrechten hun functie dan hierin dat ze “sinds de 
Amerikaanse constituties en de Franse ‘Verklaring’ van 1789 als de innerlijke 
grenzen van de rechtsmacht van de staat hebben gefungeerd tegenover de indi-
viduele vrijheidssferen van de mens en de eigen rechtssferen van de niet-state-
lijke samenlevingsverhoudingen”, aldus rechtsfilosoof Van Eikema Hommes 
(1982:98). Grondrechten gaan de buitensporige politisering van de maatschap-
pij tegen en handhaven zo tegelijk de ‘individuele vrijheidssfeer’ van het indi-
vidu en de differentiatie tussen verschillende functiesystemen.  

Vrijheidsrechten en de institutionalisering van het individualisme 

Nu doen de grondrechten bepaald meer dan ‘de individuele vrijheidssfeer van 
het individu’ waarborgen. Functionele differentiatie vereist niet enkel dat indi-
viduen zelf kunnen beslissen wanneer en waarom ze aan de verschillende func-
tiesystemen deelnemen. Individuen moeten hun beslissingen daarnaast ook 
kunnen communiceren als indices of kentekens van hun persoonlijkheid, zo 
schreven we daarstraks al. Door de functionele differentiatie van de maat-
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schappij kan het individu immers geen beroep meer doen op een vooraf gege-
ven identiteit (1989; Laermans & Verschraegen, 2001). Grondrechten dienen 
daarom in de eerste plaats de voorwaarden voor de individuele zelfpresentatie 
te beschermen. Ze moeten waarborgen dat individuen zich als ‘personen’ kun-
nen presenteren, als sociaal aanspreekbare en verantwoordelijke wezens. 

Waardoor wordt die mogelijkheid tot persoonlijke zelfpresentatie dan gega-
randeerd? In de eerste plaats door het recht op de vrije beschikbaarheid van het 
eigen lichaam en de bewegingsvrijheid. Niemand mag de persoon verhinderen 
aanwezig te zijn, te spreken, te zien, te luisteren of te gaan en staan waar hij 
wil. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, noch aan wrede of 
onterende bestraffingen (vgl. Art. 5 en 13 van de Universele Verklaring). Deze 
rechten op fysische integriteit en bewegingsvrijheid zijn de basisrechten van de 
zelfpresentatie, want die voltrekt zich primair door “de aanwezigheid, houding 
en expressie van het lichaam” (1965:79). Communicatieve zelfpresentatie is 
slechts mogelijk dankzij de vrije beschikbaarheid van het lichaam (stem, geba-
ren, gelaatsuitdrukking, etc.). In die zin zijn deze schijnbaar strikt fysische of 
biologische rechten ook wezenlijk sociaal. Niet zozeer omdat ze respect voor 
het lichaam van de ander vragen, maar wel omdat ze het de ‘bezitter’ van dat 
lichaam mogelijk maken aan de maatschappij, aan de communicatie te partici-
peren. Ze maken het mogelijk dat communicaties kunnen worden toegeschre-
ven aan een ‘persoon’ zodat die sociale erkenning en bevestiging kan vinden.9 
Verklaringen afgedwongen door folteringen kunnen immers bezwaarlijk als 
‘persoonlijke’ mededelingen gelden. Wie geketend en onder zweepslagen een 
bekentenis doet, maakt daarmee tegelijk duidelijk dat de oorzaak van die uit-
spraak niet in zichzelf ligt. 

Ook het recht op geloofs- en meningsvrijheid, het recht op de vrijheid van 
vereniging, het recht op politieke participatie, het recht op de vrije beroepskeu-
ze, het recht om te huwen en een gezin te stichten zijn garanties om de per-
soonlijkheid communicatief te kunnen uitdrukken en zo de eigen ‘waardig-
heid’ in stand te houden. “Ze beschermen de symbolisch-expressieve compo-
nenten van het vrije handelen en zijn in zoverre op het algemene recht van de 
vrije persoonsontvouwing betrokken” (1965:79). Communicatie en persoons-
ontvouwing, socialiteit en zelfbeschikking zijn hier op elkaar betrokken. Al 
deze ‘persoonsrechten’ zijn dus ook ‘communicatierechten’, ze maken het voor 
de persoon mogelijk te participeren aan de maatschappelijke communicatie. 
Het zijn geen louter individuele rechten. De meningsvrijheid is niet een strikt 
intern, individualistisch ‘bezitsrecht’; het is hoegenaamd niet het recht een 
mening te bezitten, want op de inwendigheid heeft het recht gewoon geen vat. 
Het is het recht een mening uit te spreken én op zijn mening aangesproken te 
worden zonder te moeten vrezen voor opsluiting, verlies van inkomen, etc. 
Persvrijheid is niet het recht om willekeurig wat dan ook te schrijven, maar om 
het uit te geven. Het is de mogelijkheid van de sociale circulatie van ideeën en 
                                                           
9  Deze eminente sociale of communicatieve functie wordt uiterst zelden opgemerkt. Het recht 

op bewegingsvrijheid wordt steeds geïnterpreteerd als het recht van het ‘solitaire’ individu. Zie 
Eco (1997:85 ff.) 
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informatie (De Wachter, 1987:594). Ook het grondrecht op beroeps- en ar-
beidsvrijheid combineert persoonsontvouwing en maatschappelijke participatie 
aan de verschillende subsystemen en organisaties van de moderne maatschap-
pij. Enerzijds vormt het beroep één van de belangrijkste factoren van het indi-
viduele zelfbegrip en de zelfpresentatie: in de moderne maatschappij ‘is’ men 
voor een groot stuk wat men ‘doet’ (1965:131). Anderzijds kunnen arbeid en 
beroep die symboolwaarde slechts verkrijgen indien ze vrij (dus: persoonlijk 
toerekenbaar) aangegane verplichtingen tot uitdrukking brengen (1965:132). 
Het recht op arbeids- en beroepsvrijheid verzekert daarom de vrije inclusie, de 
vrije toegang tot beroepsrollen in de verschillende subsystemen. Ze doet dat 
o.a. door te garanderen dat familiale verwachtingen geneutraliseerd kunnen 
worden (1965: 134). Doordat de verplichting dat de zoon de vader moet op-
volgen, geen algemene sociale ondersteuning vindt, kunnen individuen vrij 
gedistribueerd worden over de verschillende beroepsrollen die de maatschappij 
rijk is. Ook het recht op vrijheid van vereniging is een voorbeeld van een 
grondrecht dat zowel de persoonlijke zelfpresentatie mogelijk maakt als de 
vrije inclusie in zeer verscheiden organisaties. “Omdat zijn keuze vrij is en 
uittrede mogelijk is, doet het individu met het soort en het aantal van zijn lid-
maatschappen tegelijk een uitspraak over zichzelf. (...) en tegelijk kunnen de 
organisaties hem door regeling van de verwachtingen die hij vrijwillig moet 
erkennen, wil hij zijn lidmaatschap tenminste behouden, aan de hem betreffen-
de rolvoorschriften onderwerpen, die in gedetailleerdheid, verscheidenheid en 
de mate van toegestane beslissingsvrijheid ver uitstijgen boven datgene wat 
door dwang bereikt zou kunnen worden’ (1965:91). 

Kortom, doordat de mensenrechten de vrije keuze van het individu moge-
lijk maken en legitimeren, versterken ze tegelijk de basisstructuur van de mo-
derne maatschappij die gebaseerd is op de vrije inclusie en de mobiliteit van 
het individu. “Op basis van vrije keuzes kunnen zonder dwang en in een bonte, 
contradictorische veelheid normen, rollen en instituties opgebouwd en uitge-
probeerd worden” (1965:102). De mensenrechten vormen aldus de stilzwijgen-
de en basale voorwaarde om te participeren aan de moderne maatschappij; ze 
laten ons toe – zonder daar verder bij na te denken – relaties aan te knopen in 
de vele sociale rollen, netwerken, organisaties en verbanden die de moderne 
maatschappij rijk is.  

Het onopgemerkte belang van deze basale communicatieve en relationele 
vrijheid laat zich wellicht nog het best aflezen van maatschappijen waarin de 
mensenrechten niet gegarandeerd zijn. Daar is het heel moeilijk de functioneel 
gedifferentieerde structuur van de maatschappij in stand te houden. Individuen 
kunnen immers niet vrijelijk in functiesystemen worden ingesloten. Bij elke 
beslissing moet het individu zich afvragen, wat de politieke machthebbers er 
van zouden vinden, dat hij die krant leest, deze job aanvaardt, zijn mening over 
de president zomaar in het openbaar kenbaar maakt. 

Het mechanisme waarvan dictaturen gebruik maken om zo’n permanente 
reflectie te institutionaliseren is de massale verspreiding van angst. Zo bestaan 
in terreurregimes (zoals het huidige Birma (Myanmar), Afghanistan, Irak) 
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grootscheeps georganiseerde controlesystemen waarin opsluiting, marteling en 
‘verdwijning’ systematisch, professioneel en bureaucratisch wordt bedreven, 
met de min of meer expliciete functie om de bevolking angst aan te jagen en te 
intimideren. Het is de bedoeling dat mensen zich telkens zullen afvragen of zij 
met hun daden geen risico’s lopen voor zichzelf en voor de mensen om hen 
heen. Daarbij zullen zij niet alleen nalaten wat verboden is, maar alles mijden 
dat niet uitdrukkelijk is toegestaan.10 Zo wordt het risico op ‘politiek vijandi-
ge’ activiteiten immers het kleinst gehouden. Het gevolg is hoe dan ook een 
massale belemmering van de maatschappelijke communicatie. Individuen kun-
nen onmogelijk met vertrouwen maatschappelijke risico’s aangaan, maar wor-
den verplicht hun actieradius zo beperkt mogelijk te houden. Ze trachten de 
individuele handelingssfeer die aan hen kan worden toegerekend zo klein mo-
gelijk te houden. Daardoor wordt de neiging bekrachtigd ‘om je bij de eigen 
zaken te houden’. Aangezien iedereen een potentieel verklikker is, trekt men 
zich uit het sociale verkeer terug in de besloten kring van vrienden en familie 
(Luhmann, 1965:69; Bell, 1995:40-50). Het maatschappelijke leven wordt dan 
in relatief eenvoudige, weinig gedifferentieerde enclaves gestructureerd. De 
simplificatie van de maatschappij wordt hier werkelijkheid. De grenzen die wij 
tussen verschillende maatschappelijke sferen plegen te trekken, worden zonder 
meer uitgeveegd. Wat iemand als kunstenaar, gebruiker van de massamedia, 
gelovige, kiezer, etc. uitspookt kan belangrijke repercussies hebben voor zijn 
rechtsstatus, inkomen, medische toestand, etc. Toegang tot politiek, recht, on-
derwijs, medische verzorging, etc., kunnen niet worden geregeld door sys-
teemspecifieke inclusiemechanismen maar zijn afhankelijk van hand- en span-
diensten aan de staatsbureaucratie, toegang tot het kleine netwerk van vrienden 
van het regime, plaatselijke partijmilitanten. 

Functionele differentiatie en het recht op gelijkheid  

De subjectieve rechten en in engere zin de mensenrechten zijn nu niet enkel 
geformuleerd als vrijheidsrechten maar ook als gelijkheidsrechten (1965:162-
185). “Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verkla-
ring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, 
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maat-
schappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status”, zo luidt het be-
faamde artikel 2 van de Universele Verklaring. Eerder stipte ik al aan dat recht 
                                                           
10  Daartoe wordt steeds een belangrijk element van onvoorspelbaarheid en onzekerheid in het af-

schrikkingssysteem binnen gebracht. Abram De Swaan formuleert het met verve: “Als ieder-
een zeker zou weten op wat voor daden arrestatie en foltering zou volgen en welke straffeloos 
zouden blijven, zouden de meeste mensen de eerste nalaten en de andere zorgeloos bedrijven. 
Maar de bedoeling van een afschrikkingsapparaat is juist de mensen zo veel angst in te boeze-
men dat ze eigener beweging dingen zullen nalaten die anders moeilijk door het regiem kon-
den worden opgespoord en voorkomen. Ook een politiestaat kan niet alle mensen in al hun 
doen en laten bewaken. Omdat het regiem zijn eigen verbods- en gebodsbepalingen nu een-
maal niet ten volle, of zelfs maar ten dele kan afdwingen, moet het een negatief kansspel creë-
ren, waarin het aan de burgers is om risico’s te ontlopen” (1982:124). 
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op gelijkheid symboliseert dat het individu als rechtssubject gelijk is aan alle 
andere mensen, gelijk voor de wet, juist omdat abstractie gemaakt wordt van 
de sociale plaats (afkomst, geloof, ras, geslacht). De inclusieregeling van de 
functionele gedifferentieerde maatschappij vereist immers dat iedereen vrije 
toegang heeft tot verschillende subsystemen in de zin dat er geen algemene, 
vooraf bestaande sociale discriminaties mogen bestaan die de toegang verhin-
deren. Zowel armen als rijken, homo’s als hetero’s, Vlamingen als Walen heb-
ben het recht om te huwen en een gezin te stichten, recht op eigendom, recht 
op een eerlijke en openbare behandeling van hun rechtszaak, recht op onder-
wijs, etc. Binnen de onderscheiden functiesystemen mogen dan enkel systeem-
specifieke onderscheiden of ‘ongelijkheden’ meespelen in de inclusie. Zo heeft 
ieder recht op de vrije toegang tot het gezondheidssysteem, het onderwijssys-
teem, het economische systeem, etc. maar de manier waarop de inclusie juist 
verloopt, wordt systeemintern geregeld. Alleen verschillen in de gezondheids-
toestand van de patiënt mogen meetellen om te beslissen over de toekenning 
van een donororgaan, het al dan niet overgaan tot een operatie, etc. Enkel ver-
schillen in cognitieve capaciteiten en in behaalde schoolresultaten van de leer-
ling mogen mee in rekening worden genomen bij het toekennen van punten of 
beurzen, etc. Het komt er kortom op aan (in medisch of educatief opzicht) ge-
lijke gevallen gelijk te behandelen en (in medisch of educatief opzicht) onge-
lijke gevallen ongelijk, in acht genomen ieders graad van ongelijkheid. ‘Ieder-
een’ gelijk behandelen (alle studenten dezelfde punten toekennen) zou duide-
lijk onrechtvaardig zijn: het zou immers betekenen dat ongelijke gevallen ‘ge-
lijk’ behandeld worden en dus eigenlijk ‘ongelijk’.  

Sociologisch bekeken is het recht op ‘gelijkheid’, begrepen in de moderne 
zin van het woord, dan geen uitdrukking van de ‘natuurlijke’ gelijkheid (alle 
mensen zijn gelijk), noch uitdrukking van een waarde, iets dat nagestreefd 
moet worden (alle mensen moeten gelijk behandeld worden).11 Afgaande op 
zijn functie in de moderne maatschappij, kan het gelijkheidsprincipe beter om-
schreven worden als een principe van selectieve indifferentie: alleen relevante 
eigenschappen of ongelijkheden mogen bij de inclusieregeling een rol spelen, 
alle andere eigenschappen of ongelijkheden moeten buiten beschouwing wor-
den gelaten. En nogmaals: wat als relevante en niet-relevante ongelijkheden 
geldt, kan enkel door het subsysteem in kwestie bepaald worden.  

Men kan het gelijkheidsprincipe ook formuleren in termen van rollen. Een 
gelijke behandeling impliceert dan dat enkel rekening mag worden gehouden 
met ‘systeemspecifieke’ rolvereisten en rolverwachtingen. Zo mogen consu-
menten enkel behandeld worden als consumenten, kiezers enkel als kiezers, 
leerlingen als leerlingen, etc. – andere rollen moeten normaal gezien buiten be-

                                                           
11  Ook in premoderne samenlevingen is de gelijkheidsgedachte breed verspreid. Zo kan men in 

de teksten van de Griekse, Hebreeuwse en Europese hoogculturen lezen dat mensen gelijk zijn 
voor God. Deze gedachte vormde echter op geen enkele manier een bedreiging of uitdaging 
voor de gestratificeerde sociale orde. Mensen waren immers maar onderling gelijk voor zover 
men hen vergeleek met de dieren en met God. Over de semantische geschiedenis van de ge-
lijkheidsidee, zie Luhmann (1991); Holmes (1985). 
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schouwing blijven. “Het is grondwettelijk niet toegelaten iemand in een welbe-
paalde rollensamenhang te bevoordelen of te benadelen omdat hij ook andere 
rollen waarneemt – tenzij specifieke gronden zulk een samenhang zinvol ma-
ken. Een ondernemer mag derhalve niet bevoordeeld subsidies ontvangen om-
dat hij zich tot een bepaalde confessie bekent; men mag een student niet laten 
slagen omdat zijn ouders tot de notabelen van de stad behoren; maar een straf 
mag hoger uitvallen, omdat de automobilist vermogend is (aangezien de 
zwaarte van de boete afhangt van het inkomen). Elke oriëntatie aan een ondui-
delijke, structureel niet relevante, maar eerder toevallige, louter in de persoon 
berustende rollencombinatie is een schending van de gelijkheidsstelling”, aldus 
Luhmann (1965:179). Beslissingen die een ongelijke behandeling impliceren 
kunnen dan enkel juridisch gerechtvaardigd heten indien ze specifieke gronden 
aangeven voor de ongelijke behandeling (1993:111-112). Op deze manier 
waarborgt het recht op gelijkheid dat ook tussen verschillende rollen de func-
tionele differentiatie gehandhaafd blijft. Het recht op een gelijke behandeling 
verzekert dat de inclusie enkel en alleen op een systeemspecifieke manier ge-
beurt – tenzij er vooraf bepaalde, ‘structureel relevante’ rollencombinaties mee 
in rekening worden genomen. 

Samengevat waken de gelijkheidsrechten er dan over dat individuen enkel 
en alleen volgens consistente systeemspecifieke criteria in de maatschappij 
worden ingesloten. Want alleen zo kan worden verzekerd dat individuen niet 
worden ‘voorgesorteerd’ volgens stand, nationaliteit, geloof, etc. Luhmann zelf 
zegt het als volgt: 

 
“Uiteindelijk laat de voorgaande analyse toe, het recht op gelijkheid het 
algemene normenbereik van de mensenrechten toe te wijzen, en het 
zelfs als paradigma voor de mensenrechten aan te zien (...) mensenrech-
ten zijn een correlaat van de structureel afgedwongen toekomstopenheid 
van de moderne maatschappij. Wanneer individuen op verschillende 
wijze toegang tot alle functiesystemen moeten krijgen en wanneer hun 
inclusie tegelijk functiesysteemintern geregeld wordt, aangezien slechts 
aan de hand van functiecriteria beslist kan worden, wat als gelijk en wat 
als ongelijk aanzien moet worden – wanneer dit dus allemaal tot de 
structurele imperatieven van de moderne maatschappij hoort, dan kan 
men niet op voorhand zeggen wie wat te zeggen of wie wat bij te dra-
gen heeft. Onder deze omstandigheden zijn onderstellingen over de ‘na-
tuur’ van de mensen en over rechten die zich logischerwijs uit deze na-
tuur laten afleiden, in het beste geval bijgeschilderde (malerische) de-
tails in de fundering van beslissingen. Functioneel dienen de mensen-
rechten ertoe de toekomst open te houden voor systeemspecifieke auto-
poietische reproductie. Geen enkele indeling of classificatie, en in het 
bijzonder: geen politieke sortering mag de toekomst inperken. De men-
sen behoren tot de omgeving van het systeem, en de toekomst vloeit, op 
elk moment onvoorspelbaar, enkel en alleen voort uit de autopoiesis en 
de structural drift van de maatschappij” (1993:115-116). 
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5. Besluit 
 
Hierboven toonde ik aan dat Luhmann de mensenrechten een belangrijke maat-
schappelijke rol toekent. Doordat de grondrechten de verschillende maatschap-
pelijke subsystemen afschermen tegen de steeds dreigende tendens van de-dif-
ferentiatie, versterken ze de functioneel gedifferentieerde structuur van de 
maatschappij en behoeden haar voor ‘terugvaltendensen’. Tegelijk versterken 
ze de kwetsbare ‘moderne’ individualiteit die niet langer tot stand kan komen 
door sociale inclusie in een familie of soortgelijke groep. De soepele en diverse 
inclusiemechanismen van de moderne maatschappij kunnen volgens Luhmann 
enkel gevrijwaard worden door geïnstitutionaliseerde mensenrechten. Enkel 
doordat mensenrechten de vrije keuze van alle individuen pogen te garanderen 
kunnen zonder dwang en in een bonte veelheid normen, rollen en organisaties 
opgebouwd en uitgeprobeerd worden. De vrijheidsrechten staan daarbij in voor 
de ‘vrije inclusie’: zij zien er op toe dat individuen zelf kunnen beslissen waar, 
wanneer en waarom ze aan de verschillende functiesystemen deelnemen. Ge-
lijkheidsrechten waarborgen dan weer dat iedereen vrije toegang heeft tot de 
verschillende subsystemen in de zin dat enkel systeemspecifieke ongelijkheden 
(verschillen in gezondheidstoestand, leercapaciteit, etc.) meetellen bij de inclu-
sie in gezondheidszorg, onderwijs, economie, politiek.  

Al met al maakt Luhmanns analyse duidelijk waarom de mensenrechten 
zo’n eminente betekenis en functie in de huidige complexe, gedifferentieerde 
wereldmaatschappij waarnemen. Vertrekkend van een erg abstracte differentia-
tietheorie, weet Luhmann concrete inzichten aan te reiken over het maatschap-
pelijke functioneren van de mensenrechten. Toch mag de draagwijdte van deze 
systeemtheoretische herbeschrijving van de mensenrechten niet worden over-
schat. Al geeft de hierboven voorgestelde analyse enkele sociologische inzich-
ten de maatschappelijke rol van de mensenrechten, de sociale systeemtheorie is 
niet in staat directe vingerwijzingen te bieden omtrent de juridische of politieke 
organisatie ervan. We kunnen slechts hopen dat onze beknopte presentatie de 
aandacht heeft gevestigd op de maatschappelijke importantie van de mensen-
rechten en wellicht ook een aanzet heeft gegeven tot meer complexe, gediffe-
rentieerde beschrijvingen daarvan.  
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Wantrouwen rond het witte goud 
Hoe uitvoeringsinstanties en aspergetelers elkaar cynisch bejegenen 

Erik de Bakker 

1. Inleiding 

‘Steker van buiten de Europese Unie moet aspergeoogst redden’ luidt een 
krantenkop van begin februari.1 Volgens het krantenartikel hebben tuinders uit 
Limburg en Brabant, vooral aspergetelers, reeds 1.640 aanvragen ingediend 
voor seizoenarbeiders van buiten de EU. Een belangenvertegenwoordiger zegt 
dat het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) achter is met het verwerken 
van aanvragen. ‘Figuurlijk gezien,’ vervolgt hij, ‘is het nu al vijf over twaalf.’ 
Een teler vertelt vertwijfeld dat hij vorig jaar acht hectaren asperges heeft om-
geploegd omdat hij te weinig mensen had. De troebelen rond de aspergeteelt 
gaan maar niet voorbij. De discussies hierover in het nieuwe millennium lijken 
zelfs een herhaling van de discussies in de jaren negentig. Aspergetelers eisen 
tewerkstellingsvergunningen voor Poolse stekers en beklagen zich over ellen-
lange procedures en onwillige instanties. Deze instanties zijn evenwel van me-
ning dat de procedures duidelijk zijn en wijzen de telers op hun eigen verant-
woordelijkheid met betrekking tot het personeelsbeleid. Volgens uitvoerders 
en beleidsmakers zou het ‘witte goud’, zoals asperges ook wel in de volks-
mond heten, vaak ‘zwart’ worden gedolven door illegalen. Telers die de weg 
van illegale tewerkstelling bewandelen, zo stellen verantwoordelijke bewinds-
personen, kunnen echter rekenen op harde sancties.  

Seizoenarbeid viel in Nederland sinds het midden van de jaren tachtig ten 
prooi aan een toenemende regulering. Op het gebied van de sociale verzeke-
ringsplicht werd de uitzonderingspositie van seizoenarbeid langzamerhand in-
geperkt; de juridische discussie over het bestaan van een gezagsverhouding 
vormde hiertoe de aanzet. Met de invoering van het na-Oortse belastingsys-
teem werd ook voor gelegenheidsarbeid de afdracht van loonbelasting steeds 
vaker verplicht en wat nog veel ingrijpender was: voor iedere seizoenarbeider 
diende voortaan een loonadministratie te worden aangelegd. De plicht tot regi-
stratie werd naderhand gecompleteerd door een algemene identificatieplicht 
voor werknemers. Ook de inschakeling van Poolse seizoenarbeiders werd 
langzamerhand ingeperkt door een strenger beleid met betrekking tot de afgifte 
van tewerkstellingsvergunningen. De speciale bemiddelingsprojecten die in dit 

                                                           
1  De Gelderlander 9 februari 2002. In een bijlage van deze zaterdageditie (‘Handjes uit Polen’) 

werd vervolgens uitvoerig ingegaan op Duitse Polen, Polen met een Duits paspoort, waarvan 
er duizenden in Nederland werkzaam zouden zijn. 
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verband werden opgezet om prioriteitgenietend aanbod (Nederlandse werklo-
zen of werknemers uit de EU) in te schakelen bij seizoenarbeid, confronteer-
den agrariërs met formele procedures en arbeidsvoorwaarden die voor velen 
moeilijk verteerbaar waren. Tegelijkertijd legitimeerden deze speciale bemid-
delingsprojecten een strengere opstelling jegens agrariërs die zich onwillig 
opstelden. Ook zorgden deze projecten ervoor dat de arbeidsvoorwaarden bij 
seizoenarbeid en de naleving van de CAO steeds meer aandacht kregen. Tuin-
ders en boeren die met seizoenarbeid te maken hadden, werden dus in toene-
mende mate geconfronteerd met wettelijke regels en richtlijnen. De maat van 
de wet werd echter door veel agrarische werkgevers ervaren als een ondoenlijk 
ritme waarop in de praktijk nauwelijks viel te dansen. 

De naleving van de regelgeving omtrent seizoenarbeid en gelegenheidsar-
beid in de tuinbouw is een bekend probleem. De overheid lijkt hier grote moei-
te te hebben haar gezag te doen gelden. In dit artikel zal ik ingaan op de pro-
blematische acceptatie die zich op dit vlak voordoet in de aspergeteelt: een 
teelt die door een breed scala van agrariërs wordt beoefend.2 De problemati-
sche acceptatie van allerlei wettelijke regels onder aspergetelende tuinders en 
boeren wijst mijns inziens op een legitimiteitscrisis van het staatsgezag in de 
agrarische sector. Met mijn bijdrage wil ik inzichtelijk maken dat het sociolo-
gisch onderzoek naar legitimiteit onvolledig is, omdat er – zowel empirisch als 
theoretisch – geen systematische verbinding wordt gelegd tussen ‘degenen die 
(proberen te) legitimeren’ en ‘degenen die (dienen te) accepteren’. De sociolo-
gie en aanverwante wetenschappen zoals bestuurskunde hebben de neiging 
zich te concentreren op de legitimatieprocessen die zich afspelen op macro- en 
mesoniveau. Acceptatieprocessen op meso- en microniveau krijgen slechts ge-
brekkige aandacht. Mijn stelling is dat een afgewogen oordeel over de legiti-
miteit van een politieke orde slechts mogelijk is wanneer legitimatievragen 
worden gecompleteerd met acceptatievragen en een meer diepgaande analyse 
van cynisme. 

2. Beleidsmatige en politieke context op macroniveau 

2.1 Knooppunt van vraagstukken 

De institutionele context rond de discussie over seizoenarbeid heeft een be-
leidsmatige dimensie en een politieke dimensie. In beleidsmatig opzicht gaat 
het bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid om een juridisch complex 
van regelgeving dat betrekking heeft op de afgifte van tewerkstellingsvergun-
ningen, sociale verzekeringsplicht, arbeidsbemiddeling en CAO, belastinghef-
                                                           
2 Gespecialiseerde aspergetelers zijn eerder uitzondering dan regel en zeker niet de norm. Bij as-

pergetelers gaat het gewoonlijk om tuinders of boeren die naast asperges tal van andere be-
drijfsactiviteiten hebben. Voor veel agrariërs is de aspergeteelt een lucratieve teelt die plaats-
vindt naast andere economische activiteiten zoals een varkensfokkerij, groenten onder glas, 
een fruitareaal of andere teelten op de koude grond. Door deze variatie laat de aspergeteelt een 
interessante dwarsdoorsnede zien van agrarische bedrijven. 
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fing en administratieplicht. Dit knooppunt van beleidsmatige vraagstukken is 
verbonden met sociale vraagstukken die moderne verzorgingsstaten voor lasti-
ge problemen stellen. De onderaards groeiende asperge symboliseert als het 
ware onze moderne bezorgdheid over (internationale) economie, werk en wel-
zijn: wanneer deze boven de oppervlakte komt en niet kan worden weggesto-
ken, ontstaat een onbehaaglijk gevoel van politiek en maatschappelijk onver-
mogen. Wanneer we uit de talloze beleidsproblemen die bij seizoenarbeid spe-
len de dieper liggende vraagstukken proberen te destilleren, zijn deze als volgt 
te typeren. 
1. Toegang op de arbeidsmarkt voor vreemdelingen. Hedendaagse verzor-

gingsstaten zijn niet bij voorbaat gelukkig met buitenlandse gelegenheids-
arbeiders. Vooral in tijden van economische recessie is men bang dat deze 
vreemdelingen rechten laten gelden op het systeem van sociale zekerheid of 
zich hier illegaal zullen (gaan) ophouden en oneigenlijk gaan meedingen op 
de arbeidsmarkt. Dit zou kunnen leiden tot verdringing van (inheemse) 
werklozen die een uitkering ontvangen. 

2. Rechten en plichten van werklozen. Seizoenarbeid in de tuinbouw is een is-
sue waarbij diverse partijen zich geroepen voelen hun opinie te geven over 
de rechten en plichten van werkloze uitkeringsgerechtigden. Begrippen zo-
als fraude en passende arbeid spelen in deze discussie een belangrijke rol. 
Welk werk is voor wie acceptabel en hoe ver mag de overheid gaan met het 
toepassen van sancties bij werkweigering? 

3. Organisatie en financiering van de sociale zekerheid. Het stelsel van socia-
le zekerheid is grotendeels gebaseerd op de bijdragen van werkende men-
sen die verplicht zijn verzekerd. De ontheffing van verzekeringsplicht en/of 
sociale premies stuit hier op principiële vragen en zorgen over de financie-
ring. De agrarische sector is bij uitstek een voorbeeld van een economie 
waarin veel betaalde arbeid is weggevallen door mechanisering waardoor 
steeds minder werknemers zorg moeten dragen voor de financiering van 
sociale verzekeringen. 

4. Huisvrouwen of werkende vrouwen? Vroeger waren het voor een belang-
rijk deel vrouwen die naast hun huishoudelijke werkzaamheden seizoenar-
beid verrichtten. Dit aloude flexibele arbeidsreservoir is tegenwoordig aan 
opdroging onderhevig nu ‘huisvrouwen’ steeds vaker werkzaam zijn op de 
reguliere (parttime) arbeidsmarkt. Van bijverdienende huisvrouwen zijn ze 
geëmancipeerd tot vrouwelijke werknemers. Vrouwen die blijven werken 
als gelegenheidsarbeider vallen echter dikwijls buiten bepaalde sociale ver-
zekeringen. 

5. Afscherming tegen internationale economische ontwikkelingen. De open 
markt van de Europese Unie en de toenemende globalisering van de eco-
nomie, stelt de tuinbouw in Nederland en Duitsland meer dan ooit bloot aan 
internationale concurrentie. In hoeverre moet de overheid ondernemingen 
financieel tegemoet komen, die in het licht van internationale marktverhou-
dingen als ‘oneconomisch’ zijn te bestempelen? Hoe verhoudt eventueel 
overheidsingrijpen zich hier tot het principe van een open markt? 
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Wie afgaat op de berichten in de media over het tekort aan seizoenarbeiders in 
de aspergeteelt, zou de indruk kunnen krijgen dat het gaat om een gigantisch 
tekort. Het markante is dat de kwantitatieve gegevens hierover eerder het te-
gendeel aantonen.3 Weliswaar is sprake van een dringend tekort, maar de om-
vang van dit tekort is relatief gezien beperkt.4 Cijfers over het aantal telers dat 
deelnam aan speciale bemiddelingsprojecten voor oogstarbeiders laten daar-
naast zien dat het tekort slechts een beperkte groep ondernemers betrof. De 
meeste telers klaren het probleem zonder externe hulp met gezinsarbeid en 
mensen uit de regio.5 Wanneer we uitgaan van het eerder aangehaalde kran-
tenartikel over het tekort aan seizoenarbeiders in Limburg en Brabant – waarbij 
belangengekleurde dramatisering niet moet worden uitgesloten – dan zouden 
1.000 tijdelijke vergunningen voldoende zijn om de sector uit de zorgen te 
helpen.6 De hierboven aangegeven maatschappelijke vraagstukken maken 
echter voor een deel begrijpelijk waarom seizoenarbeid in de aspergeteelt een 
heet hangijzer blijft. Het gaat hier niet alleen om bestuurlijke problemen van 
uitvoeringstechnische aard, maar ook om dilemma’s van moderne verzorgings-
staten die principiële standpunten uitlokken en daardoor kunnen zorgen voor 
allerlei politieke ophef. 

                                                          

2.2 Vertrouwensbrug van het agrarisch neocorporatisme 

Naast het knooppunt van beleidsmatige en sociale vraagstukken is er ook een 
politieke dimensie te onderscheiden die betrekking heeft op het bestuurlijke re-
gime in de agrarische sector. De beleidsproblematiek rond seizoenarbeid staat 
in het teken van ingrijpende institutionele veranderingen die zich hebben voor-
gedaan op het gebied van politieke besluitvorming. 

Vanaf het midden van de jaren vijftig werd de agrarische sector gekarakte-
riseerd door een bestuursmodel gebaseerd op overleg en samenwerking. Boe-
renorganisaties hadden hierin een cruciale intermediaire functie en droegen sa-
men met de staat zorg voor de legitimering van het beleid. Dit bestuursmodel 
wordt ook wel aangeduid als agrarisch neocorporatisme (Frouws 1994:51-74). 
Het grote symbool van het agrarisch neocorporatisme in Nederland was het 

 
3 Dit werd toentertijd ook geconstateerd door de Algemene Rekenkamer die een onderzoek in-

stelde naar seizoenarbeid: Algemene Rekenkamer 1996:30. 
4 Medio jaren negentig, toen de discussie over de inschakeling van Poolse stekers een climax be-

reikte, waren er voor de aspergeteelt circa 12.250 seizoenarbeiders nodig (8.750 stekers en 
3.500 sorteerders). De belangenorganisaties van de telers schatte het tekort aan stekers op on-
geveer 20% (1.750). Een aantal dat vergelijkbaar is met het aantal vacatures genoemd in het 
recente artikel uit De Gelderlander (zie noot 1). 

5 Een enquête in 1999 onder circa 150 aspergetelers, bracht naar voren dat het overgrote deel 
van de ingeschakelde seizoenarbeiders nog steeds bestaat uit huisvrouwen, scholieren en stu-
denten. Marktplan Adviesgroep 2000:31. 

6 Omdat Polen, in tegenstelling tot huisvrouwen, scholieren en studenten, praktisch elk uur be-
schikbaar zijn en zoveel mogelijk asperges willen steken, tellen ze als oogstkracht eigenlijk 
dubbel. 
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Landbouwschap dat in 1954 ontstond en dat lange tijd zou functioneren als het 
centrale uitwisselingsorgaan waarin de ruil tussen staat en maatschappelijke 
belangenorganisaties tot stand werd gebracht. 

Inherent aan het landbouwmodel dat boerenstandsorganisaties en overhe-
den tijdens de bloeiperiode van het agrarisch neocorporatisme in de praktijk 
brachten, zijn de norm van modern agrarisch ondernemerschap waarin 
schaalvergroting, intensivering en specialisatie hoog staan aangeschreven en 
het proces van selectieve continuïteit. Dit laatste houdt in dat bedrijven die 
geen pas kunnen houden met de productiviteitsontwikkeling uit de landbouw 
afvloeien (de ‘wijkers’) en dat de bedrijven die doorgaan (de ‘blijvers’) hun 
bedrijfsvoering professionaliseren in het kader van verdergaande kostprijsver-
laging (Frouws 1994:60). Dat de boeren en tuinders niet alleen de ingrijpende 
technologische innovaties maar ook het proces van selectieve continuïteit lange 
tijd bijna als vanzelfsprekend leken te accepteren, toont de legitimerende 
kracht van het agrarisch neocorporatisme in de naoorlogse decennia. Volgens 
Frouws kan men hier spreken van een depolitiserende ideologie.7 

Vanaf het midden van de jaren tachtig kwam het landbouwmodel in Neder-
land, en de daarmee verbonden norm van modern agrarisch ondernemerschap, 
onder steeds grotere maatschappelijke druk te staan. De publieke discussie om-
trent het milieu en dierenwelzijn leidde ertoe dat de agrarische sector een be-
kend beleidsissue werd; de agrariër werd meer dan ooit aangesproken op de 
wijze waarop hij zijn bedrijf runde. Het Landbouwschap lag onder vuur van 
boerenprotesten die ook tegen de eigen vertegenwoordigers waren gericht. In 
de jaren negentig werd het steeds duidelijker dat de politieke samenwerking 
van voordien op losse schroeven stond (Voortman 1996:257 e.v.). In 1995 be-
sloot de vakbond om uit het Landbouwschap te stappen en kwam er een einde 
aan een van de belangrijkste instellingen van het neocorporatistische regime in 
de sector. De vraag kan zelfs worden gesteld of de opheffing van het Land-
bouwschap niet tevens het einde symboliseert van het agrarisch neocorporatis-
me. Daarnaast kan worden opgemerkt dat tuinders en boeren minder volgzaam 
zijn dan vroeger. Als gevolg van het agrarische moderniseringsproces is een 
sterk gedifferentieerde en geïndividualiseerde beroepsgroep ontstaan die ook 
de eigen belangenorganisaties kritisch en wantrouwig volgt. In legitimerende 
zin is de ideologie van depolitisering uitgewerkt. Het proces van selectieve 
continuïteit wordt in de sector hoe langer hoe minder geaccepteerd. De dui-
delijke en ronde stem van agrarische belangenvertegenwoordigers uit het ver-

                                                           
7 Hij zegt hierover: “Kernelementen van de ideologie van het landbouwmodel zijn de voorstel-

ling van het sectorbelang als algemeen belang en van de boer als zelfstandig ondernemer. Het 
eerste element behelst de constructie van een werkelijkheid zonder tegenstellingen, waarin de 
overheid verschijnt als neutrale dienaar van het algemeen belang, opgevat als het belang van 
alle bedrijven in de sector. Het tweede element is zowel een symbool als een gedragsstandaard 
voor agrariërs. De boer moet het hebben van inspelen op de markt en niet van belangenstrijd 
met klassetegenstanders of permanente ondersteuning door de overheid. Mist hij de behendig-
heid om zich aan wisselende marktomstandigheden aan te passen dan faalt hij als ondernemer 
en kan hij beter stoppen. Zo legitimeert de ideologie van het landbouwmodel de selectieve 
continuïteit”. Frouws 1994:60-61. 
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leden heeft plaats gemaakt voor een geroezemoes van stemmen en uiteenlo-
pende meningen dat zich politiek en beleidsmatig moeilijk laat grijpen. Ook 
vanuit deze invalshoek hebben de vertrouwensproblemen tussen agrariërs en 
de overheid een structureel karakter. 

3. Acceptatie, verborgen transcripten en cynisme8 

Kennis over de beleidsmatige en politieke context is belangrijk, maar verschaft 
ons nog geen voldoende basis om de legitimiteit van het overheidsgezag gron-
dig te kunnen beoordelen. Dit neemt niet weg dat nogal wat sociologen zich 
(hebben) laten verleiden om op basis van macrosociologische kennis conclu-
sies te trekken over het legitieme gehalte van een maatschappelijke orde. Het 
probleem is echter dat dit soort algemene macrosociologische conclusies 
slechts een beperkte blik bieden op de kwaliteit van de legitimiteit. Bovendien 
kunnen ze leiden tot vruchteloze wetenschappelijke patstellingen waarin bewe-
ringen over een heersende of dreigende legitimiteitscrisis diametraal tegenover 
beweringen staan die vaststellen dat de betreffende maatschappelijke orde in 
grote lijnen stabiel en legitiem functioneert. Deze tegenstelling kan worden 
doorbroken door onze blik op legitimiteit te verbreden en aandacht te schenken 
aan acceptatieprocessen, de werking van verborgen transcripten en cynisme. 

3.1 Acceptatieprocessen en verborgen transcripten 

In haar studie Akzeptanz, Legitimität in der “Abstimmungsgesellschaft” (1995) 
constateert Doris Lucke dat het sociologisch onderzoek naar legitimiteit vooral 
objectgeoriënteerd is gebleven. Hiermee bedoelt zij dat het onderzoek met na-
me is gericht op de objecten die door de burgers van een staat wel of niet ge-
accepteerd worden. Zulke objecten kunnen zijn: een wet of maatregel van 
overheidswege, een uitvoerende beleidsinstantie, een geïnstitutionaliseerd pa-
troon van waarden, overheidsinstellingen of een politiek regime. Kijken we 
naar de sociologische legitimiteitsdebatten in de jaren zeventig en tachtig, dan 
valt volgens haar op dat vooral werd gediscussieerd over instituties, (crises 
van) systemen en structuren op macroniveau. De subjectieve keerzijde van 
legitimiteit op microniveau, de processen van acceptatie die plaatsvinden op 
het niveau van directe individuele interactie, kregen nauwelijks aandacht en 
raakten in de toenmalige debatten over legitimiteit op de achtergrond. Bij on-
derzoek naar legitimiteit werd acceptatie doorgaans behandeld als een epife-
nomeen.9 Alhoewel er langzamerhand meer aandacht is gekomen voor de so-
ciale actoren aan de andere kant van de gezagsrelatie, zo betoogt Lucke, ont-

                                                           
8  ‘De lezer die behoefte heeft aan een nadere theoretische toelichting, raad ik aan het eerste deel 

van mijn proefschrift te lezen (De Bakker 2001, m.n. hoofdstuk 1en 2). Deze paragraaf geeft in 
grote lijnen de belangrijkste inzichten weer die ik daar uitvoerig toelicht.  

9  Lucke 1995:147-148, 352 en passim. 
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beert het verschijnsel van acceptatie tot op heden een duidelijke sociologische 
thematisering en is het historische en maatschappelijke verband tussen legiti-
miteit en acceptatie nauwelijks systematisch bestudeerd. Door het begrip ac-
ceptatie als uitgangspunt te nemen, zou een sociologische onderzoekstraditie 
kunnen ontstaan die de tot nu toe verbrokkelde en (over diverse disciplines) 
verspreide kennis over dit onderwerp bundelt en verder ontwikkelt. 

Het subjectgeoriënteerde perspectief van Lucke vestigt de aandacht op de 
wijzen waarop iets wordt geaccepteerd. Hoewel de typologie van acceptatie die 
zij in dit verband ontwerpt op belangrijke punten tekortschiet, is haar perspec-
tief wel een inspirerende eye-opener voor sociologisch onderzoek naar de legi-
timiteit van het overheidsgezag. Door meer systematisch aandacht te schenken 
aan het proces van acceptatie, kunnen allerlei verborgen handelingsstrategieën 
‘aan de onderkant’ beter worden verdisconteerd. De benadering van Lucke 
wordt extra interessant wanneer we deze verbinden met het onderscheid van 
James C. Scott tussen public transcripts en hidden transcripts. Wat hij centraal 
stelt is dat er talloze verborgen sociale plekken bestaan waar ondergeschikten 
en superieuren heimelijk strategieën ontwikkelen om de positie van de andere 
partij te ontkrachten. Het concept van publieke en verborgen transcripten ge-
bruikt Scott om verschillende domeinen van sociaal handelen te karakteriseren 
(1990:2 e.v.). Publieke transcripten worden gevormd door de handelingsdo-
meinen van de openbare en officiële werkelijkheid zoals die op het publieke 
toneel gestalte krijgt. Verborgen transcripten zijn handelingsdomeinen die ver-
borgen blijven en die zich offstage afspelen, achter de coulissen. Resignatie ten 
aanzien van gezag, gekenmerkt door een openlijke vrijwillige instemming, 
vormt in de visie van Scott nog lang geen bewijs dat de bestaande sociale orde 
als rechtvaardig wordt ervaren. Door oog te hebben voor de sociale werking 
van verborgen transcripten kan de kwaliteit van de stabiliteit van een legitieme 
politieke orde grondiger worden beoordeeld. Meer aandacht hiervoor kan ons 
alert maken voor verborgen onvrede en allerlei handelingspraktijken waarin 
cynisch wordt geveinsd of ontveinsd. Met name stilzwijgend cynisme is in dit 
verband de moeite waard om nader te onderzoeken. Net zoals het onderscheid 
van Scott tussen verborgen en publieke transcripten een interessante aanvulling 
is op het acceptatieperspectief van Lucke, zo is een analyse van cynisme een 
interessante aanvulling op zijn begrip van verborgen transcripten. 

3.2 Cynisme als moderne gedragsmodus 

Onder cynisme versta ik het geheel van pragmatische oriëntaties, houdingen en 
sociale handelingen die worden gedomineerd of waarvan, in zwakkere zin, de 
kwalijke kanten worden geneutraliseerd door een realiteitsethiek waarin more-
le tegenargumenten doordacht worden afgeweerd en waarbij de gang van za-
ken in de praktijk expliciet of impliciet als rechtvaardiging dient voor ‘moreel 
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verkeerd’ gedrag.10 Handelen wordt dus gelegitimeerd door te verwijzen naar 
de werking van de werkelijkheid die los staat van overtuigingen of principes. 
Anders geformuleerd: bij cynisme bestaat het enige legitimerende principe van 
handelen uit de overtuiging dat het nu eenmaal zo werkt. Een nuttig empirisch 
beoordelingscriterium voor cynisch handelen is het bewuste gebruik van ver-
borgen agenda’s waarbij wordt uitgegaan van een bepaalde naïviteit bij de an-
dere partij. Het is echter mogelijk dat de andere partij dit doorkrijgt en ook zelf 
verborgen agenda’s gaat hanteren. Zoals we nog zullen zien in het conflict tus-
sen aspergetelers en de Arbeidsvoorziening over tewerkstellingsvergunningen, 
kan dit leiden tot complexe strategische handelingssituaties waarin niemand el-
kaar meer vertrouwt. 

Volgens auteurs die zich in sociaal-culturele zin hebben beziggehouden 
met het fenomeen van cynisme, zoals Jeffrey C. Goldfarb (1991) en Peter Slo-
terdijk (1992), zijn cynische houdingen in steeds ernstigere mate een cultureel 
kenmerk geworden van moderne samenlevingen. Volgens hen is het tegen-
woordige cynisme vooral zwijgzaam van aard. Men praat er niet meer echt 
over. Het is een gedragsmodus van (over)leven die diffuse en anonieme vor-
men heeft aangenomen. Bij een cynische levenshouding past een denkstijl 
waarbij elke morele scrupule (tijdelijk) tussen haakjes wordt gezet. Sloterdijk 
stelt dat cynisme zich kenmerkt door een bewustzijn dat reeds kennis heeft 
genomen van kritische tegenargumenten. Daarmee bedoelt hij dat we dingen 
doen, waarvan we weten dat ze eigenlijk niet kloppen, en dat we geleerd heb-
ben deze (rationeel) te legitimeren met geraffineerde argumentatie- en gedrags-
strategieën. Modern cynisme is een bewustzijn of een psychologische gesteld-
heid waarin als het ware een buffer zit ingebouwd tegen rationele kritiek. Met 
name de immuniteit tegen rationele argumenten kan goedbedoelende beleids-
makers of ‘verlichte’ maatschappijhervormers tot wanhoop drijven. Goede 
bedoelingen – hoe goed beargumenteerd ook – hebben geen vat op de cynicus 
en aan sociale hervormingsplannen, die hij al genoeg heeft gezien, heeft hij 
geen behoefte meer. 

Onderzoek naar cynisme kan de ‘realistische’ reflectie blootleggen die 
schuilgaat achter afwijzend en ontwijkend gedrag dat zich niet of nauwelijks 
meer laat grijpen door sociale of morele overtuigingsargumenten. Onverschilli-
ge of apathische opstellingen die worden geassocieerd met passiviteit kunnen 
bij nader inzien het cynische resultaat zijn van een actieve – en verre van naïe-
ve – verwerking van ethische en politieke kennis. Het is derhalve ook de vraag 
in hoeverre het hier gaat om passief gedrag. 

Volgens Herbert Blumer is de sociologie gebaat bij sensitizing concepts 
(sensibiliserende begrippen) die onze blik op de sociale werkelijkheid scherpen 
en ons ontvankelijk maken voor zaken die ons eerder ontgingen. De vrucht-
baarheid van sensibiliserende begrippen kan naar mijn mening nog altijd zin-

                                                           
10 Voor een toelichting op deze definitie, alsmede op het begrip ‘realiteitsethiek’ dat ik aanslui-

tend op Webers onderscheid tussen een Gesinnungsethik en Verantwortungsethik introduceer, 
De Bakker 2001:45-54. 
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nig worden afgemeten aan de hand van de drie functies die hij in dit verband 
onderscheidde:  
i)  introductie van een minder gebruikelijk gezichtspunt,  
ii)  analytische kracht van het conceptuele instrument, en  
iii) mogelijkheid van een andere blik op de werkelijkheid en nieuwe empiri-

sche ervaringen (Blumer 1969:163).  
 
De concepten van acceptatie, verborgen transcripten en cynisme, vooral de 
combinatie van deze drie concepten, introduceren volgens mij een interessant 
gezichtspunt en maken waarnemingen mogelijk die anders niet of te weinig 
worden gezien. In de volgende twee paragrafen zal ik dit illustreren aan de 
hand van mijn empirisch onderzoek naar de gezagsproblemen rond seizoen-
arbeid in de aspergeteelt. Eerst beschrijf ik de spiraal van wantrouwen die zich 
op mesoniveau ontwikkelde tussen uitvoeringsinstanties, telers en hun belan-
genorganisaties. Vervolgens daal ik af naar het microniveau van de individuele 
bedrijven en ga ik in op enkele vormen van stilzwijgend cynisch handelen en 
de rationele bewegingsdynamiek die inherent is aan cynisme. 

4. Spiraal van wantrouwen op mesoniveau 

Vooral de juridische perikelen rond de inschakeling van Poolse seizoenarbei-
ders laten duidelijk zien hoe zich in het intermediaire krachtenveld een strate-
gisch complex ontvouwde waarin tuinders, belangenorganisaties en uitvoeren-
de instellingen cynisch op elkaar reageerden. Tuinders, belangenorganisaties 
en uitvoeringsinstanties kwamen in een spiraal van wantrouwen terecht. Dit 
had onder meer als gevolg dat in de tweede helft van de jaren negentig geen 
enkele tewerkstellingsvergunning meer werd afgegeven voor seizoenarbeiders 
van buiten de EU. Men kan hier spreken van een cynisch-strategisch hande-
lingscomplex.11  

Voor de inzet van Poolse seizoenarbeiders in de tuinbouw is met name het 
criterium van prioriteitgenietend aanbod van groot belang. Dit houdt in dat het 
beschikbare aanbod van EU-werknemers voorrang heeft bij vacante arbeids-
plekken. Een werkgever maakt pas kans op vergunningen voor buitenlandse 
werknemers wanneer alle andere wervingspogingen binnen de EU zijn dood-
gelopen. Dit betekent dat een werkgever eerst moet proberen arbeidskrachten 
te vinden in de eigen regio. Leidt dit niet tot succes, dan moet worden gekeken 
in de rest van Nederland. Lopen de bemiddelingspogingen ook hier dood, dan 

                                                           
11 Ook de beroepsprocedures over de sociale verzekeringsplicht die door tuinders werden aange-

spannen tegen de bedrijfsvereniging en (later) het Gezamenlijke Uitvoeringsorgaan (GUO), de 
rechtszaken die speelden rond de naleving van de CAO bij seizoenarbeid en de perikelen rond 
de wet Premieregime bij Marginale Arbeid (PMA), maken deel uit van dit handelingscomplex. 
In dit artikel beperk ik me tot een beknopte beschrijving van de juridische strijd om vergun-
ningen voor Polen. Voor een volledige beschrijving van het cynisch-strategische handelings-
complex dat ontstond bij de regulering van seizoenarbeid, De Bakker 2001, m.n. hoofdstuk 6 
en 7. 
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in de andere EU-lidstaten. Pas op het moment dat het ook hier doodloopt, ko-
men arbeidskrachten uit andere landen in aanmerking. 

Vanaf 1990 voltrok zich langzamerhand een verandering bij de rechterlijke 
beslissingen over de afgifte van werkvergunningen voor buitenlandse seizoen-
arbeiders. Omdat de Arbeidsvoorziening voor de rechter kon aantonen dat er 
speciale bemiddelingsprojecten liepen voor seizoensvacatures, richtte de rech-
ter zijn kritische blik steeds vaker op de werkgever die een aanvraag indiende 
voor een tewerkstellingsvergunning. Veel tuinders vonden de uitgangspunten 
van deze speciale projecten echter onmogelijk en een aantal van hen ging de 
strijd aan met de Arbeidsvoorziening die voor deze projecten verantwoordelijk 
was. Een cruciale rechtszaak was de zogenaamde ‘Roermondse affaire’: een 
kort geding waarin de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie (LLTB) en de 
regionale Arbeidsvoorziening lijnrecht tegenover stonden.12 Deze rechtszaak 
diende in het aspergeseizoen van 1994 en is van grote invloed geweest op de 
relatie tussen aspergetelers en de overheid. De verwikkelingen rond dit kort ge-
ding vormen een mooie illustratie van het groeiend wantrouwen tussen telers 
en regulerende instanties en het gebruik van verborgen agenda’s. 

4.1 De Roermondse affaire 

Voor een goed begrip van de Roermondse affaire is enige achtergrondkennis 
noodzakelijk. Minister De Vries (CDA), de toenmalige bewindspersoon op So-
ciale Zaken, had er een politiek punt van gemaakt dat er een einde zou komen 
aan de inzet van Poolse seizoenarbeiders zolang er in Nederland voldoende 
werklozen beschikbaar waren. Hij vond dat de Arbeidsvoorziening hier een be-
langrijke taak had. Nadat de Arbeidsvoorziening in Noord- en Midden-Lim-
burg in de jaren daarvoor al enkele speciale projecten had opgestart voor de 
bemiddeling van seizoenarbeiders, werd voor het oogstseizoen van 1994 een 
flinke hoeveelheid geld uitgetrokken voor het Arbeidsbureau Seizoenbemidde-
ling Agrarische Sector (ASA). Het ASA richtte zich op de asperge- en aardbei-
enteelt in de regio en zou zich intensief bezighouden met de bemiddeling van 
werkloze uitkeringsgerechtigden. Een groot aantal telers bleek echter, op ad-
vies van de LLTB, niet akkoord te zijn gegaan met de bemiddelingsvoorwaar-
den die betrekking hadden op de reis- en verblijfkosten voor oogstpersoneel 
dat buiten Nederland zou worden geworven en maakte een voorbehoud bij de 
vacatures die ze indienden. Naar deze ‘dissidente’ tuinders stuurde het ASA 
vervolgens een aangepaste overeenkomst waarin was vastgelegd dat alleen 
regionaal arbeidsaanbod zal worden bemiddeld. Tevens bevatte deze overeen-
komst de clausule dat het ASA, in het geval van een aanvraag voor een te-
werkstellingsvergunning, geen positief advies zou afgeven vanwege het voor-
behoud dat de werkgever had gemaakt ten aanzien van de voorwaarden in de 
eerder verzonden bemiddelingsovereenkomst. De Arbeidsvoorziening gaf 

                                                           
12 President Rechtbank Roermond, 20 mei 1994, Kort Geding 1994, 216. 
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hiermee een duidelijk signaal af richting werkgevers dat deze vacaturemelding 
naderhand niet kon worden gebruikt als een ‘formele truc’ voor Poolse sei-
zoenarbeiders. 

Eind maart 1994 hebben LLTB-vertegenwoordigers een gesprek met de 
minister De Vries van Sociale Zaken waarin ze wijzen op het dringende tekort 
aan gemotiveerde seizoenarbeiders en de noodzaak van tewerkstellingsvergun-
ningen voor Poolse aspergestekers. Naar aanleiding van dit gesprek ontstaat bij 
werkgevers de indruk dat de minister begrip heeft voor hun situatie en dat er 
vergunningen zullen komen. Weliswaar benadrukt minister De Vries enkele 
dagen later dat vergunningen niet aan de orde zijn zolang prioriteitgenietend 
aanbod beschikbaar is, maar het kwaad is al geschied. Veel telers trekken hun 
vacatures terug in de verwachting dat het allemaal wel los zal lopen en dat ook 
in het komende seizoen met Polen kan worden gewerkt. 

Naarmate het oogstseizoen vordert, worden de kritische geluiden van de te-
lers en hun belangenbehartigers alsmaar luider. Er zou sprake zijn van een on-
houdbare situatie en een dreigende catastrofe voor de aspergeteelt.13 Volgens 
een woordvoerder van de LLTB levert de Arbeidsvoorziening alleen maar on-
gemotiveerd personeel waarmee niet te werken valt. Deze repliceert dat de ar-
beidsvoorwaarden in Nederland misschien toch net even anders zijn dan in 
Polen.14 Het conflict ontaardt in een prestigekwestie en krijgt zijn climax in 
een kort geding waarin de LLTB samen met een aantal aspergetelers tewerk-
stellingsvergunningen eisen voor Poolse seizoenarbeiders. 

Wanneer de rechter op 20 mei uitspraak doet, blijkt dat in het voordeel van 
de werkgevers te zijn. De Arbeidsvoorziening heeft onrechtmatig gehandeld 
door het voorbehoud dat telers maakten ten aanzien van bepaalde bemidde-
lingsvoorwaarden als uitgangspunt te nemen voor een categorische weigering 
tot medewerking in het geval dat deze telers op later tijdstip een tewerkstel-
lingsvergunning zouden aanvragen. Weliswaar doet de rechter geen uitspraak 
over het aantal te verlenen vergunningen, maar het is duidelijk dat de aanpak 
door het ASA met betrekking tot ‘dissidente’ tuinders juridisch van tafel wordt 
geveegd. In dit opzicht kan men spreken van een overwinning voor de asperge-
telers. De Arbeidsvoorziening beseft dat ze het pleit heeft verloren en besluit 
tot een snelle afgifte van tewerkstellingsvergunningen. Van de bemiddelings-
activiteiten voor werkloze uitkeringsgerechtigden komt na de uitkomst van het 
kort geding weinig meer terecht. Uiteindelijk worden dat oogstseizoen 352 
vergunningen afgegeven voor buitenlandse seizoenarbeiders. 

Uit de evaluatie die na de zomer verschijnt, wordt duidelijk dat het ASA-
project is uitgemond in een fiasco. In totaal had het project ƒ 620.000 (ca. 
€ 282.000) gekost. Voor elk uur dat een bemiddelde werkzoekende als sei-
zoenarbeider werkzaam is geweest, zo werd berekend, is circa ƒ 50 (ca. € 23) 
bemiddelingskosten betaald. Misschien nog wel ernstiger dan de financiële 
mislukking is het feit dat de verhouding tussen de regionale arbeidsbureaus en 
                                                           
13 Dagblad voor Noord-Limburg 4 mei 1994, ‘RBA wentelt eigen falen af op de aspergetelers’; 

Dagblad voor Noord-Limburg 5 mei 1994, ‘Sommigen gaan eraan kapot’. 
14 NRC Handelsblad 9 mei 1994, Strijd om aspergeoogst verhardt. 
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de telers door dit project behoorlijk is verzuurd. Medewerkers van het ASA 
voelen zich na al hun inspanningen genomen en in zekere zin ook misbruikt. 
Behalve dat de Arbeidsvoorziening in Noord- en Midden-Limburg grote moei-
te heeft met de opstelling van aspergetelers en hun belangenorganisatie, voelt 
ze zich ook gemangeld door het politiek beleid. Dezelfde minister die de Ar-
beidsvoorziening in niet mis te verstane bewoordingen had aangespoord om de 
personeelstekorten voor aspergetelers weg te werken, onder meer door werklo-
ze uitkeringsgerechtigden tot dit werk te verplichten, had met zijn uitspraken 
over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen eind maart zelf voor verwar-
ring gezorgd en op deze wijze het functioneren van het ASA onder druk gezet. 
Veelzeggend in dit verband is de voormalige ASA-medewerker die tijdens een 
interview spottend opmerkte dat ‘men er ondertussen ook [in Den Haag] van 
doordrongen [is] dat asperges niet meer aan bomen groeien.’ 
 
De Roermondse affaire is een veelzeggend voorbeeld van het gebrek aan seri-
euze interesse van veel aspergetelers in de bemiddelingsactiviteiten van de Ar-
beidsvoorziening. De verborgen agenda bestond hier uit tewerkstellingsver-
gunningen voor Polen waarvoor onder andere vereist was dat men zijn vacatu-
res ruim van tevoren moest aanmelden. Eigenlijk was men niet of nauwelijks 
geïnteresseerd in werkloze uitkeringsgerechtigden, maar dat kon men niet 
openlijk zeggen. Ook projecten met een aanzienlijke voorbereidingstijd en 
deskundigheid wisten hier geen doorbraak te forceren. Alle beleidsinitiatieven 
op dit vlak liepen keer op keer stuk op zowel de onwil van werkgevers als de 
gebrekkige motivatie van werkloze uitkeringsgerechtigden. De diverse evalua-
ties tonen steeds het volgende patroon: nadat er honderden (of zelfs duizenden) 
werkzoekenden zijn aangeschreven, worden er met een groot aantal mensen 
intakegesprekken gevoerd. Daarbij valt al een aanzienlijk aantal af. Van dege-
nen die worden doorverwezen naar werkgevers, komt vervolgens het grootste 
deel niet opdagen of haakt na enkele dagen af. 

Voor de Arbeidsvoorziening was het duidelijk geworden dat telers, en ook 
veel uitkeringsgerechtigden, met hen een spelletje speelden en dat projecten 
zoals het ASA geen enkele zin hadden. Als gevolg hiervan ontwikkelden zich 
ook bij de Arbeidsvoorziening verborgen strategieën die als doel hadden de 
‘hele uitvoeringsellende bij seizoenarbeid’ binnen de perken te houden of van 
het bord te krijgen. Wijzend naar het officiële aantal aanvragen voor vacatures, 
stelde de Arbeidsvoorziening vast dat van een serieus tekort geen sprake was. 
De verantwoordelijkheid met betrekking tot het personeelsbeleid werd op het 
bord van de werkgevers geschoven. Speciale bemiddelingsprojecten zouden in 
de daaropvolgende jaren niet meer worden opgezet, althans niet door de Ar-
beidsvoorziening. De uitvoeringinstantie werd ook steeds meer immuun voor 
de klachten van telers. De slotsom is dat op een gegeven moment aan beide 
kanten werd gehandeld met verborgen agenda’s en dat men ook steeds cyni-
scher werd over de politici met hun ‘vlotte’ oplossingen. 
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4.2 De inzet van artikel 140 

De juridische overwinning van de aspergetelers in 1994 bleek een Pyrrusover-
winning. In de daaropvolgende jaren zouden aanvragen voor tewerkstellings-
vergunningen voor buitenlandse seizoenarbeiders systematisch worden afge-
wezen. Rechtszaken die hierover werden aangespannen hadden geen succes 
meer: tuinders werd keer op keer gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid 
met betrekking tot het invullen van seizoenvacatures. De controles van de Ar-
beidsinspectie op illegale tewerkstelling werden geïntensiveerd. De meeste 
aspergetelers leken erin te berusten dat er niet meer met Poolse seizoenarbei-
ders kon worden geoogst. Een kleine groep tuinders bleef echter in de tweede 
helft van de jaren negentig verwoede pogingen ondernemen om te blijven wer-
ken met Polen en meende zelfs een juridische oplossing te hebben gevonden. 
De oogst werd op stam verkocht aan een Pools bedrijf, dat vervolgens Poolse 
werknemers naar Nederland liet overkomen voor de oogstarbeid. Volgens deze 
telers en hun bemiddelaars gebeurde dit allemaal op een volstrekt legale basis. 
De Arbeidsinspectie en Justitie waren echter een andere mening toegedaan. 
Deze stelden dat de gehanteerde juridische constructies onrechtmatig waren en 
dat het ging om illegale tewerkstelling. Eind 1998 zouden Arbeidsinspectie en 
Justitie zelfs een zwaar strafrechtelijk middel inzetten tegen een aantal van 
deze telers. Ze werden beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie 
(artikel 140 uit het Wetboek van Strafrecht). De spiraal van wantrouwen tussen 
tuinders en de overheid bereikte hiermee zijn hoogtepunt. 

5. Stilzwijgend cynisme op microniveau 

Het sociologische begrip van legitimiteit heeft betrekking op de vrijwillige be-
reidheid van burgers om een sociale of politieke orde te accepteren en de daar-
in geldende wetten of regels globaal en op voorhand te volgen. Legitimiteit is 
daarom een machtig sociaal fundament voor stabiel en duurzaam overheidsge-
zag. Wijzen de talloze juridische conflicten tussen aspergetelers en reguleren-
de instanties op een gezagscrisis waarin de legitimiteit van de overheid op het 
spel staat? Wanneer deze juridische conflicten geïsoleerd en op zichzelf staand 
worden beschouwd, luidt de conclusie dat van een legitimiteitscrisis geen spra-
ke is. De redenering is dan dat de conflicten in de rechtszaal en de vervol-
gingen in het kader van illegale tewerkstelling uiteindelijk slechts een kleine 
groep tuinders betreft; het gros van de telers onderneemt geen enkele juridi-
sche actie en lijkt de strengere wettelijke regulering van seizoenarbeid te ac-
cepteren. Kijken we echter naar verborgen transcripten en cynische handelin-
gen die voorkwamen bij ‘berustende’ telers, dan ontstaat een ander beeld. De 
telers die in de clinch liggen met uitvoerende instellingen, zijn een kleine doch 
opvallende olievlek in een grote grijszwarte poel van verborgen onvrede en 
stilzwijgende cynisme.  
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5.1 Creatief boekhouden en opportunistische acceptatie 

Mijn onderzoek naar de regulering van seizoenarbeid in de aspergeteelt beves-
tigt de these van Goldfarb en Sloterdijk dat cynisme zich tegenwoordig ken-
merkt door anonimiteit en zwijgzaamheid. Bij veel telers, ook degenen die niet 
in conflict waren gekomen met uitvoerende instellingen, bleken afwijzende 
houdingen en attitudes in de alledaagse praktijk verbonden met non-accepte-
rende handelingen waarin verborgen agenda’s belangrijke handelings-
componenten vormden. Wanneer de wettelijke regels wel werden geaccep-
teerd, lagen daar dikwijls opportunistische motieven aan ten grondslag. Deze 
cynische gedragingen werden doorgaans verdedigd of moreel geneutraliseerd 
met verwijzingen naar de economische werkelijkheid: de (internationale) con-
currentie waarmee men te maken had of naar de onzekere financiële situatie 
waarin het bedrijf verkeerde. 

Het sjoemelen met loonbelasting en sociale premies, is een goed voorbeeld 
van een wijd verbreide vorm van stilzwijgend cynisch handelen dat voor auto-
riteiten moeilijk grijpbaar is. Binnen de tuinbouw is het een publiek geheim dat 
regelmatig administratief wordt gesjoemeld om de afdracht van sociale premies 
en loonbelasting zoveel mogelijk te drukken. Het aangenomen personeel wordt 
achter de schermen voorzien van een passend administratief jasje dat niet al-
leen voor de tuinder maar ook voor de werknemer financieel voordelig kan 
uitpakken. De gewoonheid van deze praktijk, het besef dat iedereen dit toch 
een beetje doet, vormden een machtig afweermechanisme tegen een eventueel 
‘ethisch reveil’ van regulerende instanties. Ook de cynische onverschilligheid 
van de meeste seizoenarbeiders, die eigenlijk ook niet wilden weten wat er vol-
gens de wet allemaal zou moeten, mag hier niet worden vergeten. Doordat 
oogstarbeiders gewillig meewerkten door geen of weinig vragen te stellen bij 
de administratieve behandeling van hun kortdurend dienstverband of – meer 
actief – met de werkgever de zaken onderhands regelden, kon de praktijk van 
het creatieve boekhouden zonder veel problemen functioneren. 

Cynisme viel ook waar te nemen bij acceptatie van de wettelijke regels, bij-
voorbeeld bij de legale (doch vrij kostbare) inschakeling van ‘Duitse Polen’ of 
bij de kleine minderheid van telers die pogingen ondernam om asperges in het 
buitenland te telen. Verscheidene agrariërs kwamen erachter dat voor deze 
Duitse Polen, die onder het vrij werknemersverkeer van de Europese Unie val-
len, geen tewerkstellingsvergunning nodig is.15 Vanaf 1996, toen duidelijk 
werd dat vergunningen niet meer zouden worden afgegeven, werden deze 
Duitse Polen steeds interessanter. De bemiddelingskosten zijn echter aanzien-
lijk en men moet als tuinder bereid zijn de nodige tijd en moeite te steken in 
het regelen en organiseren van deze Duitse Polen. Deze (volledig legale) weg 
is dus niet voor iedereen gemakkelijk bewandelbaar. De motivatie van de telers 
die deze weg waren opgegaan, lag ook voor een belangrijk deel in verbolgen-
                                                           
15 Het gaat om een potentieel inzetbare groep van ettelijke honderdduizenden Polen die vanwege 

historische redenen beschikken over zowel de Poolse als de Duitse nationaliteit (Bingen 
1996:172-173). 
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heid over het beleid met betrekking tot seizoenarbeid. Een ander markant voor-
beeld van cynische acceptatie, was de agrarische ondernemer die zijn seizoen-
arbeiders in Nederland professioneel had ondergebracht bij een uitzendbureau 
en daarnaast op grote schaal in het buitenland asperges teelde. Zijn acceptatie 
van de regelgeving was hoofdzakelijk ingegeven door de economische positie 
van het bedrijf en zeker niet door een positieve mening over het overheidsbe-
leid. De overheid kon hem zelfs gestolen worden na ‘alle ellende’ die hij in het 
verleden met seizoenarbeid had meegemaakt. 

5.2 De reflexieve dynamiek van cynisme 

Cynisme kan, zoals hierboven, vooral beschreven worden als een reeks van 
pragmatische houdingen of praktijken waarin verborgen agenda’s worden ge-
hanteerd. Dit is niet onjuist maar geeft wellicht een nogal statisch beeld van de 
sociale processen die verbonden zijn met dit fenomeen. Cynisme is echter, zo-
als gezegd, altijd verbonden met rationele reflectie en ontwikkelt zich in een 
dialectiek van (tegen)reacties. Een cynische non-acceptatie van wettelijke re-
gels bij burgers kan pas ontstaan wanneer de betrokkenen zich bewust worden 
van ‘fout gedrag’ en dit vervolgens pragmatisch gaan goedpraten of rechtvaar-
digen. Voor de wettelijke regulering van seizoenarbeid geldt dat tot het midden 
van de jaren tachtig nauwelijks sprake was van cynische handelingsoriëntaties. 
De wettelijke regels werden weliswaar massaal overtreden maar veel tuinders 
en boeren waren zich bij deze schemeractiviteiten waarschijnlijk nauwelijks 
bewust van ‘fout gedrag’. Misschien was hier zelfs dikwijls sprake van onwe-
tendheid, al zal menigeen ergens wel hebben aangevoeld dat deze wettelijke 
‘vrijzone’ door de praktijk zelf was gecreëerd. Door een veranderende beleids-
aanpak werden aspergetelende agrariërs vanaf 1985 echter hoe langer hoe meer 
geconfronteerd met regulerende instellingen. Het tijdperk van onschuldige naï-
viteit is voorbij en langzamerhand nam het bewustzijn voor ‘wat zou moeten’ 
toe. De legitimaties van uitvoerende instellingen en beleidsmakers vielen even-
wel op een onvruchtbare bodem. Deze werden in de sector gehoord, verwerkt 
en vervolgens afgeweerd met argumentaties waarin veelal werd gewezen op de 
onwerkbaarheid van de regels in de praktijk, de economische positie van de 
tuinbouw en de concurrentie uit het buitenland. De inzet van Poolse seizoenar-
beiders begin jaren negentig deed de discussie in een turbulente fase belanden. 
In deze roerige periode bleek dat niet ieder ‘realistisch’ argument goed uitpakt. 
Het licht van de media had een averechts politiek effect. De openlijke veront-
waardiging van sommige telers over de luiheid van werklozen en de bemidde-
lingsidiotie van de Arbeidsvoorziening, leidde tot allerlei lastige vragen over 
de arbeidsomstandigheden op de bedrijven en illegale Polen. Een groot deel 
van de telers dat zich in het publieke strijdgewoel had begeven (of daartoe 
bereid was geweest), begon in te zien dat het verstandiger was het podium van 
openbare discussie te mijden. Het lijkt erop dat bij deze groep een stilzwijgen-
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de cynische houding ontstond waarbij werd aangevoeld dat het soms handiger 
is acceptatie voor te wenden en in de schaduw verder te improviseren. 

6. Conclusie 

De regelgeving omtrent seizoenarbeid is een knooppunt van sociale vraagstuk-
ken die moderne verzorgingsstaten confronteren met tal van principiële dilem-
ma’s. Dit alleen al maakt elke regeling met betrekking tot seizoenarbeid lastig 
legitimeerbaar. De beleidsontwikkeling rondom seizoenarbeid in de tuinbouw 
laat verder zien dat er een sterke toename is te bespeuren van command & con-
trol-regulering. Deze bestuurlijke ontwikkeling lijkt typerend voor de agrari-
sche sector. Lange tijd vormde het traditionele overlegmodel van het agrarisch 
neocorporatisme een stabiele vertrouwensbrug tussen de algemene economi-
sche en politieke instituties aan de ene kant en de talloze individuele bedrijven 
en agrarische ondernemers aan de andere kant. Deze vertrouwensbrug is lang-
zamerhand scheuren gaan vertonen. Met de opheffing van het Landbouwschap 
medio jaren negentig lijkt ze zelfs deels te zijn ingestort. De juridische conflic-
ten die het afgiftebeleid van tewerkstellingsvergunningen voor Polen op de 
proef stelden, en die voerde tot een spiraal van wantrouwen, zijn in dit verband 
belangrijke uitingen van politiek onbehagen maar geven nog geen volledig 
beeld van de sociale onvrede in de tuinbouw. Dit beeld is slechts volledig wan-
neer ook allerlei stilzwijgende vormen van cynisme zijn verdisconteerd. Het 
cynisme dat op het niveau van de individuele bedrijfsvoering naar voren trad 
bij het creatief boekhouden, de inschakeling van Duitse Polen of grensover-
schrijdende activiteiten, is belangwekkend. Plaatsen we deze cynische 
(re)acties in de beleidsmatige en politieke context die de problematiek van sei-
zoenarbeid omgeeft, dan wordt duidelijk dat deze deel uitmaken van een struc-
tureel wantrouwen jegens beleidsmakers en politieke en bestuurlijke instellin-
gen. Het gezag van de overheid in de agrarische sector staat er derhalve slecht 
voor. We kunnen zelfs stellen dat de drempel van een heuse legitimiteitscrisis, 
waarbij de overheid niet of nauwelijks meer kan rekenen op vertrouwen van de 
betrokken agrarische burgers, dicht is genaderd. Het is de optelsom van open-
lijke conflicten, verborgen transcripten en bestuurlijke ontwikkelingen die deze 
conclusie rechtvaardigt. 

Voor een afgewogen oordeel over de legitimiteit van een politieke orde is 
het van belang zowel te kijken naar legitimatieprocessen op macro- en mesoni-
veau als naar acceptatieprocessen op meso- en microniveau. Aandacht voor ac-
ceptatie en cynisch handelen kan het onderzoek naar legitimiteit verrijken en 
nieuw elan geven. Door meer systematisch te kijken naar de sociale werking 
van verborgen transcripten en cynisme, wordt namelijk de aandacht gevestigd 
op sociale praktijken die dikwijls anders buiten beschouwing blijven of slechts 
zijdelings worden aangestipt.  

Het concept van cynisme biedt mijns inziens de mogelijkheid dieper door 
te dringen in sociale waarden die aan een maatschappelijke orde stabiliteit 
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kunnen verschaffen zonder dat sprake is van duidelijke legitimerende instem-
ming. Het kan de ogen openen voor de gebrekkige legitimiteit van een sociale 
orde die in grote lijnen stabiel functioneert maar een dunne ondergrond van 
acceptatie en politiek vertrouwen heeft. Het zou kunnen verduidelijken hoe een 
moderne samenleving schijnbaar legitiem kan voortrollen op rationele banden 
van realistisch ongeloof. 
 
In mijn onderzoek naar de regulering van seizoenarbeid en de gezagsrelaties in 
de agrarische sector heb ik een poging ondernomen het concept van cynisme 
sociologisch bruikbaar te maken voor empirisch onderzoek. Mijn studie maakt 
echter ook duidelijk dat er nog veel vragen openstaan met betrekking tot cynis-
me. Ter afsluiting geef ik vier velden van methodologische en theoretische vra-
gen aan die nadere uitwerking behoeven: 
1. Wanneer wordt de calculerende burger een cynische burger? Bij de typen 

van (non-)acceptatie die ik in mijn onderzoek onderscheid, gaat het om ra-
tionele constructies die in de werkelijkheid niet of zelden voorkomen. Der-
gelijke Idealtypen zijn louter bedoeld als heuristische hulpmiddelen om de 
werkelijkheid zinvol te kunnen begrijpen (Weber 1973:146-214, Schutz 
1974:245 e.v.). De methodologische status en sociologische reikwijdte van 
cynische (non-)acceptatietypen moet evenwel duidelijker worden aangege-
ven dan ik in mijn onderzoek kon doen. Hoe verhouden cynische attitudes 
en gedragingen zich bijvoorbeeld tot de ‘neutralisatietechnieken’ zoals be-
schreven in de criminologie (Sykes en Matza 1957, Matza 1964)? Welke 
relaties kunnen worden aangegeven tussen cynische en niet-cynische mo-
tieven van (non-)acceptatie? 

2. Herzfeld (1992) heeft ooit een studie geschreven over westerse bureaucra-
tieën waarin hij spreekt over de ‘sociale productie van onverschilligheid’. 
Schuyt heeft het in dit verband over de ‘onverschilligheid over de onver-
schilligheid’ (1995:132). Welke specifieke uitvoeringspraktijken zijn te be-
stempelen als bureaucratisch cynisme? Welke cynische stijlen van handha-
ving vallen hier te onderscheiden? En hoe verhouden dergelijke handha-
vingsstijlen zich tot de (cynische) strategieën die vervolgens worden inge-
zet door intermediaire belangenorganisaties? Zijn intermediaire uitvoe-
ringsinstanties en belangenorganisaties tot op zekere hoogte gedwongen 
cynisch te handelen vanwege hun lastige middenpositie tussen politieke ge-
zagdragers en burgers (of achterban)? 

3. Een andere theoretische uitdaging betreft de completering van de analyse 
van cynische houdingen en (re)acties op micro- en mesoniveau met een be-
handeling van cynisme op het macroniveau van politieke en maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Luhmann (1984) gaat uit van de vooronderstelling 
dat de reductie van complexiteit een noodzakelijkheid is om sociaal te 
(over)leven. Dit voert tot specifieke selectieprocessen op het gebied van 
zingeving en sociaal handelen. Is het mogelijk om te spreken van cynische 
systeemresultaten die inherent zijn aan bepaalde selectieprocessen die de 
complexe werkelijkheid overzichtelijk reduceren? Kan de theoretische po-
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sitie van Luhmann op een vruchtbare wijze worden verbonden met de kri-
tiek van de cynische rede van Sloterdijk (1992)? 

4. Een vierde veld van vragen is meer normatief en filosofisch. De pejoratieve 
bijklank van het begrip cynisme valt moeilijk te ontkennen. Sloterdijk heeft 
echter ook gewezen op een kritische vorm van cynisme (1992:180 e.v.). Dit 
kritisch-cynisch handelen typeert hij als kynisme. Terwijl cynisme staat 
voor een opportunistische vrijpostigheid die heeft gekozen voor de macht-
hebbers, staat kynisme voor een principiële vrijpostigheid ‘van onderop’. Is 
deze normatieve maatstaf van Sloterdijk sociologisch bruikbaar (zie ook De 
Bakker 2001:56-59, 191-193)? Hoe verhoudt kynisme zich bijvoorbeeld tot 
Scotts beroep op praktische kennis (mētis) in zijn studie naar de (ultra)mo-
derne ontwikkelingsmodellen van twintigste-eeuwse staten (1998:309 
e.v.)? 
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Van adatrecht naar rechtsantropologie: 
In memoriam J.F. Holleman (1915-2001) 

Han F. Vermeulen 

Met het overlijden van Johan Frederik (Hans) Holleman op 28 augustus 2001 
is een jurist en antropoloog heengegaan, die een unieke positie innam in het 
brede veld van de rechtswetenschappen. Hij werkte in drie continenten, zette 
het interdisciplinaire onderzoek van Afrika op in Nederland, en was hoogleraar 
in Zuid-Afrika (1957-1962), Nederland (1963-1979) en Indonesië (1983). Hij 
was de auteur van twintig boeken, inclusief vijf romans en verhalenbundels, en 
vele artikelen. In zijn werk weerspiegelt zich de overgang van de adatrecht-
school van Van Vollenhoven uit het begin van de twintigste eeuw naar de 
rechtsantropologie van de zestiger en zeventiger jaren, die vooral door Britse 
en Amerikaanse wetenschappers werd vormgegeven. Hoewel hij in Leiden de 
leerstoel in volksrecht en rechtsontwikkeling bekleedde, was hij een rechtsan-
tropoloog, die het adatrecht (gewoonterecht) van Indonesië toepaste op en 
verder ontwikkelde in zuidelijk-Afrikaanse context. 
 
Hans Holleman werd op 18 december 1915 geboren op Java. Als zoon van de 
jurist en etnoloog Frederik David Holleman (1887-1958) leek hij voorbestemd 
in diens voetpaden te treden en dat deed hij dan ook, tot op grote hoogte. Maar 
anders dan zijn vader, die specialist was in het adatrecht van Indonesië en de 
Filippijnen, richtte Hans Holleman zich vooral op de rechtsantropologie van 
zuidelijk Afrika. Na zijn jeugd in Nederlands-Indië (eindexamen in Batavia 
1934) studeerde hij van 1935 tot 1938 rechten en volkenkunde aan de Univer-
siteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hij legde daar een BA in ‘Romeins-
Hollands Reg en Volkekunde’ af in 1937, en behaalde een MA ‘Volkekunde’ 
op 7 december 1938 (cum laude). Daartoe had hij van juli tot augustus onder-
zoek gedaan onder de Zoeloes, waarover hij rapporteerde in zijn scriptie: In-
heemse regsgemeenskappe by die Zulu. Met steun van de Nasionale Navor-
singsraad te Johannesburg deed hij nog twee onderzoeken in Zoeloeland, van 
juni tot september 1939 en van mei tot augustus 1940. Hij verbleef maanden-
lang in de Zoeloe-kralen voor rechtssociologisch onderzoek naar rechtsge-
meenschappen en grondenrecht bij de Zoeloe en publiceerde er verschillende 
artikelen over (1940, 1941). De laatste daarvan werd gedeeltelijk vertaald in 
het Engels (1986b) omdat het de enige studie is met gedetailleerde statistische 
informatie over de verdeling van afstammingsgroepen onder de Zoeloe. Het 
werd uitvoerig geciteerd in een recente studie van Adam Kuper (1993). 
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Al tijdens zijn studietijd was Hans Holleman begonnen met schrijven. 
Hoewel hij Nederlandstalig was opgevoed, schreef hij al spoedig in het Afri-
kaans en in 1938 publiceerde hij zijn eerste roman, Gety, opgedragen aan zijn 
latere vrouw. Een jaar later volgde zijn kinderboek Klos Hulle, dat zijn moeder 
zo leuk vond dat zij het naar de koninklijke familie in Canada stuurde, waar-
voor een getypte bedankbrief werd ontvangen, ondertekend met ‘Trix’ (Prinses 
Beatrix). Bovendien legde hij zich in deze tijd toe op fotograferen. Al voor zijn 
afstuderen verzorgde hij een fototentoonstelling over het onderzoek in Zoeloe-
land onder leiding van Dr. P.J. Schoeman en van diens studenten tijdens de 
wintervakantie van 1938. In 1940 volgde een tweede expositie van foto’s van 
‘die Zoeloelewe’, eveneens in Stellenbosch. Daar was inmiddels ook zijn vader 
aangekomen. Na een carrière als jurist, voorzitter van de landraad en als pro-
fessor aan de Rechtshogeschool te Batavia was F.D. Holleman in 1934 opvol-
ger van de bekende jurist C. van Vollenhoven in Leiden geworden, als hoogle-
raar in ‘het adatrecht van Nederlandsch-Indië’. Maar hij wilde naar zijn ge-
boorteland Zuid-Afrika terugkeren, waar hij in 1939 een leeropdracht in ‘het 
Bantoerecht en de Naturelle-Administrasie’ aanvaardde aan de Universiteit van 
Stellenbosch. Daar doceerde hij tot 1957, overigens met behoud van zijn Ne-
derlandse nationaliteit. 

In 1940 verkreeg Hans Holleman het Zuid-Afrikaanse staatsburgerschap en 
tot 1945 werkte hij in overheidsdienst van de Union Civil Service in het Magi-
straatskantoor te Riversdal, waar hij in 1941 trouwde met Marie Sem. Van mei 
1943 tot mei 1944 verving hij als buitengewoon docent aan de Universiteit van 
Stellenbosch zijn vader, toen deze directeur was van de tijdelijke Nederlands-
Indische bestuursopleiding in Melbourne, de noodopleiding voor bestuurs-
ambtenaren. Via de antropoloog Isaac Schapera kreeg Hans Holleman in 1945 
het aantrekkelijke aanbod om als Beit Research Fellow te worden verbonden 
aan het befaamde Rhodes-Livingstone Institute in Salisbury, Noord-Rhodesië 
(thans Zambia). Dat zou twee maal een periode van drie jaar veldwerk omvat-
ten en een jaar schrijven. Als zodanig deed hij tussen december 1945 en april 
1948 tweeëntwintig maanden onderzoek naar het gewoonterecht en andere as-
pecten van inheemse cultuur in de Sabi, Wedza en Narira reservaten in centraal 
Mashonaland, Zuid-Rhodesië (thans Zimbabwe). Zijn proefschrift handelde 
over ‘het verwantschaps-, familie- en huwelijksrecht van enige Shona-
stammen’ en was een bijdrage tot de sociale antropologie. Op 15 december 
1950 promoveerde hij aan de Universiteit van Kaapstad, met Schapera als 
promotor. Het boek verscheen als Shona Customary Law in mei 1952 en werd 
zeer goed ontvangen. Een fraai overzicht van deze periode gaf Holleman in 
zijn zeer leesbare African Interlude (1958), een populair boek dat hij in drie 
maanden schreef. Voor zijn visie op veldwerk en verschil van mening met Max 
Gluckman, zie Schumaker (2001). 
 
Na kort als conservator te hebben gewerkt in het Queen Victoria Memorial 
Museum te Salisbury (nu Harare), voor het opzetten van de Central African 
Rhodes Centenary Exhibition (1953-1954), kreeg Holleman een bestuursfunc-
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tie als Senior Welfare Officer in het Department of Native Affairs in Zuid-
Rhodesië te Bulawayo en Wedza (1954-1956). In dit departement, de locatie 
voor zijn latere Chief, Council, Commissioner (1969a), voerde hij vooral on-
derzoek uit naar aspecten der Bantoe-verstedelijking in Salisbury en Bula-
wayo, steden met zeer veel seizoensmigranten. Tijdens dit derde veldonder-
zoek deed hij onder andere voorstellen ter verbetering van de rechtspositie der 
trekarbeiders. Deze toegepaste baan kreeg een vervolg toen hij directeur werd 
van het Institute for Social Research van de Universiteit van Natal in Durban, 
Zuid-Afrika (1957-1962). In deze tijd had hij de leiding over onder andere een 
sociaal-psychologisch onderzoek naar de blanke samenleving in Noord-
Rhodesië (met Simon Biesheuvel, 1960-61b, 1973a). Een groot onderzoek naar 
het Bantoerecht, dat hij medio 1957 met zijn vader wilde uitvoeren, ging door 
diens plotselinge ziekte niet door. In 1959 en 1960 deed hij met een team on-
derzoekers een survey van de sociaal-economische ontwikkeling van de bevol-
king in Swaziland (1964b). In 1960-61 was hij op uitnodiging van de regering 
van Zuid-Rhodesië lid van de Mangwende Commissie voor beleidsonderzoek 
naar onlusten en administratieve en agrarische problemen in het Mrewa-
gebied, waarover hij een opzienbarend rapport schreef. Uit het onderzoek 
bleek er heel veel conflicten waren, maar ook dat niet één daarvan opzettelijk 
was; in feite berustten ze allemaal op cultureel misverstand. Het rapport van 
1961 leidde tot nieuwe wetgeving waarbij alle ambtenaren een cursus in etno-
logie en bestuur voorgeschreven kregen. ‘Maar toen was het al te laat,’ zoals 
hij kort voor zijn dood tegen me zei, en begon de ontwikkeling die leidde tot 
de uitroeping van Zambia en Zimbabwe. Hij vatte deze problemen samen in 
deel twee van Chief, Council and Commissioner (1969b), zonder op de onaf-
hankelijkheidsstrijd zelf in te gaan. In 1962 organiseerde hij in Durban een 
interdisciplinaire conferentie over ‘Problems of Transition’, waarvan de resul-
taten in 1964 uitkwamen, en publiceerde hij, met J.W. Mann en Pierre L. Van 
den Berghe, een artikel over ‘A Rhodesian White Minority Under Threat’ 
(1962b), dat nog verrassend actueel is. 

Hoewel Holleman in Zuid-Afrika wilde blijven, bereikte hem begin 1962 
een eervolle uitnodiging uit Leiden om een nieuwe leerstoel op het gebied van 
‘de sociologie en cultuurkunde van Afrika’ te bezetten. Dat verzoek van de 
Faculteit der Letteren ontving hij via de jurist J.H.A. Logemann, oud-minister 
van koloniën, hoogleraar in het staats- en administratief recht van de overzeese 
rijksdelen in Leiden en vriend van zijn vader uit Batavia. Na enige aarzeling, 
en onderhandelingen met de antropoloog G.W. Locher en niet-westers socio-
loog R.A.J. van Lier in Leiden, nam Holleman het aanbod aan en begon hij 
met zijn vrouw en hun vier kinderen in januari 1963 een nieuw leven in Neder-
land. Dit tweede deel van zijn carrière werd met zijn vervroegde emeritaat in 
september 1979 afgesloten. 
 
In zijn oratie over het Babel der acculturatie (1963b) benadrukte hij de ver-
scheidenheid en verschillende geaardheid van de verschijnselen die het accul-
turatieproces in zuidelijk en zuid-centraal Afrika begeleiden. Aan de hand van 
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voorbeelden uit het religieuze leven (de onafhankelijke Bantoekerken), de eco-
nomie (waardebegrippen in het ontmoetingsvlak van traditionele en Westerse 
economie), en sociale structuur (wijzigingen in de traditionele rol van de 
bruidsschat) toonde hij aan dat de veranderingen, door de cultuurbotsingen 
teweeggebracht in traditionele concepties en instellingen, op hun beurt norma-
tief zijn, maar dat de wijze waarop deze normen ontstaan, zeer verschillend 
kan zijn. 

De eerste zes jaar was Holleman hoogleraar in Leiden en tevens directeur 
van het Afrika-Studiecentrum (ASC), dat in 1958 was opgericht. Het verbaas-
de hem dat in die tijd nog weinig onderzoek door Nederlandse onderzoekers in 
Afrika was gedaan, laat staan interdisciplinair onderzoek (‘dat bestond vanuit 
Nederland nog niet’). Daarom zette hij het ASC verder op en bouwde het om 
van een documentatiebureau tot een onderzoeksinstelling. Een grootschalig 
onderzoeksproject in Tanzania, naar onderwijs in het Rungwe District, in 
1964-1967 uitgevoerd door een team van zes mensen, was een gedeeltelijk 
succes en leidde tot het proefschrift van Jan Kaayk in 1972. Andere studenten 
deden onderzoek naar maatschappelijke veranderingen in huwelijks- en ge-
woonterecht van de prekoloniale tijd tot na de onafhankelijkheid in Senegal, 
Nigeria, Sierra Leone of Togo. Dat resulteerde onder andere in het proefschrift 
van Emile van Rouveroy van Nieuwaal in 1976. 

In deze periode kwam de samenbundeling van niet-westerse sociaal-cultu-
rele studiën tot stand, die G.W. Locher voor ogen stond toen hij in 1956 het 
Instituut voor Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Volken 
(ICA) oprichtte. Holleman hoorde daar vanaf het begin bij, maar had zijn do-
micilie in het ASC aan het Rapenburg. Pas in 1964 kreeg hij een werkkamer in 
het ICA aan het Stationsplein, en twee jaar later was hij hoogleraar-directeur 
van het ICA toen dat verhuisde naar een groter gebouw aan het Stationsplein. 
Daar kwamen niet alleen de studierichtingen culturele antropologie en niet-
westerse sociologie, maar ook het ASC, de vakgroep Indonesische taal- en let-
terkunde en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KIT-
LV) bij elkaar. Ook de Adatrechtstichting kwam in dat gebouw, evenals de 
jurist J. Keuning, die in 1960 was benoemd op de leerstoel in ‘het volksrecht 
en de rechtsontwikkeling in de niet-westerse samenlevingen’. Voor de voort-
zetting van deze, al in 1877 ingestelde leerstoel in adatrecht, had vooral Lo-
gemann geijverd. Keuning was een gewaardeerd collega binnen de opleiding 
antropologie en had zijn onderzoek van Indonesië naar Afrika, vooral Nigeria, 
verlegd, maar hij overleed onverwachts in 1965. Holleman nam zijn colleges 
over, waarbij zijn eigen colleges over Afrika gedeeltelijk werden waargeno-
men door de Amsterdamse hoogleraar Sjoerd Hofstra (1898-1983) die in Lei-
den bijzonder hoogleraar was. 

Ook door de voortschrijdende dekolonisatie en de opkomende antiapart-
heidsbeweging had Holleman te kampen met tegenwind. Al in 1964 hadden hij 
en zijn vrouw de Nederlandse nationaliteit verkregen, maar zijn principieel 
apolitieke houding viel niet bij alle stafleden van het ASC in goede aarde. In-
ternationaal had hij meer succes. In 1969 werd zijn Shona Customary Law her-
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drukt (1969d) en kwam zijn bekende Chief, Council and Commissioner van de 
pers. In dat jaar begon in Nederland echter de ‘contestatie,’ waarin de autoriteit 
van hoogleraren en regenten door radicale studenten aan de kaak werd gesteld. 
In deze context nam Holleman ontslag als directeur van het ASC en als hoogle-
raar in de antropologie en sociologie van Afrika. Hij besloot zich voortaan aan 
de juridische antropologie te wijden, en te trachten de traditie van Van Vollen-
hoven, zijn vader en diens opvolger V.E. Korn, voort te zetten. Per 1 septem-
ber 1969 werd hij als opvolger van Keuning benoemd op de leerstoel in het 
volksrecht en de rechtsontwikkeling in de niet-westerse samenlevingen, een 
leerstoel die nu behalve in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ook in die der 
Sociale Wetenschappen werd ondergebracht. 

Daarmee kwam een combinatie van antropologie en recht tot stand die in 
Nederland uniek was, maar die Hans Holleman al sinds zijn studietijd in Zuid-
Afrika had aangehangen, en die F.D. Holleman van 1929 tot 1934 tijdens zijn 
professoraat in Batavia had voorgestaan. In een lezing die Hans Holleman in 
mei 1979 in Londen hield, stelde hij dat de studie van het recht en van antro-
pologie hand in hand moesten gaan om inzicht te krijgen in de complexiteit en 
noden bij de ontwikkeling van een enigszins aangepaste juridische orde in plu-
rale samenlevingen (1979b). Hij moderniseerde het vak, doceerde over locale 
rechtsopvattingen, over ontwikkelingen in het huwelijk en de gezinssituatie en 
over rechtspluralisme. Zijn verzamelde essays publiceerde hij in Issues in Afri-
can Law (1974), dat hem in dank voor zijn verdiensten als directeur van het 
ASC werd aangeboden. Tevens nam hij met Hofstra de Afrika-colleges waar, 
tot er een geschikt opvolger werd gevonden in de Engelse antropoloog John 
Beattie (1971-1975) en de tot Engelsman genaturaliseerde Zuid-Afrikaanse 
antropoloog Adam Kuper (1976-1985). In deze periode had Holleman veel 
contact met Geert van den Steenhoven (1919-1998), een jurist uit Leiden die in 
1974 in Nijmegen het Instituut voor Volksrecht oprichtte en in 1975 de Volks-
rechtskring. Van Van den Steenhoven ging een stuwende werking uit, die tot 
uiting kwam in diverse onderzoeks- en samenwerkingsprojecten in Indonesië. 
Hij was ook de oprichter en eerste voorzitter van de internationale ‘Commis-
sion on Folk Law and Legal Pluralism’ van 1978 tot 1981, toen hij zich als 
hoogleraar terugtrok (Strijbosch 1999). Holleman nam geregeld deel aan de 
besprekingen van de Volksrechtskring en stimuleerde Nijmeegse onderzoekers 
als Fons Strijbosch, Herman Slaats en Karen Portier. Met de aan het ASC en in 
Wageningen werkzame Harko Sonius (1902-1990), oud-leerling van Van Vol-
lenhoven, vormde hij de begeleidingscommissie voor het NORZOAC, het Ne-
derlands Onderzoekscentrum voor het Recht van Zuidoost-Azië en het Caraï-
bisch Gebied in Leiden, dat vanaf 1978 onder leiding stond van de rechtsantro-
poloog Franz von Benda-Beckmann, die in 1981 hoogleraar in Wageningen 
werd. 
 
In Leiden concentreerde Holleman zich vooral op onderwijs en onderzoek. 
Van december 1974 tot maart 1975 maakte hij met steun van het ASC een stu-
diereis naar Rhodesië, voor onderzoek naar volksrecht en rechtspraak in Rho-
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desië. Daarna had hij een sabbatical jaar en was hij van september 1975 tot 
september 1976 verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Study 
in the Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. Hij werkte daar 
aan een boek over ‘aard en vormen van verbintenissen in Afrikaans en Indone-
sisch volksrecht en rechtshervormingen en spontane rechtsgroei in de Derde 
Wereld,’ dat door een schrijfblokkade niet van de grond kwam. Zijn onderwijs 
werd waargenomen door de jurist J.A. Zevenbergen, die sinds 1971 zijn assis-
tent was en in 1980 bij hem promoveerde. De belangstelling van studenten 
culturele antropologie bleef echter gering, en Holleman slaagde er niet in veel 
animo voor het vak te wekken. Toen de studenten aangaven dat zij zijn colle-
ges volksrecht niet langer als verplicht vak voor het doctoraal wilden, ontstond 
er een probleem dat door bestuurders van de Subfaculteit Culturele Antropolo-
gie en Niet-Westerse Sociologie werd benut. Zij moesten bezuinigen en zagen 
in opheffing van de leerstoel volksrecht, die door twee faculteiten werd be-
taald, een mogelijkheid om aan hun verplichtingen te voldoen. Tijdens de 
moeizame onderhandelingen die volgden, raakte Holleman overwerkt en in 
januari 1979 nam hij vervroegd ontslag om zijn vertaling van Van Vollenhoven 
on Indonesian Adat Law af te maken. 

Dat was een ambitieus project, bedoeld om een selectie uit Van Vollenho-
vens Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (1906-1931) in vertaling ter be-
schikking van Engelssprekende collega’s te stellen. Het plan dateerde al van 
1952, toen was besloten dat een commissie onder voorzitterschap van Loge-
mann de selectie zou maken, de vertaling door Hans Holleman zou worden 
gedaan, in overleg met zijn vader, die nog bij Van Vollenhoven had gestu-
deerd. Door inhoudelijke problemen, zijn benoeming in Durban en het overlij-
den van zijn vader had Holleman het werk, deels voltooid, in 1958 moeten 
teruggeven aan de commissie. Daarna was er weinig aan gedaan en pas in 1971 
besloot hij de uitdaging opnieuw aan te gaan. Tien jaar later verscheen het 
boek, mede vertaald door Rachel Kalis en Kenneth Maddock, en voorzien van 
een uitvoerige inleiding door Sonius (1981). 

Deze vertaling was de kroon op Hollemans werk, en maakte voor iedereen 
duidelijk dat hij al dertig jaar bezig was de richting van Van Vollenhoven en 
zijn vader voort te zetten. Hoewel hij Indonesië voor het eerst weer in 1983 
terugzag, toen hij op uitnodiging van Mohamad Koesnoe (1927-1998) gastdo-
cent was in Malang, blijkt uit dit vertaalproject, zijn project in het NIAS en 
twee artikelen (1971a, 1975b), dat hij sinds zijn studietijd en zijn promotie in 
1952 probeerde het adatrecht van Indonesië toe te passen en verder te ontwik-
kelen in Zuidelijk Afrika. Zijn streven was om voor Zuidelijk Afrika te doen 
wat Van Vollenhoven, met anderen, in Indonesië had gedaan. Uit dit streven 
resulteerden vijf grote werken, twee bundels en vele kleinere werken. Een 
overzicht van zijn publicaties is hierachter opgenomen. Zijn belangrijkste boe-
ken zijn Shona Customary Law (1952), Issues in African Law (1974), bestaan-
de uit acht artikelen geschreven tussen 1948 en 1962, Chief, Council and 
Commissioner (1969) over bestuursproblemen in Rhodesië, en Van Vollenho-
ven on Indonesian Adat Law (1982). Daarbij komen twee bundels Experiments 
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in Swaziland (1964), Problems of Transition (1964), en vijf belletristische wer-
ken, onder pseudoniem, namelijk Gety (1938), Klos Hulle (1939), Die onterf-
des (1944), Die moordenaar was ‘G.B’. (1950) en Die Swerftog van die Hele-
na (1963). Zijn literatuur wordt binnen het Afrikaans gezien als behorende tot 
de ‘nieuwe zakelijkheid’ met een groot sociaal bewustzijn (Kannemeyer 1978: 
342). 

Vanaf zijn benoeming in Leiden nam het schrijven van wetenschappelijke 
werken hem zodanig in beslag dat hij niet meer aan het schrijven van bellettrie 
toe kwam. Maar zijn methode bleef eigenlijk hetzelfde: hij concentreerde zich, 
ook in zijn romans, op casestudies, analyseerde die cases zorgvuldig en plaats-
te daarmee de studie van mensen in het centrum van de analyse. Men zie zijn 
‘Trouble-Cases and Trouble-Less Cases in the Study of Customary Law and 
Legal Reform’ (1973b, 1986a), ‘The Case of the Troublesome Father’ (1952b, 
1974b) en ‘The Case of the Irate Headman’ (1974c). Deze methode wordt door 
Franz en Keebet von Benda-Beckmann in een te verschijnen artikel over de 
geschiedenis van de rechtsantropologische studies in Nederland zeer geroemd. 
Holleman schreef in ‘Hera Court Procedure’ (1952b) te hopen dat op deze ma-
nier ‘the emphasis is shifted from the usual analysis of legal principles, to the 
conflict of human relations in a community which is more concerned about 
establishing goodwill and peace amongst its members, than about passing 
judgment according to strict rules of law’. Mede door deze aandacht voor de 
mens achter het recht kwam Holleman ook tot zijn herontdekking van het be-
lang van de ‘chiefs’ (1969c) en sprak hij vaak over het bestaan van meerdere  
(plural) rechtsstelsels, waarbij hem vooral interesseerde waar het locale recht 
in conflict komt met het overheidsrecht. Met zijn sociaal engagement behoort 
deze aanpak tot zijn voornaamste verdiensten in de juridische antropologie. 

Maar met Hollemans vertrek in 1979 werd ook zijn leerstoel opgeheven, 
waarmee in Leiden de bezuinigingen begonnen die nog steeds voortduren. De 
opheffing van deze internationaal bekende leerstoel leidde tot veel rumoer. 
Holleman uitte zich in zijn afscheidsrede (1981b) zeer kritisch over deze be-
slissing en kreeg daarin steun van vakgenoten. De Groningse hoogleraar John 
Griffiths schreef in 1981 dat Hollemans vertrek ‘tevens een afscheid (was) van 
een wereldberoemde traditie van nationaal belang, de Leidse adatrechtschool, 
de enige Nederlandse bijdrage van wereldformaat aan de antropologie. Dat de 
Leidse faculteit een eind aan deze traditie heeft gemaakt, is een cultuurhisto-
risch schandaal van de eerste orde, kortzichtig en onvergeeflijk’. In dat laatste 
had Griffiths natuurlijk gelijk, zij het dat we nu weten dat de opheffing van één 
leerstoel niet een einde maakte aan een complete onderzoekstraditie. Die is 
immers voortgezet in Nijmegen, Wageningen, Groningen, Amsterdam en Rot-
terdam, en kreeg in Leiden een nieuw gezicht door de aangepaste doelstelling 
van het NORZOAC, dat in 1989 onder Jan-Michiel Otto werd herdoopt in het 
Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen. 
Maar in het eerste overdreef Griffiths, omdat de studie van het adatrecht niet 
de enige bijdrage van Leiden aan de internationale antropologie is geweest 
(men denke aan het befaamde Leidse structuralisme), en omdat veel antropolo-



50 Han F. Vermeulen 

gen vonden dat de studie van het volksrecht eerder tot de rechtswetenschappen 
dan tot de sociale wetenschappen behoorde. 
 
Nu, twintig jaar later, kan men constateren dat deze laatste visie aan belang 
heeft ingeboet en dat de rechtsantropologie zich binnen het brede veld van de 
sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht en de diversiteit aan 
rechtsstelsels verder heeft ontwikkeld. Dat is ook aan Hans Holleman te dan-
ken, die tussen de vermoeiende instituties door mede aan dat grote doel werkte. 
In de antropologie is hij vooral bekend om zijn bijdragen aan de etnografie van 
Zuid-Afrika en Zimbabwe, maar in de rechtswetenschap moet men hem zien 
als juridisch antropoloog. Hij was met Van den Steenhoven de grondlegger 
van de moderne rechtsantropologie in Nederland. 

Verwijzingen 

BENDA-BECKMANN, Franz von & Keebet von BENDA-BECKMANN, An-
thropology of Law and the Study of Folk Law in the Netherlands after 1950. 
Te verschijnen in: H.F. Vermeulen (red.) Studies in the History of Anthropol-
ogy in the Netherlands. 
BENDA-BECKMANN, Franz von & Han F. VERMEULEN (2002) Adat Law 
and Legal Anthropology: In memoriam Johan Frederik (Hans) Holleman (18 
december 1915-28 august 2001). Journal of Legal Pluralism. 
BOK, Max de (2000) Leer mij Afrika kennen. Vijftig jaar geschiedenis van het 
Afrika-Studiecentrum. Leiden: Afrika-Studiecentrum. 
GRIFFITHS, John (1981) Van de redactie. NNR (later: Recht der Werkelijk-
heid) 2(2): 1. 
KANNEMEYER, J.C. (1978) Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur. 
Tweede, hersiene en bygewerkte uitgawe. Pretoria en Kaapstad: Academica, 
pp. 342-344 (over Holmer Johannsen). 
KUPER, Adam (1993) The ‘House’ and Zulu Political Structure in the Nine-
teenth Century. Journal of African History 34(3): 469-487. 
OTTO, Jan Michiel (2001) In Memoriam J.F. Holleman (1915-2001). Forum 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid [Leiden] 3(4), september, p. 9. 
SCHUMAKER, Lyn (2001) Africanizing Anthropology. Fieldwork, Networks, 
and the Making of Cultural Knowledge in Central Africa. Durham: Duke Uni-
versity Press. 
STRIJBOSCH, Fons (1999) In Memoriam Geert van den Steenhoven. Recht 
der Werkelijkheid 1999(1): 79-91. 
TROUWBORST, Albert A. (2001) In Memoriam J.F. Holleman (1915-2001). 
NVAS Nieuwsbrief. Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies 5(1), october, 
pp. 1-2. 
VERMEULEN, Han F. (2001a) Lijst van archiefstukken van Prof.Mr. F.D. 
Holleman (1887-1958) en Prof.Dr. J.F. Holleman (1915-2001) overgedragen 



Van adatrecht naar rechtsantropologie 51 

aan de UB Leiden op 13 augustus 2001 (Collectie F.D. Holleman BPL 3437; 
Collectie J.F. Holleman BPL 3438), 4 pp. 
VERMEULEN, Han F. (2001b) J.F. Holleman (1915-2001): Kenner van adat-
recht. NRC Handelsblad, zaterdag 1 september, p. 2. 
VERMEULEN, Han F. (2001c) In memoriam Prof.dr. J.F. Holleman (1915-
2001). Mare. Leids Universitair Weekblad 25(4), 20 september 20, p. 20. Ook 
op de website van Mare:  
http://www.leidenuniv.nl/mare/2001/04/memoriamholleman.html  
en van LitNet in Zuid-Afrika:  
http://www.mweb.co.za/litnet/ neerlandi/11holleman.asp 

Publicaties van J.F. Holleman 

1936-39 Verschillende verhalen en artikelen in The Cape Argus, Die Huisge-
noot en Die Stellenbosche Student, onder eigen naam en pseudoniem 
Jacobus van der Blaeswindt. 

1938a Inheemse regsgemeenskappe by die Zulu. Magister-verhandeling, 
Universiteit van Stellenbosch, 96 pp. 

1938b Holmer Johanssen (pseud.) Gety. (Roman). Kaapstad: Unie-Volks-
pers. 218 pp. 

1939 Klos hulle. (Kinderboek). Kaapstad. Herdrukt Kaapstad: A.A. Balk-
ema 1956. 

1940 Die twee-eenheidsbeginsel in die sosiale en politieke samelewing 
van die Zulu. Bantu Studies 14(1), March, pp. 31-75, diagrams. 

1941 Die Zulu isigodi. Bantu Studies 15(2) June: 91-118; 15(3) Septem-
ber: 245-276. Met English summary. Ook apart verschenen bij The 
University of Witwatersrand Press, Johannesburg. Een Engelse ver-
taling van deel 1 verscheen als 1986b. 

1944 Holmer Johanssen (pseud.) Die onterfdes. (Roman). Port Elizabeth 
& Kaapstad: Unie-Volkspers, 185 pp. 3e druk Amster-
dam/Kaapstad: A.A. Balkema 1956, 159 pp. 

1949 The Pattern of Hera Kinship. Cape Town/London/New York: Ox-
ford University Press. Published for the Rhodes-Livingstone Insti-
tute by Geoffrey Cumberlege (The Rhodes-Livingstone Papers 17). 
iv + 58 pp. diagrams, maps. 

1950 Holmer Johanssen (pseud.) Die Moordenaar was ‘G.B’. (Detective). 
Johannesburg: Afrikaanse Pers-Boekhandel (Kroonspeurreeks No. 
22), 159 pp. Herdrukt als Kortverhale, onder andere in Die Huisge-
noot. 

1951a Some Shona-speaking Tribes of Southern Rhodesia. In: Elizabeth 
Colson and Max Gluckman (eds.) Seven Tribes of British Central 
Africa. Oxford: Oxford University Press, pp. 354-368. 

1951b An Anthropological Approach to Bantu Law. With special reference 
to Shona law. Rhodes-Livingstone Journal 1950 (10): 51-64. Paper 



52 Han F. Vermeulen 

read at a staff conference of the Rhodes-Livingstone Institute at 
Salisbury, December 1948. 

1952a Shona Customary Law. With reference to Kinship, Marriage, the 
Family and the Estate. Cape Town/London/New York: Oxford Uni-
versity Press. Published in association with the Rhodes-Livingstone 
Institute and the Beit Trust by Geoffrey Cumberlege. xix + 401 pp. 
tables, diagrams. Reviews in: The Times, British Colonies Review, 
Winter 1952, Quarterly Issue No. 8; L.P. Mair in African Affairs 
52(206), January 1953, p. 5; H.R.G.H. (Roger Howman) in NADA 
no. 30, 1953; E.R. Leach in Man, April 1953; J.D. Krige, Ons Eie 
Boek 19(11): 63-64. Herdrukt als 1969d. 

1952b Hera Court Procedure. In: NADA (The Southern Rhodesia Native 
Affairs Department Annual, Salisbury) 29: 26-42. Bewerkte versie 
1968 (getypt 28 pp. + notes). Nogmaals bewerkt 1968 (getypt 32 
pp.), gepubliceerd als 1974b. 

1953 Accomodating the Spirit amongst some North-Eastern Shona Tribes. 
Cape Town/London/New York: Oxford University Press. Published 
for the Rhodes-Livingstone Institute by Geoffrey Cumberlege (Rho-
des-Livingstone Papers 22). 40 pp. ill. Herdrukt door University of 
Zambia, Institute for African Studies, 1975. 

1955 Indigenous administration of justice. In: N.A.D.A. (Salisbury) 32: 
41-47. Address to the Rhodesia National Affairs Administration, 
August 6, 1954. 

1956 The Changing Roles of African Women. (BBC Third Programme 
talk, 1956). The Listener 56(1436), 4 October 1956: 496-497. Her-
drukt in Prudence Smith (ed.) Africa in Transition, London: Rein-
hardt, 1958 en als 1974g. 

1958 African Interlude. Cape Town/Bloemfontein/Johannesburg: Nasio-
nale Boekhandel BPK. 269 pp. ill. 

1959-60 Die bantoehuwelik op die kruispad. Tijdskrif vir Rasse-aangeleent-
hede (1959/60) 11: 82-117. Engelse versie in 1960-61a. 

1960-61a African Marriage at the Cross-Roads. Race Relations Journal 27(4): 
153-157 (Part I); Part II and III under the title ‘Bantu Marriage at 
the Crossroads’, 28(1-2). Paper presented to the eighth annual Con-
ference of the Institute of Administrators of Non-European Affairs 
at Kroonstad, September 1960. Herdrukt als 1974f. 

1960-61b (J.F. Holleman in collaboration with S. Biesheuvel) The Attitudes of 
White Mining Employees towards Life and Work on the Copperbelt 
and at Broken Hill, Northern Rhodesia. Natal: National Institute for 
Personnel Research in association with the Institute for Social Re-
search, University of Natal. 2 vols. Part I: A Social Psychological 
Study, viii + 71 pp. Part II: NIPR 10/60 & NIPR 18/61, Johannes-
burg. Herdrukt als 1973a. 



Van adatrecht naar rechtsantropologie 53 

1961a Report of the Mangwende Commission of Inquiry. Salisbury: Gov-
ernment Printer. (majority report written by J.F. Holleman in 1960-
61.) Bewerkt in Chief, Council and Commissioner (1969b). 

1961b Sabra 1961: The Great Purge. (Report of the Twelfth Annual Meet-
ing of the South African Bureau of Racial Affairs, Bloemfontein, 
September 1961). Durban: University of Natal, Institute for Social 
Research. 21 pp. Stencil. For ISR Circulation. 

1962a (J.F. Holleman, J.W. Mann & Pierre L. Van den Berghe) A Rhode-
sian White Minority Under Threat. The Journal of Social Psychol-
ogy 57: 315-338. Stencil: Institute of Natal, Institute for Social Re-
search, for ISR Circulation 1961. 

1962b Cash, Cattle or Women: A Conflict of Concepts in a Dual Economy. 
[Paper read to the Economic Society, Durban, October 1962.] Dur-
ban: University of Natal, Institute for Social Research. 18 pp. + 3 
diagrams. For ISR circulation. Herdrukt als 1974e. 

1963a Holmer Johanssen (pseud.) Die Swerftog van die Helena. Kaapstad: 
Human & Rousseau. 198 pp. Bundel van zestien verhalen, versche-
nen in de periode 1936-1959. 

1963b Verkenningen in het Babel der acculturatie. Rede uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de sociologie en cul-
tuurkunde van Afrika aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 24 Mei 
1963. Leiden: E.J. Brill. 47 pp.  

1963c Nota betreffende de ontwikkeling van het Afrika-Studiecentrum. 
Leiden, Augustus.  

1964a (co-ed.) Problems of Transition. Proceedings of the Social Sciences 
Research Conference [at Durban] 1962 / ed. by J.F. Holleman, Joan 
Knox, J.W. Mann & K.A. Heard. Pietermaritzburg: Natal University 
Press for the Institute for Social Research, University of Natal, Dur-
ban. xvii + 284 pp. 

1964b (ed.) Experiment in Swaziland. Report of the Swaziland Sample Sur-
vey 1960 / by the Institute for Social Research, University of Natal 
for the Swaziland Administration. Cape Town: Oxford University 
Press. xi + 352 pp. ill. 

1964c Volkshoofden en openbare mening in Rhodesië. Kroniek van Afrika 
(Leiden) 4(4): 273-281. Vervolg 1965. 

1964d De invloed van het Westen op de Bantoe. Zuid-Afrika. Maandblad, 
Juni 1964: 3-7. Voordracht voor de Nederland-Zuid-Afrika Vereni-
ging, 12 June. (Ook verschenen in Ensiklopedie van Suider Afrika). 

1964e Belegerde minderheid in Zuidelijk Afrika. De ‘Copperbelt’ in Rho-
desia: microbeeld van een macroprobleem. [Diescollege aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, 1964.] Elseviers Maandblad 34(9): 20-30. 

1964-65 Overheid en inheems gezag (voornamelijk Rhodesië). Collegedic-
taat, getypt, A-5 multo. 46 pp. 

1964-65 Bestuursproblematiek Rhodesië. Collegedictaat, getypt, A-5 multo, 
46 pp. 



54 Han F. Vermeulen 

1965-66 Expatriate Society. Collegedictaat, getypt en handschrift, A-5 multo. 
131 pp. 

1965a Debat over volkshoofden en openbare mening. Kroniek van Afrika 
4(1), March, pp. 44-47. 

1965b Holmer Johanssen (pseud.) Die begrafnis. (Uit: Die Swerftog van 
die Helena. Kaapstad 1963). In: Mosaïek. Kortverhaal-bundel. 
Saamgesteld en van aantekeninge voorsien deur J.P. Smuts & Ria 
van Rensburg. Kaapstad: Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maat-
schappij (HAUM). Herziene uitgave 1983; 8ste druk 1985; nieuwe 
uitgave 1988. 

1965c Rhodesië in de stroomversnelling. Internationale Spectator 22(19), 
December, pp. 1727-1747. 

1966 Academic Standards and the Social Function of the University. 
(Some notes relating to problems of recruiting expatriate academic 
personnel for African universities). Working paper for the confer-
ence to be held at Berlin on 2-4 May 1966, organized by the Deut-
sche Stiftung für Entwicklungsländer. Typescript, stencil, 14 pp. 

1969a Chief, Council and Commissioner. Some Problems of Government 
in Rhodesia. Assen: Royal Van Gorcum Ltd. Published on behalf of 
the Afrika-Studiecentrum. xix + 391 pp. maps, tables. 

1969b Case study: The Mangwende Chieftainship and Local Council. 
[Based on Mangwende Commision of Inquiry, majority report 1960-
61.] In: Chief, Council and Commissioner. Assen: Van Gorcum, pp. 
79-217. 

1969c The Rediscovery of the Chiefs. In: Chief, Council and Commission-
er. Assen: Van Gorcum, pp. 339-370. 

1969d Shona Customary Law. With Reference to Kinship, Marriage, the 
Family and the Estate. 2nd impression. Manchester: Manchester 
University Press. xix + 401 pp. fig., maps tab. Published on behalf 
of the Institute of Social Research, University of Zambia. Distrib-
uted in the U.S.A. by Humanities Press, New York. Eerder versche-
nen in 1952. 

1969e J.F. Holleman, G.W. Grootenhuis en R. Doppert, Nota betreffende 
het beleid van het Afrika-Studiecentrum. Leiden: s.n. 15 pp. 

1971a Het belang van de adviezen van het dorpshoofd en de dorpsjustitie 
voor de nationale rechter in Indonesië. Ten geleide bij overwegin-
gen van Sugijono, militair rechter in Bandung, met 24 andere Indo-
nesische juristen in Nederland voor een nascholingscursus. Bijdra-
gen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 127(4): 492-493; 493-496. 

1971b Bespreking van Vernon V. Palmer, The Roman-Dutch and Lesotho 
Law of Delict (Leiden: A.W. Sijthoff 1970). Rechts-Magazijn The-
mis, pp. 85-88. 

1973a (J.F. Holleman met S. Biesheuvel) White Mine Workers in Northern 
Rhodesia, 1959-60. Leiden: Afrika-Studiecentrum/Cambridge: Afri-



Van adatrecht naar rechtsantropologie 55 

can Studies Centre (African Social Research Documents vol. 6). xi + 
136 pp. tables.  

1973b Trouble-Cases and Trouble-Less Cases in the Study of Customary 
Law and Legal Reform. Law & Society Review. The Journal of the 
Law and Society Association 7(4): 585-609. [Festschrift voor E. 
Adamson Hoebel, verschenen in mei 1973.] Herdrukt als 1986a. 

1974a Issues in African Law. The Hague/Paris: Mouton & Co. (Change 
and Continuity in Africa 4) (Monographs under the auspices of the 
Afrika-Studiecentrum, Leiden). x + 179 pp. 

1974b The Case of the Troublesome Father. [A Shona case brought before 
the court of Hera, Rhodesia (Zimbabwe), in 1946.] In: Issues in Af-
rican Law. The Hague: Mouton, pp. 22-47. Met Postscript, 1968. 
Eerder verschenen als 1952b. 

1974c The Case of the Irate Headman. [Brought before the court of 
Careva, Mtoko district, in 1951.] In: Issues in African Law. The 
Hague: Mouton, pp. 49-83. 

1974d Marriage, Bridewealth and Women in an African Society 
(1951/1953). In: Issues in African Law. The Hague: Mouton, pp. 84-
132. Met Postscript, 1970, pp. 86-87. 

1974e Cash, Cattle or Women: A Conflict of Concepts in a Dual Economy 
(1962). In: Issues in African Law. The Hague: Mouton, pp. 133-149. 
Eerder verschenen als 1962d. 

1974f African Marriage at the Cross-Roads. In: Issues in African Law. The 
Hague: Mouton, pp. 150-170. Eerder verschenen in 1960-61. 

1974g The Changing Roles of African Women. In: Issues in African Law. 
The Hague: Mouton, pp. 171-176. Eerder verschenen in 1956 en 
1958. 

1975a Obituary Professor Kwamena Bentsi-Enchill. Kroniek van Afrika 
new series 4(1): 1-2. 

1975b Van Vollenhoven en het adatrecht. In: Herdenking van de 100ste 
geboortedag van Cornelis van Vollenhoven. Leiden: Cornelis van 
Vollenhoven Stichting, Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de RU 
Leiden, pp. 9-15. Lezing tijdens de Cornelis van Vollenhoven her-
denking in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Leiden op 
8 mei 1974. Met foto’s. 

1975c Some Problems of Evidence in Shona Tribal Law. In: Meyer Fortes 
and S. Patterson (eds.) Studies in African Social Anthropology. Lon-
don: Academic Press, pp. 75-94. 

1977 Tegenstrijdigheden tussen recht en maatschappelijk verkeer in een 
cultureel-pluralistische samenleving. In: A.J. Kuper, J.F. Holleman 
et al. Leiden in Africa. Leiden: Instituut voor Culturele Antropologie 
en Sociologie der Niet-Westerse Volken, Rijksuniversiteit Leiden 
(ICA Publicatie 23), pp. 1-27. Bewerking van een Engelstalige bij-
drage voor een (nog te houden) conferentie over rechtsvergelijking 
en -ontwikkeling. 



56 Han F. Vermeulen 

1978 Betrekkingen met Zuid-Afrikaanse Universiteiten. ICA-Nieuwsbrief, 
April, p. 5. Afschrift van een brief aan het College van Bestuur, met 
redenen waarom het geven van informatie over contacten met we-
tenschappers in Zuid-Afrika op principële gronden onaanvaardbaar 
is. 

1979a Disparities and Uncertainties in African Law and Jurisdiction: A 
Rhodesian Case Study. African Law Studies 17: 1-35. Paper deliver-
ed at the Tagung für Rechtsvergleichung in Münster, West Ger-
many, September 16, 1977. Nederlandse versie 1977. 

1979b Law and Anthropology: A Necessary Partnership for the Study of 
Legal Change in Plural Systems. Journal of African Law 23(2): 117-
130. Abbreviated text of a lecture delivered at the School of Oriental 
and African Studies (SOAS), University of London, on 5 May 1978. 

981a Een lijk op kerstfeest. In: Cor Remie & Fons Strijbosch (eds.) Af-
scheidsalbum Geert van den Steenhoven. Opstellen over recht en 
cultuur in niet-westerse samenlevingen. Nijmegen: Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, pp. 39-52. 

1981b Volksrecht in Leiden. (Afscheidscollege Leiden, 9 Mei 1980). NNR. 
Orgaan van de Vereniging voor de sociaal-wetenschappelijke be-
studering van het recht en van de Volksrechtskring (Nijmegen), 
voortgezet als Recht der Werkelijkheid, 2(2): 17-33. Engelse verta-
ling 1982. 

1981c (ed.) Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. Selections from Het 
adatrecht van Nederlandsch-Indië (vol. 1, 1918; vol. 2, 1931). 
Translated from the Dutch by J.F. Holleman, Rachel Kalis and Ken-
neth Maddock. With an Introduction by H.W.J. Sonius. The Hague: 
Martinus Nijhoff (KITLV Translations Series 20). lxvii + 307 pp. 
Reviews door Peter Burns in Kabar Seberang 13/14, 1984: 200-201; 
Daniel S. Lev in Journal of Legal Pluralism 22, 1984: 147-155; Ma-
son C. Hoadley in The Journal of Asian Studies XLIV (3), May 
1985: 674-676; F. von Benda-Beckmann in Nederlands Juristen 
Blad 29(33) September 1984: 1035-1037; Subekti in Hukum dan 
Pembangunan 13(1), Januari 1983, pp. 53-54. 

1982 Folk Law at Leiden. Parting address, delivered at Leiden on 9 May, 
1980. 21 pp. Engelse vertaling van 1981b (niet gepubliceerd). 

1984 Bespreking van Sally Falk Moore, Law as Process. An Anthropo-
logical Approach (London: Routledge & Kegan Paul 1983). Bijdra-
gen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 140(1): 189-190. 

1986a Trouble-Cases and Trouble-Less Cases in the Study of Customary 
Law and Legal Reform. In: Keebet von Benda-Beckmann and Fons 
Strijbosch (eds.) Anthropology of Law in the Netherlands. Essays on 
Legal Pluralism. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications (Ver-
handelingen van het KITLV 116), pp. 110-131. Oorspronkelijk ver-
schenen in 1973. 



Van adatrecht naar rechtsantropologie 57 

1986b The Structure of the Zulu Ward. African Studies 45(2): 109-133, 
tables. [Vertaling van deel 1 van “Die Zulu isigodi” 1941 door W.D. 
Hammond-Tooke, University of the Witwatersrand, Johannesburg.]  

1986c Holmer Johannsen (pseud.) Die seereis. [Uit Die swerftog van die 
Helena. Kaapstad 1963]. In: Knapsak. ‘n Versameling leesstukke vir 
die jeug uitgesoek en van aantekeninge vorsien deur P.J. du Toit. 
Pretoria/Kaapstad: Academica (Afdeling van Human & Rousseau), 
pp. 170-174. 

1988 Holmer Johanssen (pseud.) Die begrafnis. (Uit Die Swerftog van die 
Helena. Kaapstad 1963). In: Mosaïek. Tweede- en derdetaaluitgawe 
met woordverklarings en vrae. Saamgestel deur J.P. Smuts en Ria 
van Rensburg. Kaapstad: HAUM, pp. 22-29. Eerder verschenen als 
1965b. 

1991 Voorwoord. In: F.D. Holleman, Philippijnsch dagboek. Volksrecht 
in de Philippijnen, een moeizame verkenning April-Juli 1931. Be-
zorgd door J.Th. de Smidt. Leiden: Van Vollenhoven Instituut voor 
Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen, pp. ix-xiii. 

Levensberichten van J.F. Holleman (1915-2001) 

Han F. VERMEULEN, Adatrecht en volkenkunde: Biografische en bibliogra-
fische informatie over Prof.Mr. F.D. Holleman (1887-1958) en Prof.Dr. J.F. 
Holleman (geb. 1915), 17 pp. 
H.F. VERMEULEN, Lijst van archiefstukken van Prof.Mr. F.D. Holleman 
(1887-1958) en Prof.Dr. J.F. Holleman (1915-2001), overgedragen aan de Uni-
versiteits-Bibliotheek Leiden op maandag 13 augustus 2001 (Collectie F.D. 
Holleman BPL 3437; Collectie J.F. Holleman BPL 3438), 4 pp. 
Han VERMEULEN, J.F. Holleman (1915-2001): Kenner van adatrecht. NRC 
Handelsblad, zaterdag 1 September 2001, Binnenland, p. 2. 
Jan Michiel OTTO, In Memoriam prof. Hans Holleman. Forum van de Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid 3(4), September 2001, p. 9. 
Han F. VERMEULEN, In memoriam Prof.dr. J.F. Holleman (1915-2001). 
Mare. Leids Universitair Weekblad 25(4), September 20, 2001, p. 20. Ook op 
de website van Mare: 
http://www.leidenuniv.nl/mare/2001/04/memoriamholleman.html 
en op LitNet in Zuid-Afrika: 
http://www.mweb.co.za/litnet/neerlandi/11holleman.asp 
A.A. TROUWBORST, In Memoriam J.F. Holleman (1915-2001). NVAS 
Nieuwsbrief. Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies 5(1), October 2001, 
pp. 1-2. 
Franz von BENDA-BECKMANN & Han F. VERMEULEN, Adat Law and 
Legal Anthropology: In memoriam Johan Frederik (Hans) Holleman (18 De-
cember 1915 - 28 August 2001). Journal of Legal Pluralism .... 
 



 



De preventieve werking van het onrechtmatige-daadsrecht 
Empirisch onderzoek naar de werking van aansprakelijkheidsregels 

Louis Visscher 

1. Inleiding – doelen van het onrechtmatige-daadsrecht 

Met het onrechtmatige-daadsrecht worden meerdere doelen nagestreefd.1 Veel 
juristen zien compensatie van schade als belangrijkste doelstelling, maar in de 
laatste jaren is deze visie ter discussie gesteld. Zo stelt Van Dam dat niet de 
schadevergoeding de belangrijkste doelstelling is, maar het vaststellen van 
wanneer schadevergoeding gewenst is.2 Uitgangspunt is namelijk dat iedereen 
in beginsel de door hem geleden schade zelf moet dragen.3 Alleen als er goede 
redenen voor zijn, wordt de schade verplaatst. Die redenen kunnen worden 
gevonden in de doelstellingen van het onrechtmatige-daadsrecht. Onder andere 
Nieuwenhuis en Hartlief geven aan dat preventie en spreiding van schade be-
langrijke doelstellingen zijn.4 Veel juristen twijfelen aan de preventieve wer-
king van het aansprakelijkheidsrecht, maar Hartlief stelt terecht dat de uit art. 
6:162 BW te destilleren regels naar gangbare opvattingen in ieder geval mede 
ook gedragsregels zijn, en dat degenen die aansprakelijkheidsregels als ge-
dragsregels zien, moeilijk vraagtekens kunnen plaatsen bij de preventiefunctie 
van het aansprakelijkheidsrecht.5  

De preventiedoelstelling wordt tegenwoordig dus geaccepteerd als een 
doelstelling van het onrechtmatige-daadsrecht, maar in de juridische literatuur 
wordt er verder weinig aandacht aan besteed. In de rechtseconomische analyse 
van het aansprakelijkheidsrecht vormt preventie daarentegen de centrale doel-
stelling, welke inhoudt dat gestreefd wordt naar een optimaal aantal ongeval-
len, waarbij de som van de kosten van ongevallen en van de kosten die ge-
maakt moeten worden om ongevallen te vermijden, minimaal is.6 Het on-
rechtmatige-daadsrecht draagt aan het realiseren van deze doelstelling bij door 
zodanige gedragsprikkels te verstrekken dat actoren het optimale zorgniveau in 
acht nemen. 

                                                           
1 Bloembergen (1982), p. 2; Van Nispen (1988), p. 6. 
2 Van Dam, C.C. (1989), p. 230. 
3 Zie bijvoorbeeld Hartkamp (1998), nr. 12; Hartlief (1997), p. 11 en de daar genoemde litera-

tuur. 
4 Hartlief (1997), p. 19, 20; Nieuwenhuis (1997), p. 12. 
5 Hartlief (1997), p. 20, 21. 
6 Zie bijvoorbeeld Shavell (1987), p. 3; Landes en Posner (1987), p. 1; Teijl en Holzhauer 

(1997), p. 227. 
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Er zijn in de rechtseconomie veel theoretische beschouwingen gewijd aan 
de preventieve werking van het onrechtmatige-daadsrecht. Uitgaande van deze 
doelstelling zijn modellen gebouwd die een verfijnde analyse van het onrecht-
matige-daadsrecht mogelijk maken. Empirisch onderzoek naar de preventieve 
werking die het onrechtmatige-daadsrecht daadwerkelijk heeft, is veel schaar-
ser. In mijn bijdrage geef ik een beknopt overzicht en een evaluatie van het 
beschikbare empirische onderzoek. 

2. Onderscheid inputanalyse en outputanalyse 

Empirisch onderzoek betreffende het preventiedoel van het onrechtmatige-
daadsrecht kan zich richten op de manier waarop het onrechtmatige-daadsrecht 
is ingericht of op de invloed die het heeft op het gedrag van mensen. In de eer-
ste benadering, de inputanalyse, wordt onderzocht of bestaande regels van het 
onrechtmatige-daadsrecht overeenkomen met de regels die volgens de theorie 
optimaal zijn. In de rechtseconomie is het bijvoorbeeld een bekend gegeven 
dat risicoaansprakelijkheid in het algemeen vergezeld dient te gaan van een 
verweer van eigen schuld, om het potentiële slachtoffer prikkels te geven om 
zelf ook zorgvuldig te zijn en zo bij te dragen aan het verlagen van de totale 
ongevalkosten.7 In een inputanalyse kan onderzocht worden of in concrete 
rechtssystemen regels van risicoaansprakelijkheid inderdaad vergezeld gaan 
van de mogelijkheid van een verweer van eigen schuld in de gevallen waarin 
dit volgens de theorie optimaal is. Een ander voorbeeld van een inputanalyse is 
Posners bekende artikel A Theory of Negligence, waarin een groot aantal Ame-
rikaanse rechtszaken betreffende nalatigheid wordt geanalyseerd. Posner con-
cludeert dat de aansprakelijkheidsregels in grote lijnen zo ontworpen lijken te 
zijn, dat ze bij benadering leiden tot het optimale zorgniveau.8 

De tweede benadering, de outputanalyse, richt zich op de werking van de 
rechtsregels, op de invloed die ze hebben op het gedrag van mensen. Indien de 
theorie voor een bepaalde gevaarlijke activiteit bijvoorbeeld aangeeft dat risi-
coaansprakelijkheid beter is dan schuldaansprakelijkheid omdat op die manier 
het activiteitenniveau van de potentiële laedens verlaagd wordt zodat er naar 
verwachting minder ongevallen zullen plaatsvinden en er in een land een ver-
schuiving optreedt van schuld- naar risicoaansprakelijkheid voor een bepaalde 
gevaarlijke activiteit, dan kan in een outputanalyse onderzocht worden of er als 
gevolg van die wijziging inderdaad een lager activiteitenniveau en minder on-
gevallen optreden. 

Hieronder zullen alleen outputanalyses aan bod komen, omdat dit type on-
derzoek kijkt naar de effecten die het recht in de werkelijkheid heeft. Inputana-
lyses betreffen niet de werkelijke effecten van rechtsregels, maar veeleer gede-

                                                           
7 Zie bijvoorbeeld Shavell (1987), p. 16. 
8 Posner (1972). 
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tailleerde juridische onderscheidingen, welke in het kader van dit tijdschrift 
minder relevant zijn.9 

3. Empirisch onderzoek naar de preventieve werking van het onrechtma-
tige-daadsrecht 

In 1996 verscheen een belangwekkend boek van Dewees, Duff en Trebilcock, 
waarin een overzicht wordt gegeven van empirisch onderzoek dat is gedaan 
naar de effectiviteit van het onrechtmatige-daadsrecht en eventuele alternatie-
ven met betrekking tot het bereiken van drie normatieve doelen, te weten pre-
ventie, compensatie en vergeldende rechtvaardigheid. In het voorwoord geven 
de auteurs aan waarin hun boek verschilt van veel ander onderzoek: ze bena-
drukken de feiten, niet de theorie. Dit is een duidelijk verschil met de werken 
van bijvoorbeeld Shavell en Posner. De auteurs onderzoeken vijf belangrijke 
categorieën ongevallen: in het gemotoriseerd verkeer, als gevolg van medische 
behandeling, product gerelateerd, in het milieu en werk gerelateerd. Op een 
aantal van de onderzoeken die de auteurs bespreken zal hieronder uitgebreider 
worden ingegaan, alsmede op de conclusies die de auteurs trekken na bestude-
ring van het bestaande onderzoek. De onderverdeling in de vijf ongevalcatego-
rieën zal worden gevolgd. Ook meer recent empirisch onderzoek zal worden 
besproken. 

3.1 Gemotoriseerd verkeer10 

Volgens rechtseconomische theorieën leidt aansprakelijkheid voor verkeerson-
gevallen er toe, dat gemotoriseerde verkeersdeelnemers (hierna: automobilis-
ten) zich zorgvuldiger gaan gedragen, omdat ze op die manier ofwel aan aan-
sprakelijkheid kunnen ontsnappen (bij schuldaansprakelijkheid), ofwel hun 
verwachte kosten kunnen verlagen (als er risicoaansprakelijkheid is). Dit im-
pliceert, dat in rechtssystemen waar automobilisten niet resp. niet geheel aan-
sprakelijk zijn voor de schade die veroorzaakt wordt door hun (onzorgvuldige) 
rijgedrag naar verwachting meer verkeersongevallen plaatsvinden dan in 
rechtssystemen waar die aansprakelijkheid er wel resp. vollediger is. 

In Canada, Nieuw Zeeland en een aantal Amerikaanse en Australische sta-
ten zijn in de jaren ’70 zogenoemde no-fault automobile insurance schemes in-
gevoerd, die het onrechtmatige-daadsrecht in meerdere of mindere mate heb-

                                                           
9 Geen van beide vormen van empirisch onderzoek betreft ‘experimentele rechtseconomie’, 

waarbij in een zorgvuldig beheerste synthetische economische omgeving actoren economisch 
relevante beslissingen moeten nemen die invloed hebben op een reële uitbetaling. Via zulke 
laboratoriumexperimenten wordt bijvoorbeeld onderzocht welke invloed een bepaalde rechts-
regel op de actoren heeft die aan het experiment meedoen. Zie voor meer informatie over ex-
perimentele rechtseconomie bijvoorbeeld Newman (1998), p. 116, 117. 

10 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van het empirische onderzoek betreffende verkeerson-
gevallen Van Dam, M. (2001), p. 375 e.v. 
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ben vervangen. In add-on no-fault systemen is er een verplichte ongevallenver-
zekering, maar slachtoffers van ongevallen die door nalatigheid zijn veroor-
zaakt, kunnen nog steeds een actie uit onrechtmatige daad instellen tegen de 
laedens. In threshold no-fault systemen is er ook de verplichte ongevallenver-
zekering, maar is het alleen mogelijk een actie uit onrechtmatige daad in te 
stellen indien de schade aan bepaalde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld een 
bepaald geldswaarde te boven gaat of uit ernstig letsel bestaat. In comprehen-
sive no-fault systemen is het helemaal niet meer mogelijk om een actie uit on-
rechtmatige daad in te stellen bij verkeersongevallen die leiden tot letsel of 
dood. In plaats daarvan wordt een gefixeerd percentage van de vermogens-
schade vergoed tot een bepaald maximum en wordt er weinig of geen smarten-
geld uitgekeerd.11 

Als verkeersaansprakelijkheid inderdaad preventief werkt, zouden er in sta-
ten waar een no-fault systeem gebruikt wordt, meer ongevallen moeten plaats-
vinden dan in staten waar het onrechtmatige-daadsrecht intact is gebleven. En 
naarmate het no-fault systeem het onrechtmatige-daadsrecht meer buiten wer-
king stelt, zou dit effect groter moeten zijn. Landes heeft dit in een klassiek ge-
worden artikel onderzocht. Zij stelt dat verplichte verzekering in theorie een 
goede vervanging kan zijn voor het aansprakelijkheidsrecht waar het gaat om 
de preventieve werking, omdat ook verzekeringen er voor kunnen zorgen dat 
de automobilist de kosten van zijn activiteiten niet gedeeltelijk op potentiële 
slachtoffers kan afwentelen. Hierbij is wel vereist dat alle schade verzekerd 
kan worden en dat is een problematisch vereiste. Om het probleem van moreel 
risico tegen te gaan wordt namelijk gebruik gemaakt van een eigen risico.12 
Ook worden sommige typen schade (bijvoorbeeld pijn) niet gedekt. Door deze 
twee omstandigheden kan niet alle schade verzekerd worden en zullen ver-
plichte verzekeringen zonder aansprakelijkheid in theorie tot meer ongevallen 
leiden dan een systeem van aansprakelijkheid. Automobilisten kunnen name-
lijk een deel van de kosten van hun activiteit afwentelen op potentiële slachtof-
fers, waardoor de automobilisten minder zorgprikkels ontvangen. Vervolgens 
analyseert Landes empirisch welk effect het invoeren van no-fault in zestien 
Amerikaanse staten tussen 1971 en 1976 op dodelijke verkeersongevallen 
heeft.13 Ze houdt rekening met mogelijke verschillen in bevolkingsomvang en 
-dichtheid en met de mogelijke invloed die de sterke stijging van benzineprij-
zen heeft gehad. Uit haar onderzoek blijkt dat het invoeren van no-fault een 
stijging van het aantal dodelijke ongevallen heeft veroorzaakt, waarbij de om-

                                                           
11 Dewees et al. (1996), p. 22. 
12 Moreel risico houdt in dat een verzekerde zich anders kan gaan gedragen na het afsluiten van 

de verzekering. Iemand met een fietsverzekering gaat bijvoorbeeld minder zorgvuldig met zijn 
fiets om, omdat de verzekeraar toch betaalt als de fiets gestolen wordt. Door invoering van een 
eigen risico krijgt de verzekerde toch prikkels om een goed slot aan te schaffen, de fiets op een 
verlichte plek (of wellicht een betaalde stalling) neer te zetten e.d., omdat hij bij diefstal een 
deel van de schade zelf moet dragen. Hij heeft er nu dus (financieel) belang bij dat de fiets niet 
gestolen wordt. 

13 Landes kiest voor dit type ongevallen, omdat het type ‘ongevallen met letsel’ gevoeliger is 
voor verschillen tussen staten en in de tijd, zie Landes (1982), p. 58. 
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vang van de stijging afhangt van de mate waarin het no-fault systeem het on-
rechtmatige-daadsrecht buitenspel zet.14 In staten met gematigde beperkingen 
van het onrechtmatige-daadsrecht steeg het aantal dodelijke ongevallen met 
twee tot vijf procent, in staten met sterkere beperkingen steeg dat aantal met 
tien tot vijftien procent.15 

Het onderzoek van Landes is bekritiseerd, onder andere vanwege haar keu-
ze voor dodelijke ongevallen als afhankelijke variabele. Bij zulke ongevallen 
wordt de drempel voor threshold no-fault systemen overschreden, zodat het 
onrechtmatige-daadsrecht weer beschikbaar komt en het niet verklaarbaar is 
waarom invoering van no-fault leidt tot meer ongevallen. Ook kunnen de lage-
re verzekeringskosten (vanwege de vastgestelde maximale vergoedingen) auto-
rijden goedkoper maken, waardoor het activiteitenniveau stijgt, met een stij-
gend aantal ongevallen als gevolg. De invoering van no-fault hoeft automobi-
listen dan helemaal niet onzorgvuldiger maken om toch tot meer ongevallen te 
kunnen leiden.16 
 
Er is meer empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van invoering van no-
fault. Sommige onderzoeken ondersteunen de conclusie van Landes,17 andere 
weerspreken het. Een ‘herhaling’ van het onderzoek van Landes met data over 
1967-1980 vond geen significant verband tussen het aantal dodelijke ongeval-
len en de invoering van no-fault.18 Ook onderzoek uit Australië en Nieuw-
Zeeland laat geen eenduidige resultaten zien. Brown vond geen significante 
stijging in het activiteitenniveau en in het aantal ongevallen als gevolg van de 
veranderingen in wetgeving, maar McEwin concludeerde dat invoering van 
comprehensive no-fault tot 16% meer verkeersdoden leidt.19 

Dewees et al. concluderen dat empirisch onderzoek geen eenduidig ant-
woord geeft op de vraag of invoering van no-fault leidt tot meer verkeersonge-
vallen. Het is moeilijk om onderscheid te kunnen maken tussen de effecten van 
het aansprakelijkheidssysteem enerzijds en van de verzekeringen die erbij ho-
ren anderzijds. Wel kan geconcludeerd worden dat als er geen extra financiële 
zorgprikkels worden verstrekt, no-fault waarschijnlijk leidt tot meer ongeval-
len en meer verkeersdoden.20 Schwartz onderscheidt een ‘sterke variant’ en 
een ‘gematigde variant’ van de stelling dat het onrechtmatige-daadsrecht pre-
ventief werkt. De sterke variant stelt dat het onrechtmatige-daadsrecht preven-
tief werkt op de manier die de economische modellen suggereren, terwijl vol-
                                                           
14 Landes (1982), p. 62. 
15 Landes (1982), p. 50. 
16 Dewees et al. (1996), p. 23 en 24. Hier wordt ook een aantal meer technische commentaren op 

het onderzoek van Landes besproken, onder meer betreffende het gebruik van dummy-varia-
belen en de mate van significantie van de gevonden samenhangen. 

17 Bijvoorbeeld het onderzoek van Medoff en Magaddino (1982), waar een stijging in de ‘liabili-
ty loss rate’ (die gevormd wordt door de gemiddelde claimkosten, de gemiddelde premie per 
voertuig, het aantal ongevallen en het aantal verzekerde voertuigen) werd geconstateerd in sta-
ten waar no-fault werd ingevoerd. 

18 Dewees et al. (1996), p. 24. 
19 Dewees et al. (1996), p. 25. Zie ook Schwartz (1994), p. 396. 
20 Dewees et al. (1996), p. 26. 
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gens de gematigde variant het onrechtmatige-daadsrecht niet op die sterke wij-
ze afschrikt, maar terdege tot betekenisvolle preventie kan leiden.21 De resul-
taten van empirisch onderzoek geven duidelijk aan dat alleen de gematigde 
variant door empirische gegevens ondersteund wordt.22 

                                                          

Devlin onderzoekt niet of invoering van no-fault invloed heeft op het aan-
tal ongevallen, maar op de ernst ervan. Ze onderscheidt negen categorieën 
schade, variërend van ‘geen schade’ (categorie 0) tot ‘verlamming’ (categorie 
8). Invoering van no-fault leidt er toe dat de kans dat een ongevalslachtoffer 
lichte schade lijdt (categorie 0-3) kleiner wordt, terwijl de kans op ernstiger 
letsel juist stijgt. De stijging in de twee hoogste klassen is echter zeer beperkt. 
Devlin beredeneert dat dit wellicht verklaart waarom een eenduidig antwoord 
ontbreekt op de vraag of no-fault tot meer dodelijke ongevallen leidt: als de 
ongevallen met de zwaarste vormen van lichamelijk letsel nauwelijks toene-
men, dan geldt datzelfde wellicht voor ongevallen met dodelijk letsel. 

Het meest recente onderzoek naar de invloed van invoering van no-fault op 
het aantal dodelijke ongevallen is van Cummins e.a. Zij heronderzoeken de 
empirische gegevens uit de Verenigde Staten en voeren een aantal verbeterin-
gen in het onderzoek door. Zo onderscheiden ze niet alleen tussen staten die 
wel of geen no-fault kennen, maar ze analyseren ook of de mate waarin het no-
fault systeem het aansprakelijkheidsrecht buiten werking stelt invloed heeft. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om verschillende drempelwaardes waaronder het 
aansprakelijkheidsrecht niet gebruikt kan worden. Ook onderkennen ze de mo-
gelijkheid dat het invoeren van no-fault een endogene factor is, dus afhankelijk 
is van bepaalde karakteristieken van de betreffende staat, zoals het aantal onge-
vallen. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de conclusie van Landes 
en McEwin: invoering van no-fault leidt tot significant meer dodelijke onge-
vallen.23 De afwijkende resultaten uit andere onderzoeken worden door de au-
teurs verklaard doordat zij een meer verfijnde schattingsmethode hanteren 
waarin rekening wordt gehouden met mogelijke endogeniteit van no-fault en 
doordat ze rekening houden met meer alternatieve verklarende variabelen, zo-
als het aantal centimeters sneeuw dat jaarlijks in de verschillende staten valt en 
het percentage kilometers dat op provinciale wegen wordt gereden.24 Ze on-
derschrijven de conclusie van Dewees e.a. dat het mogelijk is om de vermin-
dering van preventie als gevolg van invoering van no-fault te beperken door 
meer zorgprikkels in te bouwen in het verzekeringssysteem. 
 
Op het terrein van verkeersaansprakelijkheid verdient het Nederlandse onder-
zoek ‘Duizend botsingen’25 van Bloembergen e.a. vermelding, alhoewel de 
preventieve werking van aansprakelijkheid er niet onderzocht wordt. De au-
teurs beogen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze gegevens te verkrij-

 
21 Schwartz (1994), p. 387. 
22 Schwartz (1994), p. 422, 423. 
23 Cummins et al. (2001), p. 455. Zie ook Bruce en Tu Weissenberger (2001). 
24 Cummins et al. (2001), p. 454. 
25 Bloembergen e.a. (1972). 
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gen over de gevolgen van ongevallen, om deze gegevens te kunnen gebruiken 
in de discussie over de vraag of civielrechtelijke aansprakelijkheid bij ver-
keersongevallen geheel of gedeeltelijk zou moeten worden afgeschaft of gewij-
zigd. Uit hun onderzoek blijkt dat er bij minder dan één procent van de ver-
keersongevallen een rechterlijke uitspraak komt. Onderhandeling buiten proces 
is waarschijnlijk de ‘gewone’ manier van afhandeling en conflictoplossing. 
Slechts bij ruim één op de tien zaken moet de rechter een principiële beslissing 
geven, voor het overgrote deel gaat het om het schiften en vaststellen van fei-
ten. Het bedrag waarover geprocedeerd wordt, is meestal relatief laag en de 
procedures nemen veel tijd in beslag. De auteurs vragen zich af of, gegeven de 
resultaten van hun onderzoek, de procedure bij verkeerszaken niet vereenvou-
digd zou kunnen worden. Ook al houdt het onderzoek zich niet bezig met het 
preventiedoel, toch is het van belang dit onderzoek en met name de conclusies 
ervan te bespreken. Indien het vereenvoudigen van de procedure, bijvoorbeeld 
door het ecarteren van het schuldvereiste, vergelijkbare gevolgen zou hebben 
als de invoering van no-fault, dan is niet uitgesloten dat de voorstellen van 
Bloembergen c.s. leiden tot meer ongevallen. Dat de auteurs hier niet voor 
waarschuwen is niet verwonderlijk, gezien hetgeen Bloembergen elders over 
de preventiedoelstelling van het onrechtmatige-daadsrecht heeft geschreven.26  

3.2 Medische behandeling 

Medische behandeling kan ziektes of letsel tot gevolg hebben, denk bijvoor-
beeld aan het gebruik van besmet donorbloed of aan medische fouten tijdens 
een operatie. Er is slechts weinig empirisch onderzoek gedaan naar de invloed 
die aansprakelijkheid heeft op het aantal medische ‘ongevallen’. Het onder-
zoek dat gedaan is, suggereert dat er geen of slechts een beperkte invloed is.27 
Er is méér onderzoek gedaan naar de invloed van aansprakelijkheid op de ma-
nier waarop de medische dienstverlening wordt uitgeoefend. Greenwald en 
Müller vonden een significant verband tussen de verzekeringspremies voor 
medische aansprakelijkheidsverzekeringen (als proxy voor het aansprakelijk-
heidsrisico) en de mate waarin bepaalde diagnostische procedures worden ge-
bruikt. Een 10% stijging in de premie leidde tot een 3,6% stijging in een ge-
wogen gemiddelde van laboratoriumtests, gebruik van röntgenapparatuur en 
consulten. Dewees et al. wijzen er op dat dit verband mede veroorzaakt kan 
zijn door de mogelijkheid die artsen hebben om deze tests vergoed te krijgen 
van de zorgverzekeraar.28 Doordat de vereiste zorg bij medisch handelen in de 
Verenigde Staten grotendeels wordt bepaald door hetgeen gebruikelijk is in de 
                                                           
26 Zie bijvoorbeeld Bloembergen (1980). In dit artikel bespreekt Bloembergen het tweede rapport 

van de Studiegroep Verkeersveiligheid uit 1980. Hij stelt dat Amerikaanse cijfers suggereren 
dat de invoering van een no-fault systeem ‘geen enkele invloed heeft op de preventie van on-
gevallen’ en dat, als een verandering in het aansprakelijkheidssysteem al invloed heeft op de 
verkeersveiligheid, deze ‘naar alle waarschijnlijkheid uitermate gering zal zijn’ (p. 934).  

27 Dewees et al. (1996), p. 104. 
28 Dewees et al. (1996), p. 105. 
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bedrijfstak (in plaats van door een externe juridische maatstaf), zal de invloed 
van aansprakelijkheid relatief gering zijn voor artsen die tenminste de gebrui-
kelijke zorg betrachten.29 Dreigende aansprakelijkheid blijkt wel te leiden tot 
meer overleg tussen artsen en patiënten over de te volgen behandeling en de 
mogelijke gevaren daarvan. En die dreiging blijkt op het niveau van instituties 
(ziekenhuizen e.d.) in plaats van individuele artsen, wel degelijk preventief te 
kunnen werken, omdat de instituties preventieprogramma’s kunnen instellen en 
mogelijkheden hebben om slechte artsen aan te pakken (bijvoorbeeld via ont-
slag).30 Er is geen duidelijk bewijs voor de hypothese dat dreiging van aan-
sprakelijkheid er voor zorgt dat sommige activiteiten, met name de risicovolle, 
minder of helemaal niet meer worden uitgeoefend.  

In 1997 onderzochten Sloan e.a. de invloed van de toenemende dreiging 
van rechtszaken op het gedrag van verloskundigen in Florida.31 De toenemen-
de dreiging werd op vier manieren gemeten: (1) het aantal claims dat per jaar 
tegen de individuele verloskundige werd ingesteld, (2) de claimervaringen van 
de individuele verloskundige, (3) het aantal claims per jaar tegen alle verlos-
kundigen in het betreffende district en (4) het totaalbedrag dat per jaar in het 
district aan schadevergoeding en administratieve kosten is betaald. Er werd 
onderzocht of de dreiging van aansprakelijkheid invloed had op de keuze voor 
een ‘normale’ bevalling of een keizersnede, op het aantal echo’s en op de mate 
waarin de verloskundige aandacht had voor de ouders (door te luisteren naar 
hun opmerkingen, uit te leggen waarom een bepaalde test werd gedaan en hun 
vragen te beantwoorden). De onderzoekers vonden geen statistisch relevant 
verband tussen de dreiging van aansprakelijkheid en het gedrag van de verlos-
kundigen.32 

3.3 Producten 

In veel landen is schuldaansprakelijkheid, dat van oudsher de productaanspra-
kelijkheid beheerste, vervangen door risicoaansprakelijkheid voor defecte pro-
ducten. Dit biedt de mogelijkheid om te onderzoeken welke regel preventiever 
werkt. Preventie kan onder meer worden bereikt door veiliger productontwer-
pen, betere waarschuwingen tegen mogelijke gevaren, meer onderzoek naar de 
mogelijke gevaren die aan het product verbonden zijn, of doordat relatief ge-
vaarlijke producten van de markt verdwijnen. 

                                                           
29 Eventuele veranderingen als gevolg van aansprakelijkheid berusten dus eigenlijk op verande-

ringen in de professionele gewoonte, omdat die laatste wijzigingen er toe kunnen leiden dat ge-
drag dat niet overeenkomstig de nieuwe gewoonte is, als onrechtmatig wordt beschouwd. 

30 Dewees et al. (1996), p. 112. 
31 Sloan (1997), p. 245-260. De claims of betalingen door verzekeraars zijn gebaseerd op zorg 

door verloskundigen in de periode 1977-1983, en er is onderzocht of deze invloed hadden op 
het gedrag van verloskundigen in 1987 (toen de betreffende rechtszaken genoegzaam bekend 
konden zijn bij de verloskundigen). 

32 Sloan (1997), p. 255. 
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Dewees et al. bespreken twee Amerikaanse onderzoeken die in de jaren 
tachtig zijn uitgevoerd. In 1986 hebben 232 bedrijven met een minimale jaar-
omzet van 100 miljoen dollar vragenlijsten beantwoord. Uit de enquête bleek 
dat productaansprakelijkheid zowel positieve als negatieve invloeden heeft. 
Ruim eenderde van de bedrijven heeft vanwege de dreiging van aansprakelijk-
heid de bestaande veiligheidsinstructies verbeterd of aangevuld en ongeveer 
een derde van de bedrijven heeft veiligheidsverhogende verbeteringen in het 
ontwerp doorgevoerd. Anderzijds gaf zes procent van de bedrijven aan dat er 
ontslagen zijn gevallen en een kwart is gestopt met de vervaardiging van be-
paalde producten of het aanbieden van bepaalde diensten. De gederfde omzet 
hiervan zou volgens het onderzoek klein zijn en de prijsstijgingen als gevolg 
van aansprakelijkheid zouden zelden meer dan één procent bedragen. Het on-
derzoek is bekritiseerd omdat het de voordelen van productaansprakelijkheid te 
veel zou benadrukken door problemen van reputatieschade niet mee te wegen 
en doordat met name bedrijven met lage aansprakelijkheidsrisico’s onderzocht 
zouden zijn. Een onderzoek uit 1987 komt aan deze bezwaren tegemoet en 
leidt tot andere uitkomsten: ongeveer de helft van de ondervraagden stelt dat 
het strengere regime van productaansprakelijkheid grote invloed heeft op het 
vermogen om internationaal concurrerend te blijven. Ongeveer 38% gaf aan 
dat de uitbreiding van aansprakelijkheid een grote invloed had op de kosten en 
36% ondervond een gematigde invloed. Ongeveer 39% besloot een nieuw pro-
duct niet op de markt te brengen en een kwart van de bedrijven is gestopt met 
onderzoek naar nieuwe producten. Anderzijds heeft de uitbreiding van aan-
sprakelijkheid geleid tot verbeteringen in productveiligheid, herstructurering 
van bestaande productielijnen en verbetering van gebruiksaanwijzingen en 
waarschuwingen. Het is onmogelijk om op basis van deze twee onderzoeken 
aan te geven of de uitbreiding van productaansprakelijkheid heeft bijgedragen 
aan efficiënte preventie.33  

Ook besteden Dewees et al. aandacht aan onderzoeken naar specifieke ge-
vallen van de invloed van productaansprakelijkheid op productveiligheid en in-
novatie in verschillende bedrijfstakken. Uit onderzoek van Graham betreffende 
de veiligheid van auto’s blijkt dat eventuele doorgevoerde verbeteringen ook 
zonder productaansprakelijkheid zouden zijn aangebracht. Wel heeft het een 
grote invloed gehad op het ontwerp van bijvoorbeeld de benzinetank van de 
Ford Pinto en de kooiconstructie van de Jeep CJ. Volgens Graham is een even-
tueel effect op het aantal dodelijke slachtoffers bij ongevallen met auto’s te 
klein om te meten, als het er al is.34 Ook de invloed van productaansprakelijk-
heid op de markt van geneesmiddelen is voorwerp van empirisch onderzoek 
geweest. Dewees et al. bespreken enkele onderzoeken, waaronder dat van 
Lasagna, die concludeert dat angst voor productaansprakelijkheid er toe heeft 
geleid dat een aantal medicijnen van de markt verdwenen is. Tevens heeft die 
angst een remmende werking op innovatie in deze markt.35  
                                                           
33 Dewees et al. (1996), p. 198. 
34 Dewees et al. (1996), p. 199. 
35 Dewees et al. (1996), p. 200. Zie ook Huber (1985). 
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Na bespreking van veel verschillende onderzoeken concluderen Dewees et 
al. dat er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op de vraag of pro-
ductaansprakelijkheid bijdraagt tot preventie. Als producten van de markt ver-
dwijnen, kan dat positief of negatief zijn, afhankelijk van de kosten en baten 
van het product. Er is geen bewijs dat de uitbreiding van productaansprakelijk-
heid heeft geleid tot een daling in het aantal ongevallen, of dat in landen waar 
nog steeds schuldaansprakelijkheid heerst meer productgerelateerde ongeval-
len plaatsvinden dan in landen waar risicoaansprakelijkheid gehanteerd 
wordt.36 Voorts geldt natuurlijk dat fabrikanten belang hebben bij een goede 
reputatie van hun producten, zodat ze ook buiten het aansprakelijkheidsrecht 
om prikkels tot preventie krijgen. 

3.4 Milieu 

Een groot probleem bij het onderzoeken van de preventieve werking van mi-
lieuaansprakelijkheid is, dat milieuvervuiling op veel verschillende manieren 
wordt aangepakt (ook via bestuursrecht en strafrecht) en dat vervuilers ook an-
dere prikkels tot reductie van vervuiling krijgen (bijvoorbeeld, vergelijkbaar 
met fabrikanten van producten, om een goede reputatie op te bouwen of te be-
houden).  

Dewees et al. onderzoeken of er empirische gegevens zijn die suggereren 
dat milieuaansprakelijkheid preventief werkt. Tussen 1972 en 1990 zijn de uit-
gaven die bedrijven in de Verenigde Staten deden aan het beperken en beheer-
sen van vervuiling met ongeveer de helft gestegen. Het is niet aan te tonen dat 
dit door overwegingen van aansprakelijkheid komt. Waarschijnlijker is, dat het 
een gevolg is van regulering.37 

De Rand Corporation heeft via interviews met hoge functionarissen van 
bedrijven in de chemische, farmaceutische en halfgeleiderindustrie onderzocht 
of overwegingen van aansprakelijkheid invloed hebben op het gedrag van de 
bedrijven, waar het gaat om milieuschade. Uit dit onderzoek blijkt dat de drei-
gende aansprakelijkheid de bedrijven inderdaad gevoeliger heeft gemaakt voor 
de consequenties die hun handelen heeft voor het milieu. Het heeft er bijvoor-
beeld toe geleid dat werd afgezien van overnames of van de aanschaf van be-
paalde terreinen, dat afval niet langer werd vermengd met afval van andere be-
drijven en dat beslissingen met betrekking tot afvalverwerking niet langer wer-
den overgelaten aan de individuele ondernemingen binnen een concern maar 
centraal werden genomen. Ook is het gebruik van ondergrondse tanks sterk 
verminderd omdat de verzekeringsmaatschappij dat vereiste of omdat men 
vreesde voor waardedaling van de grond als gevolg van vervuiling.38 De be-
schikbare gegevens suggereren dus dat vervuiling van grond een gebied is 
waar overwegingen van aansprakelijkheid een duidelijke rol spelen, maar er 
                                                           
36 Dewees et al. (1996), p. 205. 
37 Dewees et al. (1996), p. 281. 
38 Dewees et al. (1996), p. 283. 
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zijn geen gegevens die hetzelfde aantonen voor lucht- en waterverontreini-
ging.39 

Op een aantal deelterreinen waar zich een sterke reductie van milieuveront-
reiniging heeft voorgedaan, zoals uitstoot van uitlaatgassen van het gemotori-
seerd verkeer en van broeikasgassen door elektriciteitscentrales, is onderzocht 
waardoor deze afname veroorzaakt werd. Meestal bleek regulering de belang-
rijkste oorzaak te zijn en heeft het aansprakelijkheidsrecht geen aantoonbare of 
slechts een geringe invloed.40 

3.5 Bedrijfsongevallen en beroepsziekten 

Net zoals bij verkeersaansprakelijkheid is in sommige landen of staten werkge-
versaansprakelijkheid in mindere of meerdere mate vervangen door een no-
fault systeem. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld in het begin van de twin-
tigste eeuw het aansprakelijkheidsrecht vervangen door een systeem van work-
ers’ compensation. Dit is een stelsel van verzekeringen waarbij de premie die 
het bedrijf moet betalen, afhangt van de hoeveelheid ongevallen die in het be-
drijf en in de bedrijfstak gebeuren. Naarmate er in de loop der tijd meer claims 
door het bedrijf worden ingediend, wordt de premie steeds meer gebaseerd op 
het aantal ongevallen in het bedrijf zelf. De premie van grote bedrijven (waar 
meer ongevallen gebeuren) wordt hierdoor uiteindelijk bijna geheel door het 
eigen veiligheidsbeleid bepaald, terwijl de premie van kleine bedrijven (waar 
te weinig ongevallen gebeuren om de premie er op een statistisch verantwoor-
de wijze op te kunnen baseren) met name door het gemiddelde in de bedrijfstak 
wordt bepaald. Kleine bedrijven krijgen geen goede prikkel om preventieve 
maatregelen te treffen, omdat de premie daar toch niet of nauwelijks door 
wordt beïnvloed. Onduidelijk is of dit in de praktijk tot problemen leidt.41 In 
situaties waar geen workers’ compensation werd ingevoerd maar het aanspra-
kelijkheidsrecht gehandhaafd bleef, is het steeds strenger voor de werkgever 
geworden, doordat allerlei verweren (zoals eigen schuld of risicoaanvaarding) 
zijn ingeperkt. 

Chelius onderzoekt een aantal specifieke categorieën dodelijke ongevallen 
waarbij oorzaken uit de werksfeer domineren. Deze ongevallen worden ge-
bruikt als proxy voor het aantal dodelijke ongevallen in bedrijven, hetgeen 
weer als proxy fungeert voor het risico in bedrijven.42 Sinds 1900 worden ge-
gevens bijgehouden over deze dodelijke ongevallen, maar doordat definities 
van oorzaken in de loop der tijd gewijzigd zijn, blijkt alleen informatie over 

                                                           
39 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging wordt 

gereguleerd door de CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 
Liability Act) van 1980. Deze wet geeft ruimere mogelijkheden tot het aanspreken van ver-
vuilers voor de kosten van het reinigen van de vervuiling dan de eerder geldende regels. 

40 Dewees et al. (1996), p. 288, 289. 
41 Dewees et al. (1996), p. 380. De werknemer komt in aanmerking voor workers’ compensation 

indien zijn ongeval of ziekte is voortgevloeid uit of gebeurd tijdens zijn werk. 
42 Chelius (1976), p. 301. 
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het aantal dodelijke ongevallen veroorzaakt door machines anders dan motor-
voertuigen bruikbaar te zijn. Deze categorie besloeg in de onderzochte periode 
(1900-1940) 16% van de dodelijke ongevallen in bedrijven en 87% van deze 
ongevallen vonden plaats ‘op de werkvloer’. Chelius analyseert het aantal do-
delijke ongevallen per hoeveelheid werknemers die in dienst zijn en corrigeert 
voor bijvoorbeeld de zich ontwikkelende medische hulp, die naar verwachting 
levens heeft gered, en het al dan niet aanwezig zijn van veiligheidsregulering. 
Hij onderzoekt of het aantal ongevallen afhangt van de mogelijkheid van de 
werkgever om verweren te gebruiken en van het aanwezig zijn van workers’ 
compensation. Het blijkt dat zowel strengere aansprakelijkheid als workers’ 
compensation leiden tot een significant lager aantal dodelijke ongevallen, 
waarbij het laatste systeem een grotere invloed heeft dan het eerste. Regulering 
daarentegen heeft geen significante invloed.43 

Fishback komt in zijn onderzoek naar het effect van workers’ compensati-
on bij ongevallen in kolenmijnen tot de tegenovergestelde conclusie dat de 
overgang naar strengere aansprakelijkheid of workers’ compensation tot meer 
ongevallen heeft geleid. Hij onderzoekt het aantal dodelijke ongevallen in mij-
nen tussen 1903 en 1930 en volgens de onderzochte gegevens is dat aantal met 
17% gestegen door het invoeren van een strenger aansprakelijkheidsrecht en 
met 23% door het invoeren van workers’ compensation. De stijging als gevolg 
van het strengere aansprakelijkheidsregime is te verklaren door afschaffing van 
de fellow servant rule, welke inhoudt dat de werkgever niet aansprakelijk is 
indien het ongeval is veroorzaakt door nalatigheid van een andere werknemer, 
niet zijnde een opzichter. Het afschaffen van dit verweer leidt in beginsel wel 
tot een strenger aansprakelijkheidsregime, maar omdat in de mijnen de kosten 
van toezicht zeer hoog zijn, heeft het afschaffen van de fellow servant rule juist 
tot gevolg dat er bijna helemaal niet meer op de gevaren van het gedrag van 
werknemers wordt gelet, hetgeen tot meer ongevallen leidt. Het hangt dus van 
de bedrijfstak af welke aansprakelijkheidsregel het beste werkt.44 

Dewees et al. concluderen dat de empirische gegevens niet eenduidig zijn. 
Het aansprakelijkheidsrecht kan voor wat betreft bedrijfsongevallen, afhanke-
lijk van de bedrijfstak, inderdaad preventief werken. In die situaties blijkt wor-
kers’ compensation vaak nog beter te werken. Het probleem met het bestaande 
empirische onderzoek is dat het dateert uit het begin van de twintigste eeuw, 
zodat het de vraag is of de conclusies ook nu nog opgaan. Bij beroepsziekten 
lijkt het aansprakelijkheidsrecht weinig of geen invloed te hebben, met name 
als er lange incubatietijden meespelen. Dit laatste blijkt o.a. uit onderzoek be-
treffende asbestzaken: de vloedgolf aan rechtszaken in de Verenigde Staten 
heeft niet geleid tot betere bescherming van de werknemers en evenmin tot een 
lagere mate van blootstelling aan de gevaren dan in landen waar niet of veel 
minder over asbestblootstelling werd geprocedeerd.45 

                                                           
43 Chelius (1976), p. 303, 304. 
44 Dewees et al. (1996), p. 353. 
45 Dewees et al. (1996), p. 354, 355. 
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Een recenter onderzoek is dat van Kötz en Schäfer.46 Zij onderzoeken de 
invloed van de invoering van een bonus/malus regeling in de Duitse suikerin-
dustrie. Vóór 1966 was de bijdrage die een individueel bedrijf moest leveren 
aan de uitgaven van de bedrijfstak aan preventieve maatregelen, uitkeringen 
aan slachtoffers van ongevallen en aan nabestaanden van werknemers die bij 
bedrijfsongevallen om het leven kwamen, onafhankelijk van het antwoord op 
de vraag of er in dat bedrijf meer of minder ongevallen dan gemiddeld voor-
kwamen en of die ongevallen al dan niet ernstiger en/of duurder waren. Vanaf 
1966 moeten bedrijven waar meer, ernstiger en/of duurder ongevallen dan ge-
middeld plaatsvinden, meer in de kosten bijdragen. Uit het onderzoek volgt dat 
deze invoering van gedragsprikkels heeft geleid tot een significante daling in 
het aantal ongevallen in de suikerindustrie, maar niet in de ernst van de onge-
vallen die nog steeds plaatsvinden. De auteurs verklaren dit doordat veel pre-
ventieve maatregelen de kans op ongevallen in het algemeen verkleinen en niet 
de kans op specifiek ernstige en dure ongevallen. De auteurs concluderen dat 
financiële gedragsprikkels duidelijk tot ongevalpreventie kunnen leiden. Het 
maakt volgens hen dan niet uit of die prikkels door een bonus/malus regeling 
worden verstrekt, zoals in het onderzoek het geval is, of door de dreiging van 
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. 

4. Conclusie 

Uit dit overzicht van empirisch onderzoek betreffende de preventieve werking 
van het aansprakelijkheidsrecht blijkt dat de resultaten niet eenduidig zijn. 
Verkeersaansprakelijkheid lijkt van de onderzochte rechtsgebieden het beste de 
preventiedoelstelling te bereiken en milieuaansprakelijkheid het slechtste. Bij 
werkgeversaansprakelijkheid hangt het af van de onderzochte bedrijfstak. Bij 
medische aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid zijn er zowel positie-
ve als negatieve effecten van aansprakelijkheid en het is niet eenduidig aan te 
geven welke effecten overheersen. 

De rechtseconomische benadering van het onrechtmatige-daadsrecht ziet 
preventie als de belangrijkste doelstelling. Empirisch onderzoek blijkt niet dui-
delijk te bevestigen dat het aansprakelijkheidsrecht inderdaad preventief werkt. 
De grote vlucht die de rechtseconomische benadering in bijvoorbeeld de Vere-
nigde Staten heeft genomen, is dan ook niet te verklaren uit een grote voorspel-
lende waarde. Wellicht dat de grote kracht van de rechtseconomie meer schuilt 
in het kunnen bieden van een systematisch analysekader waarbinnen juridische 
problemen geanalyseerd kunnen worden. Deze benadering ligt meer op het ter-
rein van de inputanalyse en valt derhalve buiten het kader van deze bijdrage. 

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een duidelijke preventie-
ve werking van het aansprakelijkheidsrecht wordt geboden door Rose-Acker-
man.47 Omdat rechters gebonden zijn aan regels van procesrecht, kan het 
                                                           
46 Kötz en Schäfer (1993). 
47 Rose-Ackerman (1992), p. 120 e.v. 
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moeilijk zijn om via het aansprakelijkheidsrecht correcte gedragsprikkels te 
verstrekken. Indien het bijvoorbeeld vanuit rechtseconomisch oogpunt wense-
lijk is om een werknemer via een mogelijk verweer van eigen schuld prikkels 
tot zorgvuldig gedrag te verstrekken, leiden procesrechtelijke beschermingen 
van de werknemer (zoals omkering van de bewijslast, versoepeling van de 
stelplicht van de werknemer en verzwaring van de verweerplicht van de werk-
gever) er toe dat de gedragsprikkels die in beginsel in het materiële recht aan-
wezig zijn, formeelrechtelijk gefrustreerd worden. Dat het aansprakelijkheids-
recht in zo’n geval weinig preventief werkt, is dan niet verbazingwekkend. 
 
Is de hierboven besproken buitenlandse empirische literatuur relevant voor Ne-
derland? Naar mijn mening wel. Ten eerste betreft veel onderzoek de situatie 
waarin aansprakelijkheidsregels versoepeld worden of vervangen worden door 
een systeem van verzekeringen. Het gaat dan steeds om de situatie waarin acto-
ren in mindere mate zelf opdraaien voor de gevolgen van hun handelen en zo 
minder prikkels tot zorgvuldig gedrag krijgen. Dit kan in Nederland ook ge-
beuren, bijvoorbeeld door het inperken of afschaffen van het verweer van ei-
gen schuld, waardoor het slachtoffer geen prikkels meer via het aansprakelijk-
heidsrecht ontvangt om zelf ook zorgvuldig te zijn. Voorts betreft het onder-
zoek dat is gedaan in verschillende landen en verschillende staten. Die landen 
en staten hebben rechtssystemen die onderling van elkaar verschillen en als 
dan blijkt dat, zoals bij verkeersaansprakelijkheid, in veel landen en staten de 
invoering van no-fault leidt tot een stijging van het aantal dodelijke ongeval-
len, dan vormt dat op zijn minst een indicatie dat Nederlandse voorstellen tot 
invoering van no-fault in het verkeer kritisch moeten worden bekeken. Er zal 
moeten worden onderzocht of de Nederlandse situatie op relevante punten af-
wijkt van de buitenlandse systemen waar de stijging in ongevallen is geconsta-
teerd, voordat aannemelijk kan worden gemaakt dat die stijging in Nederland 
niet zal plaatsvinden. Tenslotte blijken aansprakelijkheidssystemen in verschil-
lende landen, ondanks de op het eerste gezicht grote verschillen, in essentie 
grote overeenkomsten te vertonen. Zo lijkt het Angelsaksische negligence zeer 
sterk op de Nederlandse maatschappelijke onzorgvuldigheid, de Duitse Fahr-
lässigkeit en de Franse faute.48 Empirisch onderzoek betreffende de werkelijke 
effecten van negligence zijn daarmee ook relevant voor de landen die andere, 
maar in de kern zeer vergelijkbare begrippen hanteren. Het is dus belangrijk 
dat we in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, indachtig de titel van het 
boek van Dewees et al., de feiten serieus nemen, zelfs als die feiten alleen in 
buitenlandse literatuur onderzocht zijn. 

                                                           
48 Zie voor de common core benadering, waarbij wordt onderzocht of verschillende rechtsbegrip-

pen uit verschillende rechtsstelsels wellicht dezelfde (of op zijn minst een vergelijkbare) in-
houd hebben o.a. Mattei (1997). 
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De dood als lekenspel 

John Blad 

Bespreking van: B.E. Chabot, Sterfwerk. De dramaturgische blik op zelfdoding 
in eigen kring, SUN, Nijmegen 2001 
 
 
De ouderenpsychiater Chabot heeft in deze zeer onlangs verschenen studie ge-
probeerd een sociologisch beeld te krijgen van de werkelijkheid rond ‘zelfdo-
ding in eigen kring’, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten aan 
bod komen. Via professionele voorlichters en vrijwillige begeleiders van de 
NVVE en de stichting De Einder, die beide kandidaat-zelfdoders voorzien van 
informatie en bemiddeling, reconstrueerde hij de gang van zaken rond 20 zelf-
dodingen. Daarvan is de helft voltrokken ‘in eigen kring’ en de andere helft, 
bij ontbreken van zo’n kring, met zorgvuldige voorbereiding en soms betrok-
kenheid van derden. Chabot hanteert daarbij de aan Goffman1 ontleende ‘dra-
maturgische’ benadering, waarbij het gaat om het reconstrueren van de ‘mise 
en scène’ van de alledaagse realiteit. Hoewel het om een klein aantal cases gaat 
is het beeld dat Chabot van het sociologische probleem ontwikkelt plausibel. 
Voor wat betreft de algemeen sociologische verklaring van de opkomst van 
claims van zelfbeschikking met betrekking tot het levenseinde sluit Chabot in-
houdelijk aan op de factoren die in 1975 reeds door F. van Heek2 zijn ge-
analyseerd, met dien verstande dat hij er de nadruk op legt, dat het sterven door 
de burger steeds meer wordt gedefinieerd als behorend tot het ‘privé-domein’ 
(hetgeen te begrijpen is tegen de achtergrond van de emancipatie van de bur-
ger) terwijl het feitelijke sterven steeds meer onder medische begeleiding 
plaatsvindt en nu juist onder regie van de medische stand is gekomen (p. 97). 
De twee regisseurs komen structureel en cultureel met elkaar in conflict. 

In het verloop van de euthanasiediscussie sedert het einde van de jaren ’60 
van de vorige eeuw – waarbij het burgerlijk zelfbeschikkingsrecht een centrale 
claim was – is de medische stand ook de verantwoordelijkheid voor de medi-
sche bijstand bij euthanasie en hulp bij zelfdoding toebedeeld. De artsen zijn 

                                                           
1  Goffman, E. (1980) De dramaturgie van het dagelijks leven. Schijn en werkelijkheid in sociale 

interacties, Utrecht: Bijleveld. 
2  Van Heek, F. (1975) Actieve euthanasie als sociologisch probleem, een macro-sociologische 

verkenning van feiten en samenhangen, Boom, Meppel, 1975, vrijelijk samengevat: a) de op-
komst van de medische macht en de institutionalisering van de medische zorg (de expansie van 
het ‘medisch domein’); b) de demografische ontwikkelingen; c) de emancipatie van de burger 
en de deconfessionalisering; d) de context van de verzorgingsstaat die humanitaire aandacht 
voor stervensproblematiek mogelijk maakt.  
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daarbij eigenlijk de representanten van de samenleving geworden, die het ern-
stig lijden van de stervende verantwoord mogen verlichten en uit barmhartig-
heid zelfs tot actieve stervenshulp mogen overgaan: “Maar barmhartigheid die 
als prijs heeft het overlijden van de patiënt, blijft voor de uitvoerder van de 
dodende handeling altijd beladen met dubbelzinnigheid”(p. 98). Dus ook al 
spreekt de patiënt met nog zoveel nadruk en aandrang in termen van zijn recht 
om over zijn eigen dood te beschikken, het kan voor de arts niet gaan om ‘U 
vraagt en wij draaien’. De kandidaat zelfdoder moet als hij hulp van de arts wil 
verkrijgen een soort ‘examen’ afleggen, waarvoor men slechts onder bepaalde 
condities slaagt. Een aantal van de ‘gezakten’ neemt dan de regie in eigen 
hand. 

1. Frequentie en context 

In kwantitatieve termen komen er per jaar volgens Chabot tussen de 40 en 
maximaal 210 (maar waarschijnlijk veel minder) van zulke ‘zelfdodingen in 
eigen regie’ voor. (Het totale aantal zelfdodingen per jaar ligt om en nabij de 
1500.) Daarbij gaat het niet alleen om de groep burgers die Drion op het oog 
heeft – de groep ouderen die ‘klaar met leven’ zijn – maar ook om twee andere 
groepen: een groep met ernstig invaliderende somatische ziekten die op zich-
zelf niet dodelijk verlopen en een groep met ernstig invaliderende, reeds lang 
behandelde maar niet genezen, psychiatrische aandoeningen. Rondom deze 
groepen bestaat een praktijk van hulp, voorlichting en bemiddeling buiten het 
medische circuit, die voor een belangrijk deel zijn bestaansgrond lijkt te heb-
ben in het feit dat de cliënten bij hun artsen ‘nul op het rekest’ hebben gekre-
gen bij een verzoek om hulp bij zelfdoding (op kortere of op langere termijn). 
De bemiddeling die deze hulpverleners bieden is voor een deel gericht op het 
eventuele herstel van de relatie met de arts(en) en de informatieverschaffing 
betreft voor een deel ook de methoden die men kan gebruiken om zichzelf het 
leven te benemen. In enkele gevallen lijkt ook te worden bemiddeld – zij het 
niet direct aantoonbaar – in het verkrijgen van dodelijke middelen, die de zelf-
doder dan op een dag via de post toegezonden krijgt vanuit het buitenland. 
Soms blijft een vrijwilliger in de buurt van een zelfdoder tijdens de zelfdoding, 
zonder assistentie bij de handeling zelf te verlenen. Wel wordt daarbij dan ook 
wel eens geholpen met het fijnmaken of het mengen van de middelen als de 
zelfdoder dat zelf niet kan. Chabot memoreert dat in Nederland in het jaar 
1995 zo’n 2500 (serieuze) verzoeken definitief geweigerd werd: de belangrijk-
ste reden dat de groep ‘zelfdoders in eigen kring’ daar slechts een kleine pro-
portie van vormt, verklaart Chabot uit het feit dat het merendeel van de gewei-
gerden ondertussen te ziek en te moe is om het gevecht aan te gaan dat de rea-
lisering van hun stervenswens dichterbij kan brengen. 
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2. Nomische zelfdodingen 

In tegenstelling tot de ‘anomische zelfdodingen’ die in de sociologie sinds 
Durkheims beroemde studie bekend zijn gaat het hier in de meeste gevallen om 
‘nomische zelfdodingen’: de zelfdoding wordt gedurende een lang proces ge-
pland, in overleg met een kring van naaste betrokkenen met wie men zich ver-
bonden voelt en als zo’n kring er niet is in overleg met vrijwillige begeleiders 
(p. 50 e.v.). De kracht van de stervenswens en het doorzettingsvermogen van 
de zelfdoders, van wie het besluitvormingsproces en de zelfdoding gerecon-
strueerd zijn, is indrukwekkend te noemen. De liefhebbende naasten van de 
zelfdoder worden door diens volharding innerlijk verscheurd tussen de wens 
de zelfdoding te voorkomen en de naaste te behouden en de wens de kandi-
daat-zelfdoder vooral niet in de steek te laten en in gesprek te blijven. Zelfdo-
ding in eigen kring is een lange weg, een emotionele worsteling waarbij de 
dierbaren door hun afwijzing van het voornemen planmatigheid en afweging 
van alternatieven weten af te dwingen. Als dan na verloop van tijd de ster-
venswens onverminderd bovenaan staat, komt men in een onontkoombare po-
sitie van morele gebondenheid aan deze uitkomst van het afwegingsproces en 
moet men toegeven. Sommige naasten blijven dan en helpen zelfs met de zelf-
doding, anderen nemen al wat eerder voorgoed afscheid. Het beeld van de 
naasten dat hier wordt opgeroepen is verre van dat van de strafbare figuur van 
het willens en wetens bijdragen aan de zelfdoding.  

De definitieve weigering door de arts(en) en de assertieve halsstarrigheid 
van de kandidaat-zelfdoder tezamen roepen dus de wens in het leven, buiten 
het medische circuit om informatie over zelfdoding en de middelen daartoe te 
verkrijgen. Daarbij speelt als een belangrijk bijkomend motief een rol, dat de 
zelfdoding waardig moet zijn. In die waardigheid van de zelfdoding zijn twee 
aspecten te onderkennen: enerzijds betekent zij dat de zelfdoding kan geschie-
den op een esthetische wijze, dat wil zeggen dat er geen geweld en verminking 
van het lichaam bij te pas hoeft te komen, zoals het geval is bij het zich voor de 
trein of van een flatgebouw werpen (p. 45). Anderzijds betekent waardig dat er 
niet ernstig geleden behoeft te worden. 

3. De rol van de artsen 

De artsen dragen door hun – terechte of onterechte – weigering op het verzoek 
om hulp bij zelfdoding van een patiënt in te gaan bij tot de ‘mis en scène’ van 
de zelfdoding in eigen regie, maar hun rol is daarna vaak niet geheel uitge-
speeld. Soms worden zij benaderd door familieleden van de kandidaat-zelfdo-
der, soms door een vrijwilliger-hulpverlener van de NVVE of De Einder, die 
de belangen van de cliënt bij hen bepleit. De druk die op artsen, met name 
huisartsen, wordt uitgeoefend kan groot zijn en daarbij speelt een rol, dat velen 
toch (willen) uitgaan van een recht op de levensbeëindigende hulp van de arts. 
Hij houdt de sleutel tot de medicijnkast, of hij dat nu wil of niet. Sommige 
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huisartsen, zo blijkt uit Chabots reconstructies, gaan ertoe over mondjesmaat 
middelen voor te schrijven die, als ze gespaard worden en allemaal tegelijk 
worden ingenomen, de dood kunnen veroorzaken. In andere gevallen komen 
huisartsen en verpleegkundige diensten in de positie, dat zij de medische ge-
volgen van een zelfgekozen verstervingsproces moeten opvangen. Verder 
blijkt dat (huis)artsen, met name wanneer zij hebben bijgedragen aan de ver-
zameling van dodelijke middelen, overgaan tot het invullen van de overlij-
densverklaring en een natuurlijk overlijden melden, terwijl er in feite een zelf-
doding heeft plaatsgehad, hetgeen als “onnatuurlijke dood” dient te worden 
gemeld. 

Chabot beschrijft vier dilemma’s voor de (huis)arts die gevraagd wordt om 
medische bijstand bij zelfdoding. Het eerste betreft de vraag in hoeverre de 
verzoeker ziek is of niet. Daarbij geldt een ernstige, ook een invaliderende han-
dicap op zichzelf niet als ziekte en is een depressie ofwel van voorbijgaande 
aard en niet ziekelijk of wel ziekelijk maar dan wordt deze geacht de wil aan te 
tasten. De wijze waarop de arts dit eerste dilemma oplost lijkt niet geheel vrij 
van willekeur. 

Het tweede dilemma betreft de vraag hoe om te gaan met het gestelde ver-
zoek om dodelijke middelen. Duidelijk is dat als er besloten wordt dat de ver-
zoeker ‘niet ziek’ is, openlijke hulpverlening in strijd is met het strafrecht en 
de criteria voor toelaatbare hulp. De arts mag ook niet in het verborgene toch 
de middelen ter beschikking stellen, maar gaat daar zoals gezegd wel eens toe 
over. Daarbij zweeft de arts tussen angst voor justitie en, aldus Chabot, angst 
voor het verzet van de familie (anti-euthanasie) tegen de gevraagde hulpverle-
ning. Die laatste angst kan met de eerst gemelde te maken hebben dus of we 
hier werkelijk een nieuw gegeven hebben, zoals Chabot meent (p. 81), valt te 
betwijfelen. 

Het derde dilemma waar de arts voor gesteld wordt betreft de vraag, of de 
voorgenomen en aangekondigde zelfdoding, na weigering van de hulpverle-
ning, moet worden voorkomen. Artsen vragen zich kennelijk af, of ze ook 
strafbaar behulpzaam kunnen zijn bij nalaten, hetgeen een interessante vraag is 
waar ik op deze plaats niet verder wil ingaan. In ieder geval lijkt het niet inte-
ger, als de arts hiertoe de mogelijkheid van dwangopname op grond van de 
Wet BOPZ zou gebruiken, als hij eerst besloten heeft dat de verzoeker in psy-
chiatrische zin niet ziek is. 

Het laatste dilemma betreft de vraag of in geval van zelfdoding, in het licht 
van de concrete omstandigheden, een natuurlijke of een onnatuurlijke dood 
moet worden gemeld. Bij een overlijden door zelfverkozen versterving zijn 
daar geen richtlijnen over en daarnaast wordt vaak een natuurlijk overlijden 
opgegeven om de naasten of zichzelf een onderzoek door de lijkschouwer en 
justitie te besparen. 
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4. De strafrecht-officials en de hulp bij zelfdoding 

Interessant is hoe Chabot de strafrecht-officials telkens een bepalende rol laat 
spelen, hoewel ze voor het grootste deel van het drama tussen de coulissen 
staan. De officier van Justitie en de lijkschouwer staan symbool voor de ver-
antwoording die moet worden afgelegd, als men dat niet kan vermijden. De 
zelfdoding met de hulp van anderen speelt zich af in de schaduw van het straf-
recht. Als er dan officials op het toneel verschijnen, reageren die sterk ver-
schillend (p. 85-86). 

Toen Chabot het hier besproken boek schreef verwachtte hij dat de zaak 
Brongersma de grenzen van het strafrecht voor ouderen die hulp bij zelfdoding 
verlangen zou gaan verhelderen. Wellicht zou de ‘klaar met leven’ problema-
tiek juridisch worden erkend als een grondslag voor straffeloze hulpverlening. 
Ondertussen heeft het hof Amsterdam een arrest gewezen waarin inderdaad 
grenzen zijn getrokken. 

Het gerechtshof te Amsterdam oordeelt dat het optreden van de huisarts 
van Brongersma gewetensvol en consciëntieus kan worden genoemd en dat 
deze zich toetsbaar heeft opgesteld. Toch had hij zich ervan bewust moeten 
zijn dat de in de jurisprudentie ontwikkelde normen voor dit geval niet toerei-
kend waren. Het oordeel dat zijn patiënt ondraaglijk leed stoelde op begrip 
voor diens situatie, niet op een medisch-professioneel oordeel. Het ontbreken 
van enig levensperspectief kan als een existentieel lijden gezien worden, maar 
brengt de arts “op een gebied dat buiten zijn medisch-professionele competen-
tie ligt”. 
 

“In ieder geval kan niet als juist worden aanvaard de opvatting dat een 
huisarts zich zelfstandig – als medicus – een oordeel mag vormen over 
de ondraaglijkheid, de uitzichtloosheid en de onbehandelbaarheid van 
lijden dat zijn oorzaak niet of niet in overwegende mate vindt in een so-
matische en/of psychische aandoening, en wel omdat hierover geen we-
tenschappelijk verantwoord medisch inzicht bestaat”.3 

 
De arts is volgens het gerechtshof tekortgeschoten in zijn inschatting van de 
uitzichtloosheid en de onbehandelbaarheid van het lijden en eventuele andere 
behandelings- en/of verlichtingsmodaliteiten hadden in ogenschouw genomen 
moeten worden. In dit kader zou het voor de hand hebben gelegen de gecon-
sulteerde psychiater om advies te vragen, wat nagelaten is. De arts had zich 
aldus meer moeten richten op de zingevingsproblematiek van zijn patiënt, dan 
wel het lijden anderszins draaglijker moeten maken. De inschatting van de uit-
zichtloosheid en de ondraaglijkheid van het lijden had derhalve een te smalle 
basis. De patiënt was zich ervan bewust dat het verzoek problematisch was en 
kon zich voorstellen dat het afgewezen zou worden. Het gerechtshof conclu-
deert hieruit dat de patiënt ‘niet zonder meer afwijzend” zou staan tegenover 

                                                           
3  Gerechtshof Amsterdam, d.d. 6 december 2001. 
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(een) behandeling. De arts heeft in een te vroeg stadium zijn medewerking aan 
het verzoek toegezegd “en zich zelf wellicht in een dwangpositie gemanoeu-
vreerd”.  

Deze overwegingen leiden ertoe dat het gerechtshof het beroep op over-
macht in de zin van een noodtoestand in de vorm van een conflict van plichten 
en een beroep op het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid verwerpt. 
Concluderend: de arts is in ieder geval niet gelegitimeerd tot stervenshulp wan-
neer er slechts leegheid van het bestaan is. 

Voor wat betreft het recht zijn de lijnen dus duidelijk getrokken: de verzoe-
ker is ofwel als zodanig ziek te beschouwen, dat zijn lijden als ondraaglijk en 
uitzichtloos te objectiveren zijn (en dan is de arts bevoegd om zorgvuldig op 
eventuele stervenswensen in te gaan), ofwel hij heeft niet een zodanige somati-
sche en/of psychische aandoening en dan mag de arts evenmin als elke andere 
burger de gevraagde, op levensbeëindiging gerichte, hulp verlenen. 

5. Toekomstbeeld 

De behoefte aan medische bijstand bij zelfdoding is in de naaste toekomst vol-
gens Chabot afhankelijk van vier factoren, naast het demografische feit van de 
sterke toename van het aantal ouderen.4 

Ten eerste is er de secularisering, die ertoe bijdraagt dat aan lijden niet snel 
een positieve ‘zin’ wordt verleend. Ten tweede is er een toenemende kritiek op 
medisch-technische mogelijkheden die opgedrongen worden. Ten derde ziet 
Chabot een langzaam dalend zorgpeil voor ouderen, met name door een gebrek 
aan verpleegkundigen. Tenslotte wint de opvatting, dat de relatie tussen de arts 
en de patiënt in hoge mate een contractuele relatie is, terrein. 

Opvallend is dat die factoren niet nieuw te noemen zijn (zie Van Heeks stu-
die) maar wellicht doen zij zich intensiever voelen naarmate de vergrijzing 
doorzet. 

Het lijkt dan ook terecht dat sommige partijen (zoals D’66) en verenigin-
gen zoals de NVVE een brede, maatschappelijke discussie willen voeren over 
de zogeheten ‘pil van Drion’, die kan gelden als een metafoor voor de behoefte 
aan medische bijstand bij zelfdoding.  
 

                                                           
4  Chabot (2001), p. 110. 
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“Does not everybody know, that we got the best legal system in the world?” 
was het commentaar van een (zwarte) advocaat voor de TV in Los Angeles na 
de terechtzittingen in het Simpson-proces. Andere, vooral blanke Amerikanen 
lieten juist bij deze procedure een overweldigende kritiek op hun justitieel sys-
teem horen. Racistisch (dat hadden wij al eerder van zwarte mensen en van 
Latijns-Amerikaanse immigranten gehoord), corrupt (omdat het geld uitmaakt 
wie wint) en onvoorspelbaar (omdat de trucs van advocaten belangrijker zijn 
dan eerlijke bewijsmiddelen). 

In de publieke opinie traden dezelfde tegenstellingen aan het licht. Vooral 
de ‘jury trials’ zijn mikpunt van voortdurende kritiek. De resultaten gelden als 
onvoorspelbaar en de vonnissen van de juryrechtspraak vindt men vaak be-
vooroordeeld. De resultaten hangen af van de handigheid van advocaten die al 
bij het voorbereidende onderzoek (inquiry) op allerlei trucs en verrassingen 
van de tegenpartij moeten anticiperen. Amerikaanse advocaten worden dus 
algemeen beschouwd als een soort haaien, die zowel hun cliënten als de tegen-
partijen op kosten jagen en meer problemen veroorzaken dan ze oplossen. 
Niettemin heeft alle kritiek zelden succes geboekt: professionele belangen, 
institutionele inertie en (zelfs geleerde) ideologie hebben een algehele herzie-
ning geblokkeerd.  

De hoeksteen van die ideologie vormt het leerstuk van de contradictoire 
bewijsvoering. Dit gaat ervan uit dat de processuele waarheid het best naar 
voren komt wanneer partijen in staat worden gesteld hun visies zo scherp mo-
gelijk tegenover elkaar af te zetten. Terwijl de continentaal-Europese traditie 
(en in het bijzonder de Nederlandse) vooral de professionaliteit van de rechters 
vertrouwt, berust de Engelse (en vooral Amerikaanse) op de contradictoire 
concurrentie tussen partijen en hun advocaten. Dit wordt nog bevestigd door 
het schrikbeeld dat van de continentale inquisitoire procedure wordt geschetst. 
Zoals Leon Fuller die – in Anatomy of Law (1968, 35) – het “inquisitorial sys-
tem of proof taking” definieert als de praktijk in de civil law landen waar “de 
rechter de terechtzitting (“trial”) leidt, de vragen en de omvang van de zaak 
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bepaalt en uitmaakt wat voor vragen gesteld worden en hoever zij uitgediept 
worden (“scope and extent of the inquiry”). De terminologie van de tekstboe-
ken ziet dit als een soort inquisitie die volgens Black’s Law Dictionary (1999 
ed.) een “doorgaans gruwelijke ondervraging voorstelt zonder respect voor de 
waarde en de rechten van de verhoorden”.  

Empirische analyse van de procespraktijk in Amerika en Continentaal Eu-
ropa heeft echter allang aangetoond dat deze leerboeken karikaturen hebben 
getekend. Het beeld van de dramatische jury trials stamt meer van Hollywood 
dan van de rechterlijke praktijk. Feitelijk leidt de langdurige procedure van de 
juryrechtspraak tot vermijdingsgedrag. 85% tot 90% percent van alle civiele 
geschillen worden in een pre-trial of met een schikking afgedaan. De exorbi-
tante uitspraken van Texaanse juries in aansprakelijkheidszaken worden 
meestal door de rechter in beroep weer terug geschroefd en bij strafzaken leidt 
de dreiging met een jury trial meestal tot het toegeven aan (en al te vaak afper-
sen van) een schuldbekentenis met de daaraan verbonden strafvermindering. 
Kagan concludeert dat door het vermijden van juryrechtspraak de Amerikaanse 
praktijk minder contradictoir blijkt te zijn dan de meer hiërarchische procedure 
op het Europese continent.  

Hiërarchisch en professioneel noemt hij de Europese procedure waarbij hij 
vooral Damaska (1986) en Langbein (1979/1985) citeert die de Amerikanen de 
voordelen van de Duitse procedure voor de civiele en de strafrechter voor ogen 
houden. Zij benadrukken het juridische niveau en de discipline van de conti-
nentale rechters die door training, selectie en levenslange carrière veel profes-
sioneler te werk gaan dan de gepolitiseerde en in vele deelstaten democratisch 
gekozen rechters in de VS. Weliswaar brengen de verschillende carrièresyste-
men van Europese rechterlijke organisaties – met hun beoordelingen en uit-
zicht op promotie – allemaal hiërarchische elementen mee, die door hun Ame-
rikaanse collega’s als schending van hun onafhankelijkheid zouden worden 
gezien, maar de daarmee gegeven controle is tegelijk ook een toezicht op de 
betrouwbaarheid en uniformiteit van de rechtspraak.  

De Amerikaanse rechtsspraak is volgens Kagan daarentegen grillig en on-
voorspelbaar, maar ook democratisch en innovatief. Het begint al met het juri-
disch definiëren van allerlei probleemsituaties en het inschakelen van advoca-
ten (mobilisering van recht), die door hoge succes tarieven (contingeny fees) 
geprikkeld zijn om nieuwe eisen te verzinnen, door de voorbereidingskosten 
tot hoge investeringen gedwongen zijn en die door hun opleiding meer op de 
competitie op de markt dan op professionele verantwoordelijkheid gericht zijn. 
Wat in eerste plaats voor hun rol bij de contradictoire procedure gold, is dus 
een kenmerk van hun professionele oriëntatie in het algemeen geworden. Het 
verschil bij de procedurele rol van rechters en advocaten in de common law is 
gegroeid tot een patroon van een contradictoire rechtscultuur in Noord-Ameri-
ka met al haar institutionele kenmerken waar de juridische opleidingen, de pro-
fessionele carrière en de daaraan verbonden attituden net zo belangrijke ele-
menten zijn als puur de contradictoire rol die advocaten in een trial hebben.  
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Het betoog van Kagan wordt daarmee tot een afrekening met een groot patroon 
van kenmerken van de Amerikaanse rechtscultuur (in de brede institutionele 
zin, niet beperkt op de attitude meeting zoals de Amerikaanse collega’s het be-
grip hanteren). Zorgvuldig legt hij uit welke attitudes de professionele institu-
ties verbinden met het geloof in de identiteit van democratische participatie en 
justitie, wat het verband is tussen wantrouwen tegenover de centrale overheid 
en de procedurele rechtvaardigheid en hij geeft de materiële gevolgen aan van 
de institutionele kenmerken van de American way of law. De meest bekende 
voorbelden van ook materieelrechtelijke gevolgen van de contradictoire rechts-
cultuur zijn in het aansprakelijkheidsrecht van de VS te vinden. Verhalen over 
gekke claims zijn er te over en zijn wereldwijd bekend. Volgens Kagan zijn de 
extravagante claims tegen asbestos, tabak en andere bedrijfstakken “morali-
teitsverhalen”, die vanwege hun schandaalwerking veel ophef veroorzaken, 
maar zeldzaam blijven. Niettemin stralen sommige van deze verhalen morele 
boodschappen uit – en sommige, zoals ‘malpractice’ claims tegen artsen of 
andere professionals via de media ook in het buitenland. Er zijn Nederlandse 
advocaten die denken dat de claimcultuur ook naar ons land is overgewaaid – 
de cijfers van verzekeraars wijzen uit dat dit zich weliswaar vooral op de medi-
sche en ook juridische dienstverlening concentreert – juist artsen en advocaten 
als slachtoffers zorgen dan voor de verdere verspreiding van de verhalen.  

Terwijl van dit soort claims een heilzame consumentenmacht tegenover be-
paalde industrieën uitgaat, kan dit van het merendeel van de procedures van de 
“tort industry” niet gezegd worden. Waartoe dienen bijvoorbeeld de vele pro-
cedures na verkeersongevallen, die geen enkel invloed hebben op rijgedrag of 
verkeersveiligheid en waarvan alleen de advocaten profiteren? Kagan stelt daar 
tegenover het voorbeeld van de Japanse regulering door politie en regulerende 
instanties, die verkeersongevallen voor de Japanse rechter tot een zeldzaam-
heid maken. Hij had hier beter nog Nederland kunnen noemen, waar procedu-
res na een verkeersongeval nog zeldzamer zijn dan in Japan (diss. Simsa 
1998).  

Dus, Kagan’s boodschap is altijd tweezijdig. Zijn vele verhalen wegen al-
tijd voor- en nadelen af van de contradictoire rechtscultuur, maar uiteindelijk 
kiest hij voor een lichtere vorm van de Europese verzorgingsstaten met hun 
sociale verzekeringen, hun overleg instituties en hun inschikkelijke procedures. 
In “Adversarial Legalism” blijven het doorlopende verhalen die hij met veel 
literatuurverwijzingen lardeert. Een zuiver empirische basis is te vinden in het 
eerder verschenen boek “Regulatory Encounters” waar hij samen met Axelrad 
en anderen een tiental case studies rapporteert. Zij bevatten maar een deelas-
pect van het brede thema in “Adversarial legalism”, omdat het uitsluitend re-
gulering analyseert vanuit het perspectief van multinationale bedrijven die aan 
de regels in vele landen tegelijk moeten voldoen. Zij leren met de Japanse bu-
reaucratie omgaan net zoals met de Europese en Amerikaanse. Ze vergelijken 
tijd en kosten van reguleringen en als zij kunnen, verhuizen zij met hun pro-
ductie naar het mildere klimaat. Maar waar zij de markt moeten volgen oefe-
nen zij druk uit op harmonisatie. Op het vlak van regulering zijn de internatio-
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nale competitie en imitatie groot en dus ook de tendens tot materiële conver-
gentie. De meeste van zijn casussen demonstreren de comparatieve voordelen 
van overleg en de enorme kosten van contradictoire procedures. 

Bij de strikte vergelijkingen komt Nederland meerdere keren voor: afvalop-
slag, controle van vervuiling en lozing van gif bij industriële productie zijn met 
overleg instituties efficiënter en effectiever te regelen dan met de contradictoire 
inspraak procedures in de VS. In tijden waarin neoliberale politici het ooit zo 
zelfbewuste “poldermodel” tot een scheldwoord dreigen te maken, is het goed 
de efficiëntie van het overleg nog eens wetenschappelijk verantwoord voorge-
rekend te krijgen. De algemene conclusie is dat de Amerikaanse stijl van regu-
lering minder afspraken vooraf kent, de belangengroepen hardere acties voeren 
en in reactie de regelgeving meer gedetailleerd is en de sancties bij schending 
harder. Maar meer in detail blijkt dan weer, dat bij de toelating van biologische 
producten en patenten de Europese praktijk – door het toevoegen van een su-
pranationaal niveau van regelgeving en inspectie – net zo omslachtig wordt als 
de Amerikaanse.  

De les die wij uit Kagan/Axelrad’s boek mogen trekken betreft vooral het 
proces en de kosten van regelgeving. Legalistische regulering kan in de Euro-
pese verzorgingsstaten net zo kostbaar zijn als in de contradictoire strijdcultuur 
van Amerika. En de innovatieve baten van de strijd van Amerikaanse consu-
menten en gezondheids- en milieu-activisten waaien dankzij de globalisering 
van non-gouvernementele bewegingen toch wel naar onze landen over. Zolang 
de Amerikanen de kosten van hun contradictoire rechtscultuur dragen, mogen 
wij daarvan de innovatieve vruchten plukken en verder rustig van ons overleg-
stelsel genieten.  
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Klachten en geschillen in zakenrelaties 

Tetty Havinga 

Bespreking van Alex Jettinghoff, Het komt zelden voor. Beheersing van klach-
ten en geschillen in relaties tussen bedrijven (diss. Maastricht), Maastricht: 
Metajuridica Publications i.s.m. Universitaire Pers Maastricht 2001. 
 
Het proefschrift van Alex Jettinghoff heb ik met veel plezier gelezen. Het is 
een mooie studie en een leesbaar boek. In deze bespreking geef ik eerst een 
samenvatting. Daarbij volg ik de structuur van het boek. Vervolgens zal ik 
enkele kanttekeningen bij het boek plaatsen. 

In het verleden heeft Jettinghoff onderzoek verricht naar de wijze waarop 
bedrijven hun (potentiële) klanten screenen om het risico van niet-betalende 
klanten te mijden. Postorderbedrijven en banken maken hiertoe gebruik van 
consumentenprofielen die zijn gebaseerd op statistische gegevens van ervarin-
gen met consumenten. In vervolg op dit onderzoek stelt Jettinghoff zich in dit 
proefschrift de vraag in hoeverre bedrijven ook gebruik maken van dergelijke 
wat hij noemt ‘reflexieve methoden’ in hun relatie met andere bedrijven. Een 
mogelijk gevolg van het gebruik van deze preventieve praktijken kan zijn dat 
het beroep op de (burgerlijke) rechter afneemt. Jettinghoff wil tevens nagaan in 
hoeverre de door Macaulay geschetste duurzame relaties tussen bedrijven nog 
bestaan. In aansluiting op de ideeën van Blankenburg is Jettinghoff ook geïnte-
resseerd in de vraag in hoeverre de juridisch institutionele context, met name 
de beschikbaarheid van alternatieve mogelijkheden voor geschilbeslechting, 
van invloed is op de manier waarop ontstane klachten en geschillen worden 
afgewikkeld. 

Jettinghoff geeft een schets van benaderingen van rechtspraak en geschil-
beslechting in de rechtssociologische literatuur (hoofdstuk 2). De auteur slaagt 
erin om al de thema’s binnen de rechtssociologie die zijn speciale belangstel-
ling hebben, aan bod te laten komen. Allereerst beschrijft hij een aantal bena-
deringen die het ontstaan en gebruik van rechtspraak opvatten in termen van 
een maatschappelijke behoefte aan conflictbeslechting. Sommige auteurs han-
teren daarbij (impliciet) een technocratische benadering: in hoeverre zijn 
rechtbanken in staat hun taak als geschilbeslechter naar behoren te vervullen 
(Aubert, Trubek). Andere auteurs onderzoeken vanuit een maatschappelijk 
engagement de neutraliteit van rechterlijke instellingen, met termen als ‘access 
to justice’ en ‘de weg naar het recht’ wordt de aandacht gevestigd op de barriè-
res voor het effectueren van rechten van burgers. Tenslotte wordt vanuit 
rechtsantropologische hoek getracht een algemene theorie van geschilbeslech-
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ting te ontwikkelen (Black, Abel, Griffiths). In de loop van de 80-er jaren vol-
trekt zich een heroriëntatie in de richting van ideologiekritiek en rechtstheorie 
(critical legal studies, structuralisme). Hierdoor verliest de studie van recht-
spraak haar centrale positie binnen de rechtssociologie.  

Wat volgens Jettinghoff in deze gangbare benaderingen ontbreekt is ‘het 
eigen perspectief van politieke actoren die rechterlijke voorzieningen ‘aanbie-
den’’ (p. 31). Omdat Jettinghoff hier een nieuwe benadering bepleit, ga ik hier 
iets uitgebreider op in. Jettinghoff wendt zijn blik naar de politieke sociologie 
met betrekking tot staatsvorming, met name Elias, Poggi en Tilly. Hij conclu-
deert dat rechtspraak niet alleen tegemoet komt aan ‘behoeften’ van justitiabe-
len maar dat de staatsorganisatie hierin ook een ‘eigen’ belang heeft. Jetting-
hoff geeft een historische schets van de functie van rechtspraak voor de vorst 
en voor het proces van staatsvorming binnen Europa. Zo speelt rechtspraak een 
rol bij het rechtvaardigen van legitieme staatsdwang. Rechterlijke instanties 
zijn ook gebruikt voor het centraliseren van de politieke macht. Hiermee wil 
Jettinghoff een ander beeld geven van rechtspraak dan in de rechtssociologie 
gebruikelijk is. Rechtspraak is ook voor statenbouwers van groot belang ge-
weest voor het realiseren van hun ambities. De ontwikkeling van rechterlijke 
instanties is het resultaat van wisselende krachtsverhoudingen tussen vorst en 
standen. 

De implicatie van deze benadering is dat onderzoek naar de ‘vraagzijde’ 
van gerechtelijke procedures slechts een deel van het antwoord kan geven op 
de vraag naar de krachten die verantwoordelijk zijn voor de vorming van rech-
terlijke instanties en het gebruik dat er van wordt gemaakt. 
 
Het empirisch onderzoek draait om de vraag of bedrijven in hun relatie tot an-
dere bedrijven gebruik maken van methodische praktijken met betrekking tot 
het afhandelen en voorkomen van klachten en geschillen en in welke omstan-
digheden bedrijven een reden zien om tot dergelijke werkwijzen over te gaan 
(p. 51). Jettinghoff sluit aan bij het begrip ‘reflexiviteit’ van Giddens. Met re-
flexiviteit bedoelt Giddens ‘dat sociale praktijken voortdurend in kaart worden 
gebracht en dat die kennis vervolgens een rol gaat spelen in diezelfde sociale 
praktijken, die daardoor van karakter kunnen veranderen’ (p.52). 

Jettinghoff tracht op basis van interviews met bedrijfsleiders van onderne-
mingen uit het midden- en kleinbedrijf een kwalitatief beeld te verkrijgen van 
de wijze waarop het handelen van actoren als ‘rationeel ‘ kan worden begrepen 
met het oog op hun doelstellingen en de omstandigheden. De bedrijfsleiding 
moet zijn opdracht vervullen binnen een bepaalde sociale context, dat wil zeg-
gen binnen bepaalde relaties met personeel, klanten en toeleveranciers en met 
bepaalde materiële gegevenheden op het vlak van productietechniek, betalings-
verkeer en logistiek. Jettinghoff concentreert zich op de relaties met toeleve-
ranciers en klanten. Aanvankelijk is gekozen voor vijf bedrijfstakken: aanne-
mers en softwarebedrijven (vanwege de verwachting dat veel conflicten voor-
kwamen), kunststofverwerking en wegtransport (internationaal opererend), en 
staalconstructiebedrijven. In het proefschrift wordt alleen verslag gedaan van 
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de interviews in de bouw (relatief conflictrijk), kunststofverwerking (conflict-
arm) en wegtransport (middenpositie). Voor de vraag naar de invloed van de 
juridische infrastructuur is Nederlands Zuid-Limburg vergeleken met de nabij-
gelegen grensregio’s in België en Duitsland. Nederland staat bekend als pro-
cesmijdend, terwijl in Duitsland en België sprake is van een beduidend hoger 
aantal civiele gerechtelijke procedures. De internationale vergelijking is be-
perkt tot de twee meest contrasterende bedrijfstakken: de aannemers en de 
kunststofverwerkers. 
 
Onder de titel ‘De logica van het ondernemen’ (hoofdstuk 4) wordt verslag ge-
daan van de interviews met Nederlandse bedrijfsleiders in de drie bedrijfstak-
ken. Het gaat om zes gesprekken per bedrijfstak. Er blijken verschillende stra-
tegieën te worden gehanteerd om problemen in de relaties met leveranciers en 
klanten te vermijden, zoals het selecteren van ‘betrouwbare relaties’, het op-
stellen van duidelijke contracten en het uitvoeren van controles. Kwaliteits-
systemen zoals een ISO-standaard of het kwaliteitssysteem van een grote op-
drachtgever spelen hierbij een belangrijke rol. Jettinghoff constateert dat duur-
zame relaties tussen bedrijven onderling geenszins zijn verdwenen. De fre-
quentie waarmee zich in de relaties met toeleverancier en klanten storingen of 
klachten voordoen verschilt per branche. De kunststofverwerkende industrie is 
relatief storingsarm. Wanneer toch een storing wordt gesignaleerd wordt daar-
over geklaagd om preventie mogelijk te maken. Bij hoofdaannemers in de 
bouw komen storingen daarentegen veelvuldig voor. De verklaring hiervoor 
zoekt Jettinghoff in de verschillende aard van de onderlinge relaties tussen be-
drijven en in de aard van het productieproces. Kunststofverwerkende produc-
tiebedrijven kennen een vast aantal afnemers waarmee gedurende lange tijd 
wordt samengewerkt. Deze afnemers stellen hoge eisen aan het product. In de 
bouw is sprake van een tegengestelde situatie: projectmatig werken, eenmalige 
producten en steeds andere opdrachtgevers. Bovendien is het productieproces 
in de bouw gevoelig voor allerlei storingen. Kunststofverwerkers krijgen wei-
nig te maken met problematische klachten en beide partijen hebben er belang 
bij een kwestie in der minne te schikken. Het doen van juridische stappen komt 
hier dan ook zelden voor. Hoofdaannemers worden daarentegen regelmatig 
geconfronteerd met problematische klachten. De omvang van het omstreden 
bedrag functioneert hier als stimulans om vooral spoedig tot overeenstemming 
te komen. 
 
De inspanningen van de kunststofverwerkende bedrijven om klachten en ge-
schillen te vermijden worden niet ingegeven door de kenmerken van de juridi-
sche infrastructuur. In alle drie de landen is het overheersende motief het be-
houden van de relatie met de klanten. De bedrijven lijken er in te slagen om het 
aantal klachten in hoge mate te beheersen en voor het overige op te lossen vol-
gens vaste routines of in overleg. Als gevolg hiervan zijn geschillen in de on-
derlinge relaties hoogst zeldzaam. Het streven naar klantvriendelijkheid is een 
standaard binnen de industriële netwerken waarbinnen deze bedrijven opere-
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ren. De grote concerns die de producten afnemen, bepalen uiteindelijk de kwa-
liteitseisen waaraan de productiebedrijven moeten voldoen. 

In de bouwnijverheid is de kans op klachten en geschillen groter dan in de 
kunststofverwerking. In Nederland is het gebruikelijk dat bij ‘discussies’ de 
kwestie wordt voorgelegd aan het Arbitrage-instituut in de bouw. Deze proce-
dure duurt volgens de respondenten ongeveer een jaar. In de bouwnijverheid in 
België en Duitsland bestaat eveneens een voorkeur naar schikking van een ge-
schil buiten het gerecht om. Een belangrijke reden hiervoor is de duur van ge-
rechtelijke procedures (in België rond de 8 jaar, in Duitsland rond de 3 jaar). 
Voor de respondenten duren deze procedures te lang omdat ze de financiële 
middelen niet kunnen missen zonder de continuïteit van het bedrijf in gevaar te 
brengen. Deze logica is echter niet altijd dwingend. Sommige aannemers ne-
men soms bewust vanwege commerciële redenen het risico dat een geschil ont-
staat. 

Jettinghoff concludeert dat verschillen in de juridische infrastructuur tussen 
Nederland, Duitsland en België niet aanwijsbaar van invloed zijn op de onder-
linge relaties tussen kunststofverwerkende bedrijven en hun afnemers en de 
wijze waarop met klachten wordt omgegaan in deze sector. Voor hoofdaanne-
mers in de bouw is de infrastructuur belangrijker. Aannemers in de drie landen 
streven niet branchebreed naar vermijden van conflicten. Bij de afwikkeling 
van geschillen zijn verschillen in de infrastructuur van belang, met name de 
duur van een procedure. Wanneer de duur van een procedure meer is dan een 
of twee jaar, dan is dit voor de meeste aannemers te lang. Tot zover een resumé 
van de bevindingen van het onderzoek van Jettinghoff.  
 
Het aantrekkelijke van het boek is wat mij betreft het verslag van het empiri-
sche onderzoek waarin een beeldende beschrijving wordt gegeven van de ma-
nier waarop leidinggevenden binnen het midden- en kleinbedrijf denken over 
en omgaan met klachten in de relatie met toeleveranciers en klanten. Hier is de 
gekozen kwalitatieve onderzoeksmethode zeer adequaat. Ik vind het overigens 
jammer dat naast deze kwalitatieve aanpak niet ook in beperkte mate gebruik is 
gemaakt van kwantitatieve gegevens. Bepaalde redeneringen of veronderstel-
lingen zouden aan kracht hebben gewonnen wanneer ze zouden zijn onder-
steund door cijfers over het aantal juridische procedures en de stijging daarvan 
en vooral ook over verschillen tussen bedrijfstakken en tussen landen op dit 
punt. Misschien hadden dergelijke cijfers ook tot de conclusie kunnen leiden 
dat een bepaalde veronderstelling onjuist is. 

Het onderzoek vestigt de aandacht op het belang van netwerken van bedrij-
ven. Welke problemen en klachten een onderneming vermoedelijk op zijn weg 
vindt en hoe de onderneming daarmee naar alle waarschijnlijkheid zal omgaan, 
blijkt in belangrijke mate te worden bepaald door de aard van het netwerk van 
bedrijven waarin de onderneming zich bevindt. In sommige netwerken blijkt 
een groot concern (marktleider) een zeer machtige positie in te nemen waar-
door dit concern in feite bepaalt aan welke eisen de overige bedrijven in het 
netwerk dienen te voldoen. In andere netwerken ontbreekt zo’n dominant con-
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cern. In sommige netwerken is sprake van kwaliteitsconcurrentie, in andere is 
prijsconcurrentie overheersend. Jettinghoff benadrukt dat dit voor een deel 
samenhangt met de bedrijfstak en de aard van de bedrijvigheid. Een interessan-
te vraag lijkt mij in hoeverre er ook binnen een bepaalde branche sprake is van 
een verschil tussen marginale en dominante marktpartijen. En welke gevolgen 
dit vervolgens heeft voor de wijze waarop met klachten en conflicten wordt 
omgegaan.  

Het internationaal vergelijkende gedeelte van het onderzoek heeft geen af-
doende antwoord gegeven op de vraag naar het belang van de juridische infra-
structuur. Hier kunnen kwantitatieve gegevens eigenlijk niet gemist worden. 
Het onderzoek leidt tot de constatering dat de juridische infrastructuur van 
geen betekenis is in de situatie dat bedrijven hun onderlinge wrijvingen en 
conflicten in onderling overleg willen oplossen met het oog op voortzetting 
van de relatie (in de kunststofverwerking). Jettinghoff constateert dat voor 
bouwbedrijven een procedure die langer dan een jaar of twee duurt te lang is. 
Deze twee constateringen lijken op gespannen voet te staan met de veronder-
stelling dat in België en Duitsland sprake is van een groter aantal civiele pro-
cedures dan in Nederland (waarmee Jettinghoff begon). Is deze veronderstel-
ling onjuist voor dit soort ondernemingen? Of hoe kan deze tegenstrijdigheid 
anders worden verklaard? 

Het theoretisch andere beeld van rechtspraak dat Jettinghoff schetst waarin 
de nadruk wordt gelegd op de belangen van staatsvormers en politieke elite 
staat tamelijk los van de rest van het boek. Gezien het thema van het empiri-
sche onderzoek kan dit denk ik ook niet anders.. Het staatsvormingsperspectief 
is immers niet toegespitst op het gebruik van recht en rechtspraak in de onder-
linge relatie tussen burgers of bedrijven. Misschien moet het geschetste per-
spectief eerder worden opgevat als een belofte, als een leidraad voor toekom-
stig onderzoek van Jettinghoff. 
 



 



Bestuursrechtspraak in Indonesië: 
bestuursculturele en juridische voetangels en valkuilen 

Herman Slaats en Karen Portier 

Bespreking van A.W. Bedner, Administrative Courts in Indonesia. A Socio-
Legal Study. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 2001. 
ISBN 90-411-1633-8, 300 pag. 
 
Algemeen wordt aangenomen dat er vanwege het koloniale verleden grote ge-
lijkenis is tussen Nederlands en Indonesisch recht. Enig verband tussen de 
twee is niet te ontkennen, maar de – vaak impliciete – veronderstelling dat de 
rechtspraktijk dan ook wel parallel zal lopen, is ver bezijden de werkelijkheid. 
Dit wordt meer dan duidelijk door het onderzoek van de administratieve recht-
spraak in Indonesië, waarop Adriaan Bedner op 12 april 2000 promoveerde 
aan de Universiteit van Leiden. Van het proefschrift ‘Administrative Courts in 
Indonesia; A Socio-Legal Study’ verscheen in 2001 een handelsuitgave met 
dezelfde titel.  

Deze publicatie is een belangrijke aanvulling op de kennis over recht in In-
donesië, met name over de rechtspraktijk. Dat die bij het Indonesische volk 
bepaald niet in een gunstig daglicht staat, wordt treffend weergegeven in de 
volksgrap die in het woord ‘hakim’ (rechter) het acroniem ziet voor ‘hubungi 
aku kalau ingin menang’ (neem met mij contact op als je wilt winnen) (p. 234). 
De administratieve rechtspraak vormt daarop de meest gunstige uitzondering, 
zo blijkt uit deze studie, die op een zeer transparante manier en gedisciplineerd 
geordend de uiterst complexe, ondoorzichtige, en moeilijk toegankelijke mate-
rie behandelt. Administratieve rechtspraak is, eenvoudig gezegd, een speciale 
vorm van rechtspraak (naast burgerlijke en strafrechtspraak) die geschillen be-
handelt tussen burgers en de overheid, welke voortvloeien uit een bestuursbe-
slissing van overheidsinstellingen of -functionarissen (p. 54). De belangrijkste 
vraag die Bedner probeert te beantwoorden is of de administratieve rechtspraak 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en versterking van de rechtsstaatidee en 
aan de rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid. Zijn eindconclusie 
over de stand van zaken is welwillend mild: ofschoon een effectieve bescher-
ming voor burgers tegen de overheid nog verre van gegarandeerd is, kan de 
administratieve rechtspraak niet helemaal als een mislukking worden be-
schouwd, en is er hoop dat deze rechtspraak uiteindelijk een blijvende positie-
ve invloed zal hebben op de rechtsstaatidee. 

Het onderzoek, waarmee Bedner in 1992 begon, omvatte behalve bronnen-
studie ook veldwerk in Indonesië. Hij selecteerde 155 ongepubliceerde cases 
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uit de archieven van 3 administratieve rechtbanken op Java die, in combinatie 
met een 40-tal gepubliceerde vonnissen, de belangrijkste basis vormen voor 
zijn analyse. Voorts woonde hij zittingen bij, interviewde 12 administratieve 
rechters en enkele rechters van de Hoge Raad en voerde hij gesprekken met 
rechtbankpersoneel, advocaten en partijen.  

Het veldwerk speelde zich voornamelijk af vóór 1998, het jaar waarin een 
einde gemaakt werd aan Suharto’s ‘Nieuwe Orde’ regiem en er vervolgens on-
der de presidenten Habibie en Wahid politieke hervormingen, democratisering 
en decentralisatie van bestuur ingezet werden. De ontwikkelingen onder de 
huidige president Megawati Soekarnoputri rechtvaardigen de voorzichtige ver-
onderstelling dat er op gebied van administratieve rechtspraak niet veel veran-
derd is ten opzichte van de periode Suharto, en dat Bedners studie dan ook 
onverminderd actuele betekenis heeft. 
 
Het inleidende eerste hoofdstuk bespreekt de theoretische perspectieven en de 
methodologie van het onderzoek. Bedner kondigt aan in zijn studie drie invals-
hoeken toe te passen: een formeel juridisch perspectief, een – functionalistisch 
genoemde – benadering vanuit de rechtssociologie en de ‘development admin-
istration’ (o.a. het Institution Building Model), en een macro-functionalistisch 
perspectief dat volgens hem ook gebruikt wordt in de politieke wetenschappen, 
de rechtssociologie en -geschiedenis. Door de slechts beknopte verwijzingen, 
voornamelijk in voetnoten, naar auteurs en literatuur blijft onduidelijk wat 
vooral de twee laatste benaderingen inhouden en welke rol die hebben ge-
speeld in het onderzoek. Hoe dit ook zij, de studie overschrijdt de grenzen van 
het strikt dogmatisch-juridische en plaatst de problematiek in de maatschappe-
lijke context van Indonesië. 

Hoofdstuk 2 schetst de ontstaansgeschiedenis van de Wet op de Admini-
stratieve Rechtspraak (wet no. 5/1986). Tot de inwerkingtreding van deze wet 
in 1991 (twee jaar eerder dan in Nederland) was alleen beroep op onrechtmati-
ge overheidsdaad bij de burgerlijke rechter mogelijk. Die mogelijkheid was 
meer theoretisch dan praktisch, omdat het onder het repressieve regiem van 
Suharto’s ‘Nieuwe Orde’ zo goed als ondenkbaar was dat de burger zich tegen 
de overheid zou verzetten. Onder druk van de toenemende roep binnenslands, 
met van name studenten, om een meer transparant bestuur en de buitenlandse 
aandacht voor de mensenrechtensituatie in Indonesië werd de administratieve 
rechtspraak geïntroduceerd. Het was een politieke manoeuvre van Suharto om 
nationaal en internationaal de indruk te vestigen dat het regiem de gedachte 
van de rechtsstaat aanhing en om aldus politieke steun te verwerven (p. 30-31). 
Dat de administratieve rechter uiteindelijk zou bijdragen aan de ondermijning 
van de legitimiteit van het Suharto regiem, zal toen beslist niet de bedoeling 
zijn geweest. 

Bij de bespreking van grondbegrippen in de Wet op de Administratieve 
Rechtspraak en de interpretatie daarvan (hoofdstuk 3) wijst Bedner op een 
aantal tekortkomingen in de wet, die tot interpretatie- en toepassingsproblemen 
leiden. Ten gevolge daarvan hebben administratieve rechters de neiging hun 
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bevoegdheden in alle richtingen te overschrijden en zich op privaatrechtelijk 
en bestuurlijk terrein (p. 100) te begeven. Ook blijken uitspraken van verschil-
lende rechtbanken vaak inconsistent te zijn en komt dezelfde rechter soms tot 
onderling conflicterende uitspraken. Totdat de regelgeving aangevuld en ver-
beterd wordt, zou een leidende taak voor de Hoge Raad van Indonesië zijn 
weggelegd. Die komt er bij Bedner echter niet goed vanaf: “the Supreme Court 
renounced from resolving the issue (i.c. notariële akten: zijn die wel of niet van 
publiekrechtelijke aard?), ... and made no attempt at resolving conflicts of in-
terpretation among the lower courts” (p. 71). Erger nog: “it has been the Su-
preme Court which caused the disorder, not the lower courts” (p. 72). “The 
Supreme Court has failed to shoulder its responsibility or has even created con-
fusion” (p. 84). 

De tendens om bevoegdheden te overschrijden komt ook weer naar voren 
in hoofdstuk 4 dat handelt over de procedure. Daar blijkt dat rechters, in strijd 
met de bedoeling van de wet, vaak te vrijmoedig omspringen met het opschor-
ten van bestuursbeslissingen en dat ze bovendien vaak op de stoel van het be-
stuur gaan zitten door in hun uitspraak te bepalen hoe een bestreden beslissing 
herzien dient te worden. De praktijk van te gemakkelijk toegepaste opschorting 
van bestuursbeslissingen reduceert het belang (en het gebruik) van de ‘fast 
track’ procedure (snelle beslissing door één rechter, p. 116), die één van de 
procedurele bijzonderheden is waarin de administratieve rechtspraak zich on-
derscheidt van de burgerlijke rechtspraak. Een andere oorzaak waardoor het 
onderscheid vervaagt, is de neiging om, in plaats van administratiefrechtelijke, 
burgerrechtelijke procedures toe te passen, omdat rechters (evenals advocaten) 
daarmee meer vertrouwd zijn. 

De praktijk van de administratieve rechtspraak wordt toegelicht aan de 
hand van drie belangrijke gebieden: ambtenarenrecht, grondenrecht en consti-
tutioneel recht (hoofdstukken 5, 6 en 7). Terecht noemt Bedner het gronden-
recht één van de meest ingewikkelde en omstreden rechtsgebieden dat door-
gaans geassocieerd wordt met wanorde en onrecht. Eén van de centrale pro-
blemen hier is de verdeling van bevoegdheid tussen de burgerlijke en de admi-
nistratieve rechter, met name ten aanzien van compensatie in geval van ontei-
gening of ontruiming (in het bijzonder van ‘squatters’ die langdurig, soms 
zelfs decennialang, zonder wettelijke titel, maar vaak met toestemming van het 
bestuur, grond in gebruik hebben). Administratieve rechters doen niet alleen 
vaak uitspraken over privaatrechtelijke compensatiekwesties, ook negeren ze 
daarbij nogal eens eerdere uitspraken van de burgerlijke rechter. 

Een ander gebied waarop nogal wat administratieve zaken voorkomen, is 
dat van de bevoegdheid van de overheid om rechten toe te kennen op grond die 
behoort tot het staatsdomein (dat is alle grond waarop geen privaatrechtelijke 
rechten rusten of die niet in gebruik is bij traditionele gemeenschappen). Die 
zaken hebben voornamelijk betrekking op de omvang van de discretionaire 
bevoegdheid van de overheid om rechten op grond uit te geven en op de be-
voegdheid  dan wel plicht om uitgegeven rechten op grond te verlengen c.q. in 
te trekken. 
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Tenslotte geven certificaten, uitgegeven door de overheid ten bewijze van 
privaatrechtelijke rechten op grond, aanleiding tot beroep op administratieve 
rechtspraak. Dat is niet onbegrijpelijk, onder andere vanwege het feit dat er 
nogal wat ‘officieel vervalste’ (‘asli tapi palsu’, p. 167) certificaten in omloop 
zijn (soms wel drie of vier op hetzelfde stuk grond). Ook hier geeft de vermen-
ging van privaatrechtelijke en administratiefrechtelijke aspecten aanleiding tot 
overschrijding door de administratieve rechter van bevoegdheden en veron-
achtzaming van eerdere privaatrechtelijke uitspraken. Inconsistent beleid van 
de Hoge Raad ten aanzien van de absolute competentie in dit soort zaken is, 
zegt Bedner (p. 169), het recept voor verdere problemen in de rechtspraak. Hij 
beveelt dan ook aan om hetzij de burgerlijke rechter volledige jurisdictie te 
geven over landgeschillen, of om speciale landrechtbanken in het leven te roe-
pen. 

Bij de bespreking van de organisatie van administratieve rechtspraak en de 
externe invloeden daarop (hoofdstukken 8 en 9) blijkt dat veel van de proble-
men waarmee de administratieve rechtspraak te kampen heeft, veroorzaakt 
worden door gebrek aan financiële middelen, waardoor juristen van het eerste 
garnituur veelal geen functie in de administratieve rechtspraak ambiëren en 
waardoor rechters belet worden om behoorlijk te functioneren en een gezag 
uitstralende status te handhaven (zowel tegenover het bestuur als tegenover de 
samenleving in het algemeen). Voorts is er gebrek aan gespecialiseerde admi-
nistratiefrechtelijke deskundigheid bij zowel rechtbankpersoneel als advocaten 
(gevolg van inadequate universitaire opleiding) en gebrek aan documentatie en 
coördinerende leiding voor de ontwikkeling van jurisprudentie. De problemen 
worden nog verergerd door externe invloeden als: subtiele ingrepen van over-
heidswege op de carrière van onwelgevallige rechters (‘promotie’ d.m.v. over-
plaatsing naar onaantrekkelijke standplaatsen), het niet uitvoeren door het be-
stuur van rechterlijke uitspraken en zelfs de weigering ter zitting te verschij-
nen, inkapseling en obstructie van rechters die niet bereid zijn ‘dankbetuigin-
gen’(i.c. geldbedragen) van partijen te ontvangen. 

Het is een verdienste van Bedner dat hij zich in zijn studie niet beperkt tot 
enkel een kritische analyse van de problemen, maar op grond daarvan ook aan-
bevelingen ter verbetering formuleert (hoofdstuk 10). Die hebben betrekking 
op gebreken in het procedurele en materiële recht en institutionele tekortko-
mingen in de Wet op de Administratieve rechtspraak. 
 
Tot slot enkele kanttekeningen. 

In het boek gebruikt Bedner consequent de term ‘Law of Administrative 
Courts’ (afgekort tot LAC) voor administratieve rechtspraak, terwijl die in het 
proefschrift dooreen gebruikt werd met de term ‘Law of Administrative Justi-
ce’ (LAJ). De verantwoording van deze keuze (p. 7, noot 32) is niet begrijpe-
lijk en onlogisch. De wet heet Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; 
‘peradilan’ betekent ‘justice’ en niet ‘court’ (= pengadilan). 

Schrijven in het Engels over civil law onderwerpen brengt conceptuele pro-
blemen met zich mee. Termen als ‘standing to sue’, ‘circuit court’ (dat pas 
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wordt uitgelegd op p. 264), ‘constructive refusal’ (p. 78-80) zijn kennelijk be-
doeld (maar niet onmiddellijk identificeerbaar) als equivalenten van Neder-
landsrechtelijke termen en behoeven dan ook duidelijker definiëring. 

De titel van hoofdstuk 8 (Organisatie van de Administratieve Rechtspraak) 
is verwarrend. Uitsluitend de eerste paragraaf handelt daarover en had dan ook 
beter geplaatst kunnen worden als eerste paragraaf in hoofdstuk 3, voorafgaand 
aan behandeling van jurisdictie, enz. Hoofdstuk 8 gaat voornamelijk over pro-
blemen van management van administratieve rechtbanken onder de Nieuwe 
Orde. Dat had ook de titel kunnen zijn van dat hoofdstuk. 

Anders dan in het proefschrift zijn in het boek een lijst van afkortingen, 
een ‘table of cases’ en een index opgenomen. Dit is een aanmerkelijke verrij-
king, die nog volmaakter was geweest als ook de (vertaalde) wetstekst, een 
topografisch kaartje en een korte inleidende schets van de sociaal-politieke en 
demografische situatie van Indonesië toegevoegd was. Met name dat laatste 
zou de lezer geholpen hebben zich een indruk te vormen van de uitgestrektheid 
van het (eilanden)gebied en de implicaties die dat heeft voor een centraal van-
uit de hoofdstad Jakarta aangestuurd rechtssysteem. 

Wij bevelen eenieder die een realistisch beeld wil krijgen van (de praktijk 
van) het administratieve recht (en het recht in het algemeen) in Indonesië, van 
harte aan dit boek te lezen. 
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Bespreking van Hans Marks, Knechten Knechten. De ervaring en verbeelding 
van sociale ongelijkheid in de baksteenindustrie 1920-1970. Deventer: Gouda 
Quint (Rotterdam: Sanders Instituut), 2000 (tevens verschenen als proefschrift 
Rotterdam SI-EUR) 
 
In de industriële ontwikkeling van Nederland neemt de baksteenindustrie een 
eigen laats in. Lange tijd bestond deze economische sector uit een groot aantal 
tamelijk kleine steenfabrieken, vooral gelegen in het prachtige rivierenland van 
Rijn, Lek, Waal, Maas en IJssel. Vele van deze fabrieken leken als vanzelf in 
dit natuurlijk milieu thuis te horen. Het ging hier om een industrie in een ver-
der overwegend agrarische en landelijke omgeving. Achter deze voor buiten-
staanders mogelijk idyllische façade ging echter vaak een harde werkelijkheid 
schuil, met zwaar werk en beroerde arbeidsomstandigheden. Veel van het werk 
bestond uit seizoensarbeid. Op vele steenfabrieken heersten nog lange tijd ta-
melijk patriarchale verhoudingen tussen eigenaar en arbeiders. Hoewel een 
groot deel van het werk bestond uit seizoensarbeid, werd het vaak als vanzelf-
sprekend beschouwd dat kinderen mee hielpen in de productie en dat zoons na 
het verlaten van school ook op de fabriek kwamen werken. Tegen deze achter-
grond ontstond op de steenfabrieken een geheel eigen beroepscultuur. Deze 
werd versterkt doordat vele gezinnen van de sorteerders, stokers, inzetters, 
kruiers en andere ‘moddermakers’ op het terrein van de fabriek woonden. Het 
isolement ten opzichte van de omgeving werd bevorderd doordat steenfabriek-
arbeiders vaak een slechte naam hadden: zij zouden grof en ongeciviliseerd 
zijn en slechts geschikt voor het ruwste werk. De mechanisering en automati-
sering kwamen in deze bedrijfstak pas laat op gang, vanaf begin jaren zeventig. 
Zij leidden tot een aanzienlijke schaalvergroting en sanering. Zij betekenden 
vaak tevens het einde van die specifieke en wat besloten sociale wereld van de 
steenfabrieken met hun eigen cultuur en kenmerkende hiërarchische verhou-
dingen. 

1. Knechten knechten 

In zijn aan de Erasmusuniversiteit verdedigde historisch antropologisch proef-
schrift Knechten Knechten onderzoekt Hans Marks de sociale ongelijkheid en 
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machtsverhoudingen in de Nederlandse baksteenindustrie. Hij concentreert 
zich daarbij op de hoogtijdagen van de traditionele baksteenfabricage, de peri-
ode van 1920 tot 1970. De aandacht gaat vooral uit naar steenfabrieken gele-
gen in de Overbetuwe, de Bommelerwaard en Noord Limburg. Gegevens in 
zijn studie zijn verzameld door middel van archiefonderzoek en interviews met 
(vroegere) arbeiders en directeuren van steenfabrieken. In zijn studie is Marks 
niet alleen geïnteresseerd in de ontwikkeling van de machts- en ongelijkheids-
verhoudingen binnen de steenfabrieken. Zijn belangstelling richt zich vooral 
op de wijze waarop steenfabriekarbeiders en hun gezinsleden deze ongelijk-
heid ervaren en collectief verbeelden. Daarnaast lijkt hij gefascineerd te zijn 
door wat wellicht het beste kan worden omschreven met de term zelfdiscipline-
ring. Het gaat Marks niet alleen om de wijze waarop fabriekseigenaren het 
werkvolk op de steenfabrieken, direct en indirect, reguleerden, disciplineerden 
en aan zich bonden. Zijn interesse geldt ook, en misschien wel vooral, de wijze 
waarop de arbeiders zichzelf disciplineerden en ondergeschikt maakten. Een 
belangrijke rol speelde daarbij de manier waarop arbeiders de vaak grote onge-
lijkheid op de steenfabriek als een natuurlijk gegeven definieerden en de recht-
vaardigingen die zij daarvoor ontwikkelden. De loyaliteit aan de eigenaar was 
vaak groot en diepgeworteld. Onderhuids ongenoegen werd vaak bij voorbaat 
al gesmoord in 'patroonsvrees’ en, echte ‘pantoffelhelden’ waardig, slechts 
achter gesloten deuren en gordijnen voorzichtig geuit. Voor velen was de exit-
optie ook geen aantrekkelijk alternatief. Ander werk, zo dat al te vinden was, 
impliceerde in vele gevallen het verlies van het vertrouwde dagelijkse leven in 
dorp en familie en de overgang naar de onbekende en vaak anonieme (grote) 
stad. Met een viertal deelanalyses geeft Marks uitwerking aan deze thematiek. 

2. Machtsverhoudingen en de rol van jeugd, gezin en sociale zekerheid 

In de eerste plaats geeft Marks een schets van de machtsverhoudingen tussen 
fabriekseigenaren, bazen en arbeiders in de periode tot ongeveer 1945. Deze 
verhoudingen plaatst hij tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de Ne-
derlandse baksteenfabricage. De relatie tussen fabriekseigenaren en arbeiders 
kenmerkte zich volgens Marks door ‘feodaloïde’ trekken, sterk beïnvloed door 
de bestaande ‘overherigheid’ in de omringende agrarische samenleving. De 
vaak op de steenfabriek zelf afwezige eigenaren waren in deze periode af-
wachtend met mechanisering van de productie. Een telkens terugkerend pro-
bleem voor de eigenaren was enerzijds het seizoensgebonden karakter van de 
baksteenfabricage, anderzijds dat zij een deel van het werkvolk aan zich wil-
den binden. Dit deel van de werknemers mocht daarom gedurende het gehele 
jaar werken en kreeg onder meer een woning en een lapje grond op het fa-
brieksterrein. In ruil hiervoor werd een absolute loyaliteit aan de eigenaar ver-
eist. De prijs was hoog. Er moest zwaar werk worden geleverd met lange 
werktijden. In drukke tijden moesten ook vrouw en kinderen meehelpen op de 
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fabriek. Van openlijke kritiek moest men zich verre houden. De rest van het 
werkvolk moest na afloop van de campagne elders emplooi zoeken. 

Vervolgens gaat Marks in op de specifieke positie van jonge steenfabriek-
arbeiders in de naoorlogse jaren. In deze periode werd door zowel fabriekslei-
ding als ouders vaak forse druk uitgeoefend op de jongeren om ook te gaan 
werken op de steenfabriek. De jonge arbeiders aanvaardden echter veel minder 
de bestaande machtsverhoudingen op de steenfabriek als een natuurlijk gege-
ven. Zij droomden vaak van een ander bestaan, met meer vrijheid. Bij gebrek 
aan alternatief en scholing kwamen de zonen van de steenfabriekarbeiders uit-
eindelijk meestal toch in hetzelfde werk terecht als hun vader. Fatalisme, inge-
geven door het onvermogen hun leven in te richten volgens de eigen wensen, 
zou hun levenshouding vervolgens vaak kenmerken.  

Als derde thema behandelt Marks de samenhang in de naoorlogse decennia 
tussen de gezinscyclus en de wijze van participatie in het werk op de steenfa-
briek. Vooral arbeiders met kleine kinderen grepen iedere gelegenheid aan om 
extra uren te draaien. Als de kinderen ouder werden, moesten zij vaak mee-
werken op de steenfabriek. Hun inkomsten stonden ze af aan hun ouders. Zo 
werd van twee kanten de binding van een nieuwe generatie werknemers aan de 
steenfabriek opgebouwd. De jongere steenfabriekarbeiders werden in eerste 
instantie na afloop van het hoogseizoen vaak als overtollig afgestoten. Met de 
ontwikkeling van de sociale wetgeving wordt het voor werkgevers echter 
steeds moeilijker ieder jaar bij het einde van de campagne bijna de helft van de 
werknemers te ontslaan. De druk die zo ontstaat, vormt vanaf begin jaren ze-
ventig aanleiding om buitenlandse werknemers aan te trekken. Buiten het sei-
zoen van de baksteenfabricage zijn deze immers met wederzijds goedvinden 
langdurig ‘op vakantie’. Tegelijk echter vormt deze druk een stimulans om, zij 
het verlaat, alsnog de baksteenfabricage verregaand te mechaniseren en auto-
matiseren. Dit proces gaat gepaard met de sluiting van vele kleine steenfabrie-
ken, een aanzienlijke schaalvergroting en andere eigendomsverhoudingen. 

Als vierde onderwerp behandelt Marks de invloed van de moderne sociale 
zekerheid op de machtsverhoudingen in de steenfabrieken. Hij concentreert 
zich daarbij op de besluitvorming in de jaren vijftig en zestig door de zoge-
naamde Kleine Commissie van de bedrijfsvereniging voor de Steen-, Cement-, 
Glas- en Keramische Industrie bij aanvragen van werkloosheidsuitkeringen 
door steenfabriekarbeiders. De stelling van Marks is dat door de zich ontwik-
kelende sociale zekerheid de werkgevers weliswaar in toenemende mate een 
sociaal gezicht verkregen, maar in feite een nieuw instrument hadden ter disci-
plinering van hun werkvolk: ‘Werkgevers eigenden zichzelf (…) een deel van 
de juridische macht toe die de sociale wetgeving impliceerde’ (p. 150). Be-
langrijkste argument voor deze stelling is dat de Kleine Commissie in haar 
beslissingen over uitkeringsaanvragen verregaand rekening hield met de be-
langen van de steenfabriekeigenaren. Om jonge arbeiders voor de steenfabriek 
te behouden, kregen zij aan het einde van de campagne automatisch een werk-
loosheidsuitkering. Zij kregen het administratieve etiket ‘onvrijwillig werk-
loos’, ook als hier duidelijk geen sprake van was. Zo konden zij wennen aan de 
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telkens terugkerende perioden van werkloosheid en bleven zij behouden voor 
de werkgever, waar zij bij het begin van het volgende productieseizoen weer 
terugkeerden. Uitkeringen werden echter ingetrokken of geweigerd indien een 
werknemer zich in deze periode aan dit patroon dreigde te onttrekken, bijvoor-
beeld door het eens bij een andere baas te proberen of een cursus te gaan vol-
gen met het oog op een mogelijke overgang naar een andere werkgever. De 
sociale verzekering zou zo als middel voor de werkgevers hebben gefunctio-
neerd om het probleem van de slappe tijd in de productie op te lossen en tege-
lijk de binding van jonge arbeiders aan de steenfabriek te waarborgen. 

3. Kanttekeningen bij het onderzoek 

Met zijn proefschrift biedt Marks zicht op de niet zo bekende, maar wel fasci-
nerende sociale wereld van de steenfabrieken in het Nederlandse Rivierenland. 
Met allerlei gedetailleerde beschrijvingen laat hij zien welke betekenis de on-
gelijkheid en machtsverhoudingen in en rond de steenfabriek hadden voor de 
betrokken arbeiders en hun gezinsleden. Toch roept dit proefschrift ook vragen 
en kanttekeningen op. Deels hebben deze te maken met de opbouw van het 
boek, de vraagstelling en het gehanteerde kader. Vooral in de inleiding en epi-
loog wordt een soms moeilijk te doorgronden schrijfstijl gehanteerd met onno-
dig ingewikkelde termen en zinsconstructies. De vraagstelling van het onder-
zoek blijft, mede door de gehanteerde termen, onduidelijk. De auteur lijkt niet 
altijd consistent in het gehanteerde perspectief: het ene moment zegt hij af te 
zullen zien van een ‘structurele analyse’, terwijl deze in de daarop volgende 
zin wordt toegezegd als context om het leven van de steenfabriekarbeiders te 
begrijpen (p. 5). 

De methodische verantwoording van het geleverde materiaal laat soms te 
wensen over. Soms zijn geleverde interpretaties moeilijk op hun waarde te 
schatten. Dit geldt vooral bij de analyses van de notulen van de Kleine Com-
missie. Er ontstaat geen zicht op het ruimere kader op grond waarvan de leden 
van de Kleine Commissie tot hun beslissingen kwamen over uitkeringsaanvra-
gen. Het enige aspect dat naar voren komt, is dat de Kleine Commissie reke-
ning hield met de belangen van de werkgever. Elders speelden in deze jaren in 
de sociale zekerheid allerlei morele noties een rol bij beslissingen over uitke-
ringen, zoals het getoonde plichtsbesef van de aanvrager, de mate waarin spra-
ke was van een keurig gezinsleven, het geëtaleerde verantwoordelijkheidsbesef 
tegenover de omgeving en de vraag of men al dan niet door eigen schuld in de 
problemen was gekomen.1 Bovendien komt de vraag op of wel altijd bewust 
werd beoogd het belang van de werkgever te ondersteunen. In hoeverre was 
hier sprake van beslissingen op grond van andere overwegingen, die echter on-
bedoeld een zelfde gevolg hadden? 

                                                           
1  Zie onder meer: J. Terpstra, Steun en bijstand tussen moraal en recht, Amsterdams Sociolo-

gisch Tijdschrift, 26 (1999), 2, pp. 185- 215.  
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In sommige gevallen lijkt de onderbouwing van de conclusies nogal mager. 
Zo ontbreken in de notulen van de Kleine Commissie aanwijzingen voor een 
lokale loyaliteit na veranderingen in het arbeidsrecht. Via een omweg worden 
deze echter toch door de auteur verondersteld en vervolgens voor waar aange-
nomen (p. 175). Soms ontbreekt bepaalde informatie in de notulen geheel, 
maar wordt de lacune door giswerk opgevuld: ‘Welke die informaties waren 
vermelden de notulen niet (…). Vermoedelijk hebben de informaties te maken 
met de onderlinge verhoudingen tussen de fabrikanten’ (p. 178). In andere 
gevallen geeft Marks toe dat zijn conclusies ‘nog enigszins vaag’ zijn, toch 
meent hij dat zij ‘in een suggestieve vorm’ in de notulen te herkennen zijn. De 
‘enkele meer concrete aanduiding’ die hij vervolgens noemt, is echter beperkt 
en nogal vergezocht (pp. 179-180). Deze empirische zwakte leidt ertoe dat de 
centrale stelling van Marks dat de moderne sociale zekerheid de overherig-
heidsrelatie tussen arbeider en fabrikanten versterkt, niet overtuigend wordt 
onderbouwd. 

Op andere plekken komt Marks tot uitspraken over verbanden zonder dat 
alternatieve en meer voor de hand liggende interpretaties aan de orde komen. 
Zo zou kenmerkend voor de steenfabrieken in de jaren vijftig en zestig zijn dat 
daar regelmatig minder valide arbeiders werden geplaatst (pp. 139-145). Vol-
gens Marks zou dit zijn ingegeven door de sociale verantwoordelijkheid van de 
steenfabrikanten. Deze verantwoordelijkheid zou voortkomen uit de ‘sociaal-
economische inbedding’ van steenfabrieken in de lokale plattelandssamenle-
ving. In ruil voor de loyaliteit van de lokale arbeidsbevolking werd aan geeste-
lijk en/of lichamelijk mindervaliden een plaatsje gegund op de steenfabriek. 
Tot eind jaren zestig was dit echter een veel algemener verschijnsel. Vele men-
sen die om wat voor reden niet mee konden komen, werden via familie-, dorps-
, of kerkelijke relaties toch nog ergens aan een arbeidsplaats geholpen. Dit ver-
schijnsel was niet uniek voor de steenfabriek (en uit de gegevens van Marks is 
ook niet af te leiden dat het zich daar meer zou hebben voorgedaan). Dat het 
verschijnsel in de jaren zeventig terugloopt, wordt door Marks toegeschreven 
aan de economisch-technologische ontwikkelingen in de baksteensector. Door 
saneringen en toenemende mechanisatie en automatisering zou er geen plaats 
meer zijn geweest voor deze categorie werknemers. Minstens zo voor de hand 
liggend is hier echter de invloed van de uitbouw van de verzorgingsstaat. Met 
de inwerkingtreding van de Wet Sociale Werkvoorziening in 1969 ontstaan 
nieuwe mogelijkheden voor werknemers met een ‘bij de persoon gelegen fac-
tor’ om onder aangepaste omstandigheden tegen loon werk te verrichten. Deze 
voorziening kent vooral in de jaren zeventig een explosieve groei.2 Zij ontnam 
de noodzaak voor gehandicapten om onder vaak beroerde omstandigheden en 
een laag loon bij een lokale baas te moeten werken. Tegelijk waren zo veel 
werkgevers af van een categorie werknemers waar ze toch al niet om zaten te 
springen. 

                                                           
2  J. Terpstra, Aan de poort van de sociale werkvoorziening. Nijmegen: ITS, 1985. 
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4. Structurele klassenanalyse en een gevecht tegen windmolens 

Met zijn onderzoek zet Marks zich af tegen wat hij noemt een structurele of 
klassenanalyse. Hij meent dat deze te veel uitgaat van een als gegeven be-
schouwd, min of meer objectief, deductief vast te stellen ontwikkelingspa-
troon. Daarentegen richt hij zijn analyse vooral op ‘de ideeën, het gedrag en 
opvattingen van mensen’ (pp. 5-6). Op grond van zijn onderzoek concludeert 
hij dat ‘een eenzijdige nadruk op structurele aspecten van klassenverhoudin-
gen, een juist begrip van de machtsverhoudingen in de weg staat’ (p. 146). 
Marks lijkt hier bezig met de afrekening van een quasi-marxistisch gedachte-
goed, op grond waarvan gedachten, gevoelens en opvattingen van mensen als 
slechts ‘bovenbouwverschijnselen’ er voor de analyse van ongelijkheid blijk-
baar niet toe doen. De beperkingen van een dergelijke opvatting over ongelijk-
heid zijn echter evident. Marks is hier dan ook bezig met een gevecht tegen 
windmolens. Hij creëert eerst voor zichzelf een tegenstander, die hij vervol-
gens probeert te verslaan. 

Toch blijft de door hem bestreden visie hem parten spelen. Alhoewel hij 
zijn uitgangspunt zegt te kiezen in de ‘menselijke perceptie en betekenisge-
ving’, blijft het perspectief waarmee dat geanalyseerd wordt van buitenaf gege-
ven. De cultuur van de steenfabriekarbeiders wordt gereduceerd tot een factor 
in de reproductie van een machtsrelatie. Daardoor ook heeft hij weinig oog 
voor wat Giddens noemt de ‘dialectic of control’: niet alleen controleert de 
machtige de minder machtige, maar ook andersom heeft de ondergeschikte 
altijd enige macht over de machthebber.3 Het gaat hier niet alleen om de af-
hankelijkheid van de fabrikant van de factor arbeid (want die komt in de analy-
se van Marks uitgebreid aan bod). Het gaat ook om allerlei vaak verborgen 
strategieën waarmee arbeiders in en rond hun werk hun autonomie proberen te 
bewaren, weerstand proberen te bieden aan een opgelegd regiem en, soms op 
alleen symbolische wijze, uiting geven aan hun verzet. Juist deze elementen 
komen in de door Marks gehanteerde analyse nauwelijks aan bod. Het heer-
sende beeld van de steenfabriekarbeiders als ‘domme’ en ‘onnozele’ ‘pan-
toffelhelden’ wordt door hem zo onbedoeld nieuw leven ingeblazen (o.a. p. 
64). Hoe het dan mogelijk is dat zij tegelijk als tamelijk ‘onhandelbaar’ bekend 
stonden, blijft echter een raadsel. Deze visie lijkt samen te hangen met het im-
pliciet gekozen vertrekpunt waarbij de arbeiderscultuur primair bekeken wordt 
op haar bijdrage aan de reproductie van ongelijkheid. Zo is Marks weer terug 
bij de eerder door hem verworpen ‘structurele klassenanalyse’. 

5. De ontbrekende factor 

Ook op een andere wijze blijkt dat Marks ondanks zijn bedoelingen zich wei-
nig heeft laten leiden door ‘het perspectief van de totale levenservaring, dat 
                                                           
3  A. Giddens, The constitution of society. Outline of the theory of structuration, Cambridge: 

Polity Press, 1984, pp. 15- 16. 
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altijd meer behelst dan alleen het deel uitmaken van een specifieke klasse’ (p. 
5-6). Veel van de door Marks beschreven steenfabrieken lagen in gebieden met 
een overwegend katholieke bevolking. Voor het begrijpen van de wijze waarop 
in de jaren vijftig en zestig arbeidersgezinnen in deze streken werden gedisci-
plineerd, maar ook hoe zij de ongelijkheid in het werk en hun maatschappelij-
ke positie definieerden, voor zichzelf begrijpelijk maakten en eventueel recht-
vaardigden, is aandacht voor het katholicisme in hun alledaags leven noodza-
kelijk. Ook de inpassingsproblemen van de werkende jeugd in werk en gezin 
die in de loop van de jaren vijftig en vooral zestig zichtbaar werden, zijn niet 
los te zien van de veranderingen die zich in die periode in de katholieke zuil 
voordoen.4 Met uitzondering van enkele losse, marginale opmerkingen ont-
breekt het katholicisme echter geheel in dit proefschrift. Niet het perspectief 
van de toenmalige steenfabriekarbeiders is als vertrekpunt gekozen. In plaats 
daarvan heeft een hedendaags perspectief in combinatie met een ‘klassenanaly-
se’ tot deze blinde vlek geleid. Het gebrek aan begrip voor de onderzochte 
leefwereld wordt vooral duidelijk wanneer Marks een beschrijving geeft van 
de opstelling van de R.K. Steenfabrieksarbeidersbond St. Stephanus in de jaren 
twintig van de vorige eeuw. De bond geloofde dat prioriteit zou moeten liggen 
in ‘beschavingsarbeid’ van zowel werkgever als werknemers. Marks voegt 
hier aan toe dat de bond haar werk pas op de tweede plaats zag ‘als klassen-
strijd die inherent was aan de arbeidsdeling en bezitsverhoudingen’ (p. 54). 
Laten wij het kort houden: in die tijd was er geen enkele Rooms Katholieke 
Vakbond die deze opvatting onderschreef. Integendeel, vaak waren deze bon-
den juist mede opgericht om deze verderfelijke socialistische opvatting te be-
strijden.5 Dit misverstand is echter tekenend voor dit proefschrift. 
 

                                                           
4  Zie onder meer M. van den Heuvel, Van patronaat tot soos. Een studie naar de reproductie 

van jeugdcultuur in een katholieke industriestad, Tilburg: Tilburg University Press, 1993 en T. 
Akkerman en S. Stuurman (red.), De zondige Riviera van het katholicisme. Een lokale studie 
over feminisme en ontzuiling, Amsterdam: SUA, 1985.  

5  G. Harmsen en B. Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid. Beknopte geschiedenis van de 
Nederlandse vakbeweging, Nijmegen: SUN, 1975, met name pp. 158-161. 
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Een sociologie van mensenrechten. Grondrechten omschrijven als ‘beschermings-
mechanismen van de moderne functioneel gedifferentieerde maatschappijstructuur 
tegen regressie en de-differentiatie’: onmiskenbaar Luhmann. Gert Verschraegen 
(Universiteit Leuven) expliciteert op heldere wijze de functies die de mensenrech-
ten vervullen. Door rechten als mensenrechten te formuleren, trachten we te garan-
deren dat ieder, los van maatschappelijk herkomst of status, kan deelnemen aan de 
verschillende functiesystemen – religie, politiek, economie, wetenschap, gezond-
heidszorg, etc. – waaruit de huidige samenleving bestaat. Vrijheidsrechten zien er 
op toe dat individuen zelf kunnen beslissen waaraan, wanneer en hoe ze deelnemen; 
gelijkheidsrechten waarborgen die toegang in de zin dat daaraan alleen voor die 
systemen relevante eisen worden gesteld. 
 
Wantrouwen rond het witte goud. Het aspergeseizoen is weer begonnen en dit-
maal leek er bij de werving van stekers geen vuiltje aan de lucht. Althans voor zo-
ver de publiciteit een juist beeld van de werkelijkheid geeft. Maar die aanname lijkt 
niet altijd gerechtvaardigd, blijkens de bijdrage van Erik de Bakker. Hij schetst, in 
aansluiting op zijn proefschrift, een beeld van de werkelijkheid van telers en de 
instituties waarmee zij van doen hebben. Dat blijkt een wereld waarin veel onder-
gronds gebeurt en men met dubbele agenda’s werkt. Een wereld gekenmerkt door 
‘modern cynisme’: een wijze van handelen die gebaseerd is op een realiteitsethiek 
die moreel dubieuze zaken rationeel acceptabel maakt, omdat de werkelijkheid nu 
eenmaal zulk handelen vraagt. De uiterlijk vreedzame maatschappelijke orde be-
dekt een structureel wantrouwen Een verontrustend beeld. 
 
Van adatrecht naar rechtsantropologie. Een ‘In Memoriam’ voor een auteur van 
wie geen letter in ons tijdschrift te vinden is: Hans Holleman (1915-2001). 
Vreemd? Wie kennis neemt van de staat van dienst van deze Nederlandse grond-
legger van de huidige rechtsantropologie, hier geboekstaafd door Han Vermeulen 
(Universiteit Leiden), zal de keus van de redactie billijken. Een veelzijdig en uiter-
mate productief man, wiens afscheid in het bittere teken stond van bezuinigingen, 
zodat zijn leerstoel met hem verdween. Als postuum eerbetoon: een volledige bi-
bliografie van zijn werk!  
 
De preventieve werking van het onrechtmatige-daadrecht. Een state of the art 
op het gebied van het empirisch onderzoek naar de preventieve werking van aan-
sprakelijkheidsregels op het terrein van het gemotoriseerd verkeer, medische be-
handeling, producten, milieu en arbeidsomstandigheden van de hand van Louis 
Visscher (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij laat zien hoe lastig het is empirisch 
eenduidig zicht te krijgen op de theoretische verwachtingen omtrent een optimale 
wijze van schaderegeling. De preventie wordt op de vijf terreinen in nogal verschil-
lende mate gerealiseerd. Zo blijkt. De intrigerende vraag naar het ‘waarom’ dient 
zich in alle hevigheid aan! 
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