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Van de redactie 

“Compared to other economically advanced democracies, American civic life 
is more deeply pervaded by legal conflict and by controversy about legal proc-
esses.” Het is een van de eerste zinnen uit het in het voorgaande nummer van 
ons onvolprezen tijdschrift besproken boek Adversarial Legalism. The 
American Way of Law van Robert Kagan. Het is zo’n zin die men gemakkelijk 
beaamt; die gekke Amerikanen… Komt er een van de onvermijdelijke 
onbegrijpelijke verhalen zoals: ‘Kanovaarder mag fuck zeggen van de 
Amerikaanse rechter’, zoals NRC/Handelsblad op 3 april van dit jaar berichtte. 
Dat is u vast niet ontgaan!  

Voortkadansend in de forensentrein las ik het bericht de ochtend erna. Ik 
herinnerde mij onmiddellijk eerder iets daarover gelezen te hebben. Bleek de 
Washington Post van 11 juni 1999: een klein bericht aangaande een kanovaar-
der uit Michigan die zich voor de strafrechter moest verantwoorden. Hij had 
een ‘vierletterwoord beginnend met een f’ geroepen toen hij in 1998 met zijn 
kano omsloeg in een ijskoude rivier. Dat werd gehoord door een op dezelfde 
rivier voortdobberend gezin met twee jonge kinderen én de op de wal dienst-
doende sheriff Mosciski. Het was de laatste die – waarschijnlijk denkend ‘on-
fatsoen moet je niet doen’ – zich realiseerde dat vloeken in de buurt van kinde-
ren verboden was bij State law sedert 1897. Gevolg: een Pvtje als wapen in de 
strijd tegen taalverruwing. Een jaar later: kanovaarder in court met een advo-
caat namens American Civil Liberties Union die zich beroept op First Amend-
ment: freedom of speech! Niettemin, uitspraak: een fine van 75$ en vier dagen 
taakstraf. Uiteraard: hoger beroep aangetekend. Enfin,… typisch adverserial 
legalism; nietwaar? Gekke Amerikanen… 

En zie, bijna 3 jaar verder: toch gelijk in Appeal (wet ‘onconstitutioneel’) 
waarbij de rechter zich bezorgd toonde over de mogelijke consequenties van 
het vervolgen van vloekende mensen; het grootste deel zou immers voor een 
dergelijk misdrijf vervolgd moeten worden! Kan natuurlijk niet! Kijk, kijk, 
Dutch pragmatism in optima forma dacht ik; snel het bericht uitscheurend en 
bestempelend als mijn eerste knipsel in het dossier ‘externe oriëntatie’, zoals u 
weet een van de beleidsprioriteiten van de lerende ZM in ons land. Heel goed 
van die judge: laat de burgers zelf maar opknappen. 
 
Diezelfde avond, zelfde traject in omgekeerde richting. Tegelijk met de trein 
zet een vrouwspersoon tegenover mij per mobiel een gesprek over de 
afgelopen K.. (drieletterwoord); hele dag zitten Kten-en (werkwoord); k.., k.., 
k..; k..werk, k..chefhef, K-werk. Eerst hoorde ik het niet (dacht ik), daarna 
probeerde ik via lichaamstaal mijn ongenoegen te uiten (zonder succes want 
haar ogen zaten in haar mobiele oorschelp) om tenslotte hulpeloos te zoeken 
naar een pictogram (naast het WC-pijltje) met een doorstreept mobieltje.  



2 Van de redactie 

Meer dan mijn knipsel herlezen zat er niet in. De sheriff in kwestie zei desge-
vraagd over z’n wettelijk ongelijk: volwassenen zouden beter moeten weten en 
als daar een wet voor nodig is om hen daarop (het niet vloeken) te wijzen, dan 
moet dat maar. Ik meende dat ik die gekke Amerikaan opeens wat beter be-
greep. 
 
Albert Klijn 
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Schoon schip maken als rechtspraak op de alevitische cem1 

Wibo van Rossum 

“In deze cem moet verzoend worden. Anders, als ze 
niet met elkaar verzoenen, dan zullen we deze drie 
mannen eruit zetten. Dat is ons oordeel.” 
 de dede 

 
De drie mannen moeten verzoenen, en doen ze dat niet, dan worden ze verwij-
derd – het is niet bepaald de toon en terminologie van een bemiddelaar die par-
tijen in een conflict nader tot elkaar probeert te brengen. Een bemiddelaar faci-
liteert of evalueert, maar geeft geen definitief oordeel en gaat overigens zo lang 
met zijn bemiddelingspoging door tot partijen afhaken (of het conflict hebben 
bijgelegd). Het oordeel van de dede (spreek uit dèdè) dat verzoening verplicht 
is, lijkt echter net zo min op dat van een rechter. Een rechterlijk oordeel heeft 
betrekking op het voorgelegde conflict en niet op een ‘verzoening’ tussen par-
tijen. Een dede is op de cem (spreek uit dzjem), de ceremonie van Turkse en 
Koerdische alevieten, echter niet geïnteresseerd in het conflict. Zijn aandacht is 
gericht op verzoening. Zodra de term ‘verzoening’ opduikt en bovendien uit 
observaties duidelijk is dat een dede geen beslissing aan partijen oplegt, komt 
de gedachte op dat het ‘dus’ geen rechtspraak betreft en daarom waarschijnlijk 
toch eerder als bemiddeling is te aan te merken. De gedachte hierachter is dat 
met de gangbare begrippen op het gebied van conflictbemiddeling en -beslech-
ting2 – die het hele terrein van buurtbemiddelaars tot aan rechters trachten te 
bestrijken – een begrip en een theoretisch kader voorhanden zal zijn waarmee 
ook het gebeuren op de cem te plaatsen is. 

Schoon schip maken op de cem, zo zal in dit artikel duidelijk worden, is 
geen bemiddeling. De dede heeft geen enkele aandacht voor de achterliggende 
belangen of motieven van partijen en zoekt ook niet naar een gemeenschappe-
lijk belang – wat belangrijke kenmerken van bemiddeling zijn. Het gebeuren 

                                                           
1  Met dank aan Kenan Furat, Müslüm Polat en Agnes Schreiner voor commentaar op 

eerdere versies van dit artikel. 
2  Conflictbeslechting zou gereserveerd kunnen worden voor de rechter, die bevoegd 

is om een oordeel in een zaak aan partijen op te leggen en daarmee het conflict zou 
beslechten (terwijl een bemiddelaar alleen bemiddelt in het conflict). De term heeft 
derhalve een enigszins juridische bias, omdat het sociale conflict na een rechtszaak 
vaak helemaal niet is beslecht. Daarom zou bemiddeling, waar conformiteit aan de 
uitkomst wellicht hoger ligt dan bij rechtspraak, misschien eerder als conflictbe-
slechting aangemerkt moeten worden. 



6 Wibo van Rossum 

op de cem is evenmin als rechtspraak aan te merken. Kennelijk onttrekt het 
zich aan de begrippen die aan gangbare vormen van conflictbeslechting zijn 
ontleend, maar dat is natuurlijk geen uitzondering. De rechtsantropologie 
brengt regelmatig gevallen aan het licht die om een eigen terminologie vragen 
en die alleen op onderdelen in het gevestigde kader ondergebracht kunnen 
worden.3 Het is daarom beter om dat kader bij rechtsantropologisch onderzoek 
links te laten liggen. Omdat het naar het idee van alevieten zelf om hun eigen 
recht en rechtspraak gaat, zullen we het schoon schip maken op de cem als 
‘alevitische cemrechtspraak’ moeten opvatten. 
 
Schoon schip maken komt net zo vaak wel als niet op de cem voor; soms ko-
men op een cem met 75 aanwezigen vier of vijf zaken aan de orde, op een an-
dere met 200 of meer mensen geen enkele. Een cem wordt gehouden ‘omdat 
het de traditie is’ of ‘omdat het onze cultuur is’, maar niet om conflicten te be-
slechten. Als er echter een conflict is en partijen zijn aanwezig, dan zullen ze 
op de cem moeten verzoenen. De cem wordt door alevitische verenigingen in 
Nederland (± 20) en Duitsland (± 80) meestal maar één keer per jaar georgani-
seerd. In Turkije is het in de meeste steden niet anders. Alleen in grote steden 
als Istanbul en Ankara en in enkele kleine dorpen wordt wekelijks een cem ge-
houden. Op alle cems, of ze nu als ‘traditioneel’ worden gepresenteerd of voor 
de publieke uitstraling worden gedaan, worden de aanwezigen uitgenodigd om 
met grieven over andere aanwezigen of met uitstaande schulden naar voren te 
komen. In interviews zeggen oudere alevieten dat het nooit anders is geweest. 

In de meeste zaken die ik in Nederland, Duitsland en Turkije heb gezien en 
op video heb vastgelegd om te beschrijven en te (laten) vertalen, neemt de be-
handeling van de zaak en de verzoening slechts enkele ogenblikken in beslag. 
Als aanwezigen een conflict ‘aanbrengen’ door op de uitnodiging van de dede 
naar voren te komen, komen ze blijkbaar om te verzoenen. De meeste zaken 
die ik heb geobserveerd, duurden niet langer dan enkele minuten. 

Om duidelijk te maken dat de cemrechtspraak geen bemiddeling is, zal ik 
hieronder één van de zaken bespreken die ik op een cem in Nederland heb ge-
observeerd. Voor het gemak noem ik hem de zaak van de ‘Belediging tijdens 
de vergadering’. Hij is a-typisch, wat mij de gelegenheid geeft om uitgebreid 
op gedragingen van de dede en van partijen in te gaan en te analyseren waarop 
alle energie is gericht die in deze zaak wordt gestoken. De zaak in dit artikel is 
uitzonderlijk omdat hij tot ergernis van de dede en tot ongeduld van aanwezi-

                                                           
3  Een kleine greep uit bekend materiaal: Robert Hayden (1999) blijft de eigen vorm 

van conflictbeslechting onder Indiase nomaden ‘Nandiwallah panchayat’ noemen; 
Marianne Nielsen onderzocht de ‘Navajo Peacemakers’ die zij expliciet onderschei-
den wil zien van moderne vormen van ADR (Nielsen 1999); Agnes Schreiner 
schrijft over de ‘Togolese vorstenrechtspraak’ en gebruikt als theoretische term ‘ce-
remoniële rechtspraak’ (Schreiner 1990: 85); Nancy Williams volgt de terminologie 
van de ‘clan moot’ waar het gaat om het eigen conflictbeslechtingsmechanisme on-
der Yolngu (Aboriginal) in Australië (Williams 1987: 49). 
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gen meer dan een kwartier in beslag nam. Dat is niet de bedoeling, zo verze-
kert men mij keer op keer; de voortgang van de cem moet niet opgehouden 
worden met eindeloos heen en weer gepraat. Juist door het contrast is af te 
leiden dat de gang van zaken die ik het meeste heb geobserveerd – verzoenen 
in een oogwenk – normaal is en door alevieten als normaal beschouwd wordt. 
Voldoende is dat partijen even kort zeggen wat het conflict inhoudt, waarna zij 
snel het teken van verzoening doen: een korte rite volstaat. Het geval is overi-
gens om een tweede reden a-typisch: het is de enige door mij geobserveerde 
zaak waarin een partij de cem verlaat zonder verzoening.4 

Ik geef de zaak hieronder in zijn geheel weer en sta bij onderdelen telkens 
stil om aan de hand van literatuur over bemiddeling en met kennis van gege-
vens uit interviews, enkele kanttekeningen te maken. Met mijn interpretaties 
sluit ik zo dicht mogelijk aan bij de interpretaties van alevieten. 

1. De zaak van de ‘Belediging tijdens de vergadering’ 

Het is de eerste zaak die wordt ‘aangebracht’. Op de vraag van de dede of er 
onder de aanwezigen (ongeveer 200 mannen, vrouwen en kinderen) iemand is 
‘die anderen uit de weg gaat, die iets verschuldigd is, die iets te eisen heeft’, 
steekt een man zijn hand op. 

Eerste deel van de zaak 

Dede (D): Een van onze can5 stak zijn hand op. Je komt hier, doet 
niyaz6 en staat klaar. (De man die zijn hand opstak loopt naar voren en 

                                                           
4  Ook in interviews komt naar voren dat verzoening regel is. De dag van de cem 

wordt door alevieten als een soort feestdag gezien waarop men zich van de goede 
kant laat zien. Bovendien weet men dat verzoening verplicht is als men eenmaal de 
cem bijwoont, dus als men er naartoe gaat, is men in principe bereid om te verzoe-
nen. 

5  Ik laat het woord can en het meervoud canlar onvertaald. Het heeft verschillende 
betekenissen, waaronder monnik en ordegeestelijke, ziel, leven, (levens)kracht, 
hart, persoon, mens, mensenleven, mensenziel en dierbare, intieme vriend. Voor 
alevieten slaat de term can niet alleen op de kameraadschappelijke verhoudingen 
van ‘wij alevieten’, maar ook op de liefdevolle verhouding tussen aleviet en God. 

6  Niyaz houdt in dat degene die de lege plek in het midden van de ruimte betreedt of 
verlaat, aan de rand van die lege plek of vlak voor de dede op zijn knieën voorover 
buigt en driemaal de grond of zijn handen kust onder het uitspreken van ‘Allah Mo-
hammed Ali’. Zoals met alle riten het geval is, lopen de interpretaties ervan uiteen: 
het is respect voor de autoriteit van de dede, het is respect voor Ali die met de dede 
aanwezig is, het is respect voor de plek waar de dede zit, het is het aanroepen van 
Allah, enzovoort (zie o.a. Mélikoff 1998: 198). Niyaz is niet alleen verplicht op het 
moment van de rechtspraak, maar is altijd verplicht voor iedereen die de lege plek 
betreedt en weer verlaat. Het gaat dus niet om – wat gedacht zou kunnen worden – 
het afleggen van een eed. 
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doet niyaz; wvr) Maak je dan klaar voor de berechting, sta maar op. Je 
kunt spreken? 
A: (knikt ja) 
D: Over wie ... 
A: Over B en C. Ik wil mijn schuld of straf weten en ik wil hier met hen 
verzoenen. 
D: Je wilt verzoenen, dat is zeer goed. Het is al eerder aan de orde ge-
weest: We zeiden dat we geen Perfecte Mens met wonderkracht zijn die 
geen ruzie kunnen maken. Wij zijn echter ook geen kwaadwillenden die 
geen vrede kunnen sluiten. 
Zijn onze broeders B en C ook hier? Wie zijn ze? Als ze hier zijn, dan 
moeten ze komen. ... (B komt aanlopen; wvr) B komt en doet niyaz. 
Wie is die andere? 
A: C. 
D: Waar is onze vriend C? Kom can. (C komt aanlopen; wvr) Jullie (de 
aanwezigen; wvr) kunnen ontspannen zitten. (Tegen C:) Het is goed 
mijn dierbare, doe eens niyaz. Dat is bedoeld voor alle aanwezigen. 
 Lieve canlar, er is blijkbaar wat wrijving. Een hart wordt natuurlijk 
boos op diegene van wie men iets goeds kan verwachten. Maar in deze 
cem moet verzoend worden. Anders, als ze niet met elkaar verzoenen, 
dan zullen we deze drie mannen eruit zetten. Dat is ons oordeel. Maar ik 
heb zojuist al gezegd: dit zijn menselijk situaties, mensen kunnen boos 
worden op elkaar. Het belangrijkste is nu dat het niet een zwaar pro-
bleem is. Als het probleem te lang duurt en voor de gemeenschap ver-
velend is, dan verzoenen we hier. Daarna worden we met ons vieren (de 
dede plus de drie mannen; wvr) weer één lichaam om thuis deze zaak 
verder af te handelen. Sommigen begrijpen deze verzoening verkeerd. 
Wanneer jullie verzoenen dan zal degene die de verzoening vraagt de 
anderen samen met hun familie bij hem thuis uitnodigen. Ze zullen sa-
men zijn, eten en thee drinken. Ze zullen samen met hun familie deze 
broeders weer naar hun huis terugbrengen. Het zal flink wat moeite kos-
ten om deze kostbare inspanning te verrichten, dit samen eten en thee 
drinken, maar tegelijk zult u zich met elkaar verzoenen. Maar jullie zijn 
allemaal wijze mensen. 
 Voor deze gemeenschap, voor de dede, bespreken jullie het met el-
kaar. (Tegen C:) Je mag spreken. 

Kanttekeningen 1 

Als we de zaak even stopzetten kunnen we er met behulp van de begrippen uit 
de literatuur over rechtspraak en bemiddeling een aantal elementen uitlichten. 
Als eerste is duidelijk dat de dede zich, net als bij rechtspraak en bemiddeling 
het geval is (Kocken 1999: 83-84; Peper & Hogenhuis 2000: 16), opstelt als 
een neutrale of onpartijdige derde die het gesprek over het conflict in ordelijke 
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banen leidt. De dede neemt de leiding op zich. Hij praat op een rustige toon en 
neemt de tijd om enige zaken uit te leggen, en hij wijst erop dat de aanwezigen 
toch allemaal een goed hart hebben en dat conflicten nu eenmaal tot het nor-
male bestaan horen. Hij zegt tegen partijen wat ze moeten doen, waar ze moe-
ten gaan staan en wanneer ze mogen spreken. 

Niet zichtbaar maar wel relevant is het gegeven dat een dede niet door par-
tijen wordt gekozen, maar ‘in functie’ handelt. Kenmerkend voor rechters is 
dat zij voor de professie ‘geselecteerd’ zijn (mede op basis van een minimum 
opleiding) en voor het leven worden benoemd (Aubert 1967: 42). Bemidde-
laars kunnen een cursus of een speciale opleiding hebben genoten (maar dat is 
niet noodzakelijk) en worden door partijen voor de bemiddeling in een speci-
fiek conflict gekozen. Een dede is echter een religieuze autoriteit die als enige 
een cem mag houden en zijn positie is (enige uitzonderingen daargelaten) erfe-
lijk.7 Het is dus al niet mogelijk om iemand tot dede te kiezen, daarnaast kan 
niet gezegd worden dat de alevieten die de cem bezoeken de dede als bemidde-
laar ‘kiezen’. In dorpen in Turkije en bij sommige verenigingen in Duitsland 
heeft men een eigen dede (“onze dede”), die dus niet voor het conflict gekozen 
wordt. In Nederland en Duitsland komt het vaak voor dat het bestuur van de 
vereniging speciaal voor de cem een dede uit Turkije of (elders uit) Duitsland 
haalt. De aanwezigen weten in zo’n geval meestal wel de naam van de dede die 
de cem houdt, maar ze hoeven hem niet te kennen en persoonlijk met zijn 
komst in te stemmen. Hoewel een dede derhalve niet als bemiddelaar voor een 
conflict wordt gekozen, aanvaardt men de dede anderzijds wel vrijwillig: het 
bijwonen van de cem is geen verplichting.8 
 
Laat ik de zaak vervolgen. De vraag of dit gebeuren op de cem als bemiddeling 
gezien moet worden, waarbij de dede zoekt naar de achterliggende belangen en 
persoonlijke motieven van partijen bij het conflict, kan na het weergeven van 
een wat langer fragment worden opgepakt. In het volgende deel van de zaak 
‘Belediging tijdens de vergadering’ worden de contouren van het conflict 
enigszins duidelijk, maar ze worden door de dede noch door partijen expliciet 
gemaakt. A geeft aan dat hij beledigd is omdat hij door C in het openbaar van 
een bestuursvergadering werd weggestuurd, waar hij volgens een afspraak met 
de voorzitter alleen even zou komen om iets aan de orde te stellen. De beledi-
ging van C aan het adres van A verliezen we echter uit het zicht als C inbrengt 
dat A zijn rituele verwante (zijn kivra) heeft beledigd. Omdat het om zijn ver-
wante gaat, is ook C en volgens C ook de dede geraakt. 

                                                           
7  Zie voor meer informatie over de (verschillende soorten) dede: Van Rossum 2002. 

Overigens is niet alleen de positie van de dede erfelijk, ook het aleviet zijn is erfe-
lijk. Alevieten kennen derhalve geen zending of bekering. 

8  Het bestuur en de dede zijn wel trots op een goed gevulde zaal, maar in geen van 
mijn interviews komt naar voren dat alevieten een sterke sociale druk voelen om op 
de cem aanwezig te zijn. 
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Tweede deel van de zaak 

C: Eigenlijk is er niets tussen ons. 
A: Kan ik wat zeggen? 
D: Natuurlijk, alleen, wanneer jullie met elkaar in gesprek zijn dan 
moeten jullie naar elkaar luisteren. Jullie moeten elkaar niet onderbre-
ken. 
A: Wat betekent het als 15 mensen op een vergadering van het bestuur 
aanwezig zijn, en een van hen zegt tegen een ander: ‘verlaat de ruimte’ 
en ‘wegwezen hier’? 
C: Dat kan gebeuren. Je had immers op die (bestuurs)vergadering niets 
te zoeken of te doen! 
A: Maar het was afgesproken, en ik zou trouwens snel weer vertrekken. 
De voorzitter van die vergadering kan dat bevestigen.  
D: Ja, er hoeft dus niet te lang over gepraat te worden, het is duidelijk: 
A is kwaad geworden omdat hij toch al zou gaan. 
A (tegen de voorzitter): Zeg dat het zo is, voorzitter! Ik zeg het niet! 
D: Maar C is ook boos geworden. Ik acht jullie hoog, maar jullie (A en 
de voorzitter) moeten hem (C) niet meer dwingen om fouten te maken. 
(Tegen C:) Maar je hoeft daar toch niet kwaad om te worden? Het is 
toch niet zo erg om bij die vergadering aanwezig te zijn? 
De voorzitter van de vereniging, die schuin achter de dede zit: Je zou 
even komen en dan weer gaan. De bekentenis is gegeven. Maar de lei-
der van vandaag is hier (hij bedoelt de dede; wvr). 

 
Nadat A nogmaals heeft benadrukt dat hij van plan was om snel van de be-
stuursvergadering te vertrekken, brengt C een beschuldiging aan het adres van 
A in: 
 

C: Oké dede. Laat ik het eerlijk zeggen: hij heeft mijn kivra (een rituele 
verwante; wvr) beledigd.  
D: Wie? 
C: Hij zelf. 

 
Er wordt vervolgens luid door elkaar gepraat, waarop de dede onderbreekt. 
 

D: Jullie moeten om beurten praten en jullie moeten niet zo met je han-
den bewegen. Ik wil deze zaak niet lang laten duren. 
C: Als iemand mijn verwante heeft beledigd, dan beschouw ik dat als 
tegen mij gezegd. Dan zal ik voor mijn verwante zorgen. 

 
De discussie gaat verder over de vraag of er al dan niet beledigende woorden 
gehoord zijn; verschillende aanwezigen staan op om iets te zeggen of roepen 
iets, maar het blijkt dat niemand een belediging in kwestie heeft gehoord ... 
Andere aanwezigen gaan zich luidkeels met de zaak bemoeien, waarbij zij zich 
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voornamelijk tot C richten met woorden als ‘verzoen je!’ en ‘verzoenen is ver-
plicht!’. Er komt wat geroezemoes op, waarop de ‘wachter’ (gözcü) die belast 
is met de taak om te zorgen voor een ordentelijk verloop van de cem, met zijn 
staf op de grond tikt. De dede onderbreekt dan de discussie en richt zich tot C. 
 

D: Mijn dierbaren, we kletsen hier nu al twee uur. Wij hebben al ge-
zegd: wij kunnen boos worden, woorden kunnen verkeerd begrepen 
worden ... Maar ze zeggen dat er geen sprake is van een belediging. 
Mijn broer, in deze cem wordt verzoend. 
C: Degene die wil verzoenen, is iemand anders, dat ben ik niet. Wan-
neer mijn verwante wordt beledigd, dan betekent dat voor mij dat ook 
de dede is beledigd. 
D: Ik heb het begrepen, lieverd. Maar nu zegt híj dat hij geen belediging 
heeft gehoord (wijst naar mensen; wvr), híj zegt dat hij het niet heeft 
gehoord, en híj zegt ook dat hij het niet heeft gehoord. 
C: Oké, maar wat betekent volgens u “ik ben niet zoals Z”, is dat niet 
eerloos?  
A: Ik heb niet gezegd dat hij eerloos is, maar ik zei dat men niet met 
hem samen kan zijn. Ik ben altijd direct tegen mensen, ik praat niet ach-
ter hun rug om. 
C: Lieg niet! 
D (met stemverheffing): Nu stemmen jullie in, in aanwezigheid van de-
ze gemeenschap! Jullie zijn in deze cem en voor een dede als ingewij-
den opgetreden. Maar het kan nooit iemands bewuste bedoeling zijn om 
anderen te beledigen. Hier, in aanwezigheid van deze gemeenschap, 
zullen jullie verzoenen. Voor zover ik het heb begrepen, zijn er mensen 
onder jullie die taken hebben als bestuurders van de vereniging. Als ik 
jullie hier niet kan verzoenen ... dan moeten jullie geen verantwoorde-
lijkheid op je nemen; niet hier in deze cem, maar ook niet bij de vere-
nigingen. Als ik jullie als dede niet kan verzoenen op de weg die jullie 
geloven! Als jullie in aanwezigheid van deze gemeenschap niet kunnen 
verzoenen ... Ik heb een man laten verzoenen die zeven kogels schoot! 
Ik lieg het echt niet: het was in het dorp X en iemand die van dit dorp 
hier is, die weet dat het gebeurd is. Je zult verzoenen mijn kleine zoon. 
Tot nu toe heeft deze gemeenschap nooit zijn zaak bij de rechtbank af-
gehandeld. Jullie zijn kwaad geworden op elkaar, mijn dierbaren, maar 
nu gaan jullie verzoenen en daarna gaan jullie zitten. Tevens nodigen 
jullie elkaar voor de thee uit. 

Kanttekeningen 2 

Kijken we naar de gedragingen van de dede, dan zien we dat hij er niet op uit 
is om precies te bepalen wat er gebeurd en gezegd is. Hij richt zich niet op het 
conflict, maar tracht met het tonen van respect en achting en met het erkennen 
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van beide standpunten partijen over te halen om zich met elkaar te verzoenen. 
Hij trekt bovendien het register van zijn eigen kwalificaties open door naar vo-
ren te brengen dat hij een man die zeven kogels schoot (iemand verwond of ge-
dood heeft) heeft weten te verzoenen. Wat er ook is voorgevallen – daar draait 
het volgens de woorden van de dede om en daar wijzen ook de omstanders op 
– verzoenen is verplicht. Stel je immers eens voor dat je met een zaak als deze 
naar de (officiële) rechtbank zou moeten gaan! Nee, zegt de dede, wij handelen 
onze zaken zelf af – en er klinkt iets van trots door in deze uitspraak. 

De woorden van de dede dat “deze gemeenschap nooit zijn zaak bij de 
rechtbank (heeft) afgehandeld” kunnen gezien worden als een bevestiging dat 
het om bemiddeling gaat. Eerder zagen we dat de autoriteit van de dede vrij-
willig wordt aanvaard en hierboven dat een dede zich niet richt op het conflict, 
uit de woorden van de dede blijkt nu ook dat het gaat om een alternatief voor 
overheidsrechtspraak. Deze gegevens duiden allemaal op bemiddeling. Maar is 
het dat wel? Een van de criteria voor het onderscheid tussen rechtspraak en be-
middeling is of de neutrale derde zich richt op het selecteren en vaststellen van 
de normen die op het geval van toepassing zijn (rechtspraak), dan wel de ach-
terliggende belangen en motieven door partijen laat expliciteren (bemiddeling). 

In rechtspraak geschiedt de beoordeling van het geschil op basis van 
rechtsnormen en bepaalt de rechter welke normen in het conflict toepasselijk 
zijn (Eckhoff 1966: 161; Kocken 1999: 82-83).9 In de fragmenten hierboven 
blijkt de dede – impliciet dan wel expliciet – vele normen en regels te formule-
ren: ‘Onderbreek elkaar niet en luister naar elkaar’, ‘weggestuurd worden is 
een reden om boos te worden’, ‘ongenode aanwezigheid leidt tot boosheid bij 
anderen’, ‘ongenode gasten op een bestuursvergadering zijn geen reden om 
kwaad te worden’, ‘beweeg niet te veel met je handen’, ‘zaken op de cem moe-
ten niet te lang duren’, ‘een klacht moet met getuigen worden onderbouwd’, 
‘mensen zonder verantwoordelijkheid moeten geen bestuurstaken op zich ne-
men’ en ‘alevieten gaan niet naar de overheidsrechter’. Het moet wel opvallen 
dat de dede weliswaar vele normen stelt, maar dat geen enkele norm het con-
flict mogelijk zou kunnen beslechten. De drie normen die op het conflict be-
trekking hebben (‘weggestuurd worden is een reden om boos te wor-
den’,‘ongenode aanwezigheid leidt tot boosheid bij anderen’ en ‘ongenode 
gasten op een bestuursvergadering zijn geen reden om kwaad te worden’) ge-
ven door hun onderlinge strijdigheid geen oplossing voor het geschil. Schoon 
schip maken op de cem is zo bezien geen rechtspraak.10 

                                                           
9  Hoewel deze formulering gebaseerd is op sociaalwetenschappelijke literatuur, is het 

nog maar de vraag of alle rechters daadwerkelijk en altijd een geschil op basis van 
rechtsnormen beoordelen. Freek Bruinsma stelt bijvoorbeeld dat de “postmoderne 
kadi het overheidsrecht gevoelsmatig op afstand” plaatst (Bruinsma 1995: 163). 

10  Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen bemiddeling als faciliterend en media-
tion als (mede) evaluerend (zie bijvoorbeeld de definities op http://www.state.oh.us/ 
cdr/terms.htm). Het gedrag van de dede is hier als evaluerend te betitelen. 
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Kenmerkend voor bemiddeling is de aandacht van de bemiddelaar of medi-
ator voor de achterliggende belangen van partijen en/of hun emoties en be-
hoeften. Een bemiddelaar of mediator tracht in de gesprekken met partijen over 
het conflict een gemeenschappelijk belang te vinden. Niet het conflict zelf is 
van belang, maar de verscholen of achtergehouden belangen of zelfs de belan-
gen waarvan partijen zich niet bewust zijn (Eckhoff 1966: 158-161; Peper & 
Hogenhuis 2000: 16; Roberts 1979: 72-77). In de hierboven weergegeven frag-
menten wordt echter niet over achterliggende belangen van partijen gesproken. 
De dede zoekt of vraagt er niet naar, en partijen komen er ook zelf niet mee. 
Het enige belang dat een rol speelt en waar zowel de dede als anderen met 
woorden als ‘jullie zullen verzoenen’ en ‘verzoenen is verplicht’ naar verwij-
zen, is het belang van het bijwonen van de cem. Verzoenen is immers ver-
plicht, anders worden de mannen eruit gezet. Zo bezien is schoon schip maken 
op de cem een soort bemiddeling (zij het geen conflictbemiddeling). Verderop 
in dit artikel zal echter blijken dat verzoenen geen ‘gemeenschappelijk belang’ 
is. Alleen de persoon die niet bereid is om te verzoenen, moet de cem verlaten. 
Wie wel bereid is om te verzoenen maar dat niet kan omdat de wederpartij niet 
wil, mag blijven. 
 
Hoe loopt de zaak af? Met de omkering van de klacht – niet ik heb A beledigd, 
maar hij mijn verwante – heeft C hoog ingezet, maar hij verliest zijn inzet om-
dat geen van de aanwezigen die zich vervolgens met de zaak bemoeien, beves-
tigt dat zij beledigende woorden hebben gehoord. In het derde deel van de zaak 
zien we dat C de aftocht blaast. Hij verlaat de cem. Dan komt B in zicht, die al 
die tijd tussen A en C in heeft gestaan en zich tot dan toe niet met de zaak heeft 
bemoeid. A en B verzoenen. Het blijkt dat de andere aanwezigen op de cem 
een specifieke stem hebben in de afloop van deze zaak. 

Derde deel van de zaak 

D: (tegen C) Kijk mijn lieverd: als hij op deze weg heeft gescholden, 
dan ligt de heilige verantwoordelijkheid bij hem. Maar als jij onterecht 
hebt beschuldigd dan ligt de verantwoordelijkheid om jouw hals. Als hij 
gescholden heeft dan ligt de verantwoordelijkheid van deze weg om 
zijn hals. Als jij hier op deze weg een valse beschuldiging uit, dan moet 
de heilige verantwoordelijkheid om jouw hals blijven. Er kan niets nòg 
zwaarder zijn dan dit hoor!  

 
A en C roepen elkaar iets toe, maar door het geroezemoes en een huilende ba-
by in de zaal en door omstanders die luidkeels oproepen tot verzoening, zijn 
hun woorden onverstaanbaar. 
 

D: De hele gemeenschap die hier is, luistert naar jullie. Jullie zijn inge-
wijden. We hebben iets begrepen of zijn iets overeengekomen, en dat 
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kan verkeerd of goed worden begrepen. Als hij ontkent dat hij geschol-
den heeft dan moet hij gestraft worden door Hızır (een heilige; wvr). 
A: Allah Allah! (Hij sanctioneert hiermee de woorden van de dede; 
wvr) 
D: Als je gescholden hebt en dit tegelijk ontkent dan moeten de 12 
imams je bestraffen! 
A: Iedereen moet het horen! 
D: Als je onterecht beschuldigt dan moeten ze je bestraffen. 

 
Er volgt nog meer discussie en geroep van omstanders. 
 

C: U moet me hier alstublieft uitzetten! Ik ben nu echt nerveus. Hij 
heeft een zaak hier gebracht die hier niet thuishoort. U zet me hier uit! 
D: Waarom moet ik je hier uitzetten? Waarom? Wil je niet verzoenen? 
Ik zet je er niet uit! 
C: Oké, dan ga ik er zelf uit. Ik bestraf mezelf.  
D: Ik zeg dat je verzoent! (Hij pleegt overleg met enkele mensen in zijn 
nabijheid). 
C: Ik verzoen hierna niet meer. 
D: Oké dan. Wij dragen daarvoor niet de heilige verantwoordelijkheid. 

 
Verschillende mensen roepen dat ze moeten verzoenen, maar de dede gaat de 
zaak afsluiten: 
 

D: Vrienden, wij laten het hierbij. Nu, mijn vriend ... deze gemeenschap 
zal niet meer naar jullie luisteren. Het is genoeg. Jullie moeten verzoe-
nen. Allen in deze gemeenschap zeggen steeds dat jullie moeten verzoe-
nen. Vijandigheid is niet goed. Er werd niemand gedood, niemand is 
geslagen, dus wat is er eigenlijk in deze kwestie aan de hand?! 
C: Ik verzoen absoluut niet met hem.  
D: Dan is dit de verantwoordelijkheid die om jouw hals blijft hangen. 
C: Goed, alle verantwoordelijkheid neem ik op me. 
D: De heilige verantwoordelijkheid van de weg moet om je hals blijven 
zitten. 
C: Ik ga weg en neem alle verantwoording. 
D: Wij sturen je niet weg. Wij zeggen dat jullie verplicht zijn om te ver-
zoenen. 
C: Goed, ik ga weg. 
D: Goed, ik heb niets meer te zeggen ... 

 
C loopt weg en verlaat de ruimte waar de cem gehouden wordt. Na enige con-
sternatie (er lopen enkele mensen achter hem aan) zet de dede de zaak met de 
twee overgebleven mannen A en B voort. Zij maken er verder weinig woorden 
meer aan vuil. Zij verzoenen zich na enkele woorden van B door elkaar te om-
helzen en drie keer te kussen. Vele aanwezigen klappen in hun handen. 
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B: Zo wil onze weg het. 
D: Niet klappen alstublieft, niet klappen. Je (tegen A en B) doet niyaz. 
(A en B doen niyaz en lopen vervolgens weg.) Loopt u nu niet weg, 
kom terug heren, kom kom kom. (A en B komen terug terwijl verschil-
lende aanwezigen lachen.) Heel juist heren. ... U heeft het allemaal zelf 
kunnen zien, die andere man is weggegaan. Niemand heeft gezegd dat 
er iemand moest vertrekken, maar verzoening blijkt niet mogelijk. En 
dus heeft onze vriend besloten zichzelf een straf op te leggen. Ik heb 
hem niet gezegd dat hij weg moest gaan. Deze vrienden zijn wel bereid 
om te verzoenen. Daarom zitten ze hier. Ik vraag mij af, als de aanwe-
zigen het voor het zeggen hadden gehad, wat hadden ze de twistende 
partijen dan voor straf opgelegd om de kilte uit de lucht te halen? 

 
Verschillende aanwezigen roepen iets, maar het is onverstaanbaar. 
 

D: Nou, wat vinden jullie dat we ze voor straf moeten opleggen? Ik laat 
het geheel aan jullie over, zoals het hoort.  
Een man staat op: Is dit misschien een goede suggestie, dede: laat ze 
een donatie doen aan de vereniging. We eten immers veel slachtdieren. 
Laat ze de vereniging iets schenken, dat lijkt me het beste. 
D: Wat zegt u? 
Man: Laat ze de vereniging iets schenken. 
D: Vrienden, zij die tekort geschoten zijn doen een donatie aan de vere-
niging. Allah Allah! 
Iedereen: Allah Allah! 
D: (Spreekt een onverstaanbare formule uit terwijl A en B niyaz doen; 
vervolgens:) Moge Allah Mohammed Ali u op uw weg begeleiden. Dat 
u uw haat en hoogmoed los moge laten. Huu voor de Waarheid Ali voor 
de gelovige.11 

Kanttekeningen 3 

Zoals hiervoor bij de tweede kanttekeningen aan de orde kwam, zou ‘verzoe-
ning’ op het eerste gezicht als ‘gemeenschappelijk belang’ aangemerkt kunnen 
worden. Uit bovenstaande fragmenten blijkt echter dat verzoenen om de cem 
bij te wonen geen gemeenschappelijk, maar een individueel belang is. Uit de 
gedragingen van A is immers af te leiden dat hij bereid is om met C te verzoe-
nen, en daarom mag hij blijven – ook al kan hij niet met C verzoenen omdat C 
de cem verlaat. 
                                                           
11  Gerçege hü mümine Ya-Ali, zegt de dede. Huu (zoals in het Nederlands uitgespro-

ken) zou letterlijk ‘Hij’ (God) betekenen (Birge 1937: 138), maar is ook de uitge-
stoten adem. 
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De dede blijkt op de cem met zo goed als lege handen te zitten waar het gaat 
om het uitoefenen van druk of dwang op partijen. Behalve het individuele be-
lang van partijen om de cem bij te wonen, doet hij een beroep op hun verant-
woordelijkheid om het goede voorbeeld te geven en wijst hij hen op de heilige 
verantwoordelijkheid om te verzoenen.12 

Na de verzoening van A en B vraagt de dede aan de aanwezigen om een 
passende straf. Dat gebeurt niet altijd. Behalve dat de gemeenschap een straf 
voorstelt, wordt het soms geheel aan partijen overgelaten om hun straf te bepa-
len, mogen zij soms zelf een voorstel doen dat vervolgens wordt gesanctio-
neerd, en het komt ook voor dat in het geheel niet over een straf wordt gespro-
ken. De straf, zo blijkt uit deze zaak en andere observaties, heeft het karakter 
van een vergoeding of genoegdoening aan de gemeenschap. 

Het opleggen van een vergoeding aan de gemeenschap na de verzoening is 
niet bij bemiddeling, maar eerder bij rechtspraak te plaatsen. De straf wordt 
immers door de dede en de gemeenschap opgelegd. 

2. Schoon schip maken als rechtspraak 

Een typering van de zaak van de ‘Belediging tijdens de vergadering’ als recht-
spraak of bemiddeling – of iets er tussenin13 – wringt. Schoon schip maken 
kan als rechtspraak worden gezien, omdat de dede niet door partijen wordt 
gekozen maar in functie handelt, omdat hij op de cem niet geïnteresseerd is in 
de achterliggende belangen, motieven en behoeften van de partijen bij het con-
flict, omdat hij een straf oplegt en omdat hij het gebeuren op de cem voorstelt 
op gelijke voet met overheidsrechtspraak. Schoon schip maken kan echter ook 
als bemiddeling worden gezien, want de dede wordt vrijwillig door partijen 
aanvaard, de dede legt geen beslissing in het conflict aan partijen op, hij richt 
zich niet op het conflict, hij is gericht op verzoening, hij heeft geen pressie-
middelen, hij evalueert aan de hand van normen en hij stelt het gebeuren op de 
cem voor als alternatief voor overheidsrechtspraak.  

Maar nee, bemiddeling is het niet. Het blijkt helemaal niet te gaan over het 
conflict en niet over de belangen die partijen persoonlijk bij het conflict heb-
ben en die zij gewaardeerd willen zien, niet over de emoties of de motieven 
van partijen, en de dede is niet op zoek naar een gemeenschappelijk belang dat 
partijen nader tot elkaar zou kunnen brengen. Is het dan rechtspraak? Nee, niet 
volgens de gangbare definities. 
 

                                                           
12  Elders heb ik de religieuze kanten van het schoon schip maken op de cem getypeerd 

als ‘rechtspraak onder het voorteken van de Perfecte Mens’ (Van Rossum 2002). 
13  Ook bij tuchtrechtspraak, arbitrage, bindend advies en dergelijke gaat het om de 

kenmerken die in dit artikel de revue zijn gepasseerd en die in de praktijk in meer-
dere of mindere mate aanwezig kunnen zijn. 
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Ik stel voor om het schoon schip maken op de cem als ‘cemrechtspraak’ te be-
titelen. Door alevieten zelf wordt het gebeuren dat in gang wordt gezet met de 
formule van de dede om met grieven en schulden naar voren te treden, in ter-
men van recht en rechtspraak begrepen en beschreven. Voor de ‘gewone ale-
vieten’ draagt het gebeuren een ‘rechtskarakter’. Zij zien de dede doorgaans als 
een soort rechter en ook dede’s zien zichzelf wel zo. Alevitische schrijvers die 
het over de cemrechtspraak hebben, geven hun boeken en artikelen titels als 
‘De volksrechters/rechtbanken bij de alevieten’ (Alevilerde Halk Mahkemeleri 
van Ismail Metin) en ‘Het rechtssysteem bij de alevieten’ (Alivelikte Hukuk 
Sistemi/Das Rechtssystem bei den Aleviten van Ali Yıldırım). 

Alevieten zowel in Nederland, Duitsland als Turkije zeggen vaak dat zij 
niet naar de overheidsrechter stappen omdat zij hun zaken op de cem, en dus 
zelf afhandelen. Zij doelen dan op onderlinge conflicten en op zaken die niet 
‘officieel’ vastgelegd hoeven te worden, want bij doorvragen zeggen ze wel 
gebruik te maken van de rechtbanken van de overheid voor kwesties als echt-
scheiding, het vastleggen van de eigendom van stukken land en in het geval 
van conflicten met buitenstaanders. Ook met deze voorbehouden echter, kan 
gezegd worden dat het voor alevieten zelf om cemrechtspraak gaat, dat wil 
zeggen om een formele vorm van conflictoplossing die in zicht komt als men 
er onderling en eventueel met een bemiddelende derde niet uitkomt. Dan stapt 
men niet naar de Nederlandse, Duitse of Turkse rechter. 

Het idee van alevieten dat het op de cem gaat om een eigen vorm van recht-
spraak, wordt in de wetenschappelijke literatuur (waar systematisch onderzoek 
naar de cem en de cemrechtspraak overigens ontbreekt) niet geproblematiseerd. 
Onderzoekers geven wel telkens met een begrip of een korte omschrijving de 
aard van deze rechtspraak aan. De Duitse sociologe Krisztina Kehl-Bodrogi is 
in haar studie uit 1988 Die Kızılbasj/Aleviten, Untersuchungen über eine esote-
rische Glaubensgemeinschaft in Anatolien van mening dat de alevitische recht-
spraak “ähnelt einer weltlichen Gerichtsverhandlung” (Kehl-Bodrogi 1988: 
213). De antropoloog Altan Gökalp noemt in Une Minorité Chiite en Anatolie: 
Les Alevi de cemrechtspraak een “office de l’interrogation”, dat zou werken als 
broederschapstribunaal (“s’agit d’un tribunal de confrérie”) waarvan de voor-
naamste functie zou zijn om ‘eenheid in de harten’ te brengen, omdat, aldus in-
formanten van Gökalp, ‘men niet tot Allah kan komen als er geen eenheid in 
de harten is’ (Gökalp 1980b: 755). In zijn monografie van hetzelfde jaar noemt 
hij het schoon schip maken “un véritable tribunal tribal” dat “rend la justice 
‘divine’” (Gökalp 1980a: 205) en in een korte notitie voor het tijdschrift Droit 
et Cultures “un proces rituel” en een “rituel de jugement communautaire” 
(Gökalp 1986: 145). De Franse deskundige op het gebied van de geschiedenis 
en de oorsprong van het alevitisme Irène Mélikoff, beschrijft in haar op schrif-
telijke bronnen gebaseerde studie Hadji Bektach, un mythe et ses avatars in 
enkele pagina’s de belangrijkste elementen van de cem. Onderdeel van de cem 
bij alevieten op het platteland, zo schrijft zij, is het moment dat volgens haar 
Dar-ı Mansur wordt genoemd: “Cette partie relevait du droit tribal: le Dede 
jugeait les litiges, écoutait les plaignants, essayait de réconcilier les parties ad-
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verses et distribuait les pénitences et les punitions, selon la gravité des cas” 
(Mélikoff 1998: 211). 

De hierboven genoemde auteurs, die van alle onderzoekers nog de meeste 
aandacht voor de cem hebben, duiden de rechtspraak op de cem aan als lijkend 
op wereldlijke rechtspraak, als broederschapstribunaal, als tribale rechtspraak 
en als ritueel (rechts)proces van de gemeenschap. Het is duidelijk dat deze on-
derzoekers hun common sense aanspreken en aansluiten bij de perceptie van 
alevieten zelf, en er daarom geen been in zien om te spreken over ‘recht-
spraak’. Uit de analyse van de zaak van de ‘Belediging tijdens de vergadering’ 
blijkt het rechtspraak te zijn die niet te plaatsen is met de begrippen en het the-
oretische kader dat voor conflictbemiddeling en -beslechting is gemaakt. Aan-
gezien die conclusie geen uitzondering is, is het gangbare kader niet geschikt 
voor rechtsantropologisch onderzoek. Naar antropologisch gebruik en zoals 
andere rechtsantropologen spreken over de ‘Nandiwallah panchayat’, ‘Togole-
se vorstenrechtspraak’, ‘Navajo Peacemakers’ en ‘Aboriginal clan moot’ (zie 
noot 3), zullen we het daarom voortaan moeten hebben over ‘alevitische cem-
rechtspraak’. 

Literatuur 

AUBERT, VILHELM (1967) Courts and conflict resolution. XI/1 The Journal 
of Conflict Resolution, 40-51. 
BIRGE, J.K. (1937) The Bektashi Order of Dervishes. Hartford: Hartford 
Deminary Press. 
BRUINSMA, FREEK (1995) Korte gedingen. Een rechtssociologisch verslag. 
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. 
ECKHOFF, TORSTEIN (1966) The Mediator, the Judge and the Administra-
tor in Conflict-resolution. 10/1-2 Acta Sociologica, 148-172. 
GÖKALP, ALTAN (1986) Un Proces Rituel chez les Heterodoxes Alevi de 
Turquie: ‘La Nuit de l’Interrogatoire’. 11 Droit et Cultures, 145-147. 
GÖKALP, ALTAN (1980a) Têtes rouges et bouches noires. Une Confrérie 
tribale de l’ouest Anatolien. Paris: Société d’Ethnographie. 
GÖKALP, ALTAN (1980b) Une Minorité Chîite en Anatolie: Les Alevi. 35/3-
4 Annales, 748-763. 
HAYDEN, ROBERT M. (1999) Disputes and Arguments amongst Nomads. A 
Caste Council in India. Oxford: Oxford University Press. 
KEHL-BODROGI, K. (1988) Die Kizilbas/Aleviten. Untersuchungen über 
eine esoterische Glaubensgemeinschaft in Anatolien. Berlin: Klaus Schwartz 
Verlag. 
KOCKEN, JORIS (1999) De strijd tussen verzoeners: rechter versus mediator. 
In Joris Kocken en Agnes Schreiner (red.) Onverzoenlijkheid (themanummer 
Recht der Werkelijkheid), 77-93. 
MÉLIKOFF, IRÈNE (1998) Hadji Bektach. Un Mythe et ses Avatars. Genèse 
et évolution du soufisme populaire en Turquie. Leiden: Brill. 



Schoon schip maken als rechtspraak op de alevitische cem 19 

METIN, ISMAIL (1992) Alevilerde Halk Mahkemeleri. Cilt 1. Istanbul: Alev 
Yayinevi. 
METIN, ISMAIL (1995) Alevilerde Halk Mahkemeleri. Cilt 2. Istanbul: Alev 
Yayinevi. 
NIELSEN, MARIANNE O. (1999) Navajo Nation Courts, Peacemaking and 
Restaurative Justice Issues. 44 Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 
105-126. 
PEPER, B & S. HOGENHUIS (2000) Beter een goede buur ... Effecten van 
bemiddeling bij burenruzies. In M.L.M. Hertogh & L.E. de Groot-van 
Leeuwen (red.) Na de uitspraak. Gevolgen van geschillenbeslechting 
(themanummer Recht der Werkelijkheid), 15-32. 
ROBERTS, SIMON (1979) Order and Dispute. An Introduction to Legal An-
thropology. Harmondsworth: Penguin Books. 
ROSSUM, WIBO VAN (2002) Cemrechtspraak als formeel-informele manier 
van conflictoplossing onder alevitische Turken. In: S.W.E. Rutten (red.) Inpas-
sing van islamitisch recht in Europese rechtssystemen; formele en informele 
vormen van geschillenbeslechting bij moslims. (Teksten van het RIMO-sympo-
sium op vrijdag 7 juni 2002). 
ROSSUM, WIBO VAN (1999) Culturele minderheden en eigen vormen van 
rechtspleging; een rechtsantropologisch onderzoek naar het rechtspreken van 
alevitische Turken. 2 Recht der Werkelijkheid, 102-107. 
SCHREINER, AGNES (1990) Roem van het recht. Amsterdam: Duizend & 
Een. 
WILLIAMS, NANCY. M. (1987) Two Laws. Managing disputes in a contem-
porary Aboriginal community. Canberra: Australian Institute of Aboriginal 
Studies. 
YILDIRIM, ALI (2001) Alevilikte Hukuk Sistemi. In Ismail Engin & Erhard 
Franz (hrsg.) Aleviler/Alewiten, Band 2, Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 
37-52. 





Advocaten in loondienst. 
Over de geringe effectiviteit van de gewijzigde Praktijkverordening 

Freek Bruinsma & Jakko Gunst 

1. Inleiding1 
 
Sinds 1 mei 1997 kunnen juristen in dienstverband bij niet-advocaten onder 
bepaalde voorwaarden advocaat worden, iets wat onder de voorgaande versie 
van de Praktijkverordening ‘vrijwel onmogelijk’2 was. De voornaamste ‘bott-
leneck’ van de oude verordening van 1977 betrof de spanning tussen enerzijds 
de kern van het arbeidscontract: ondergeschiktheid aan de werkgever en ander-
zijds de voor de uitoefening van het advocatenberoep vereiste vrijheid en onaf-
hankelijkheid. Met een verwijzing naar een in de gezondheidszorg gebruikelij-
ke constructie adviseerde de werkgroep Cohen de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten (NOvA) de spanning met een professioneel statuut op te heffen. Dit 
professioneel statuut dient de beoordelingsvrijheid van de advocaat tegenover 
zijn werkgever te garanderen. Art. 3 lid 3 van de nieuwe Verordening op de 
praktijkuitoefening in dienstbetrekking3 luidt als volgt:  
 

‘De praktijkuitoefening in dienstbetrekking bij een werkgever (…) is de 
advocaat slechts toegestaan op voorwaarde dat de werkgever zich con-
form de bepalingen van het als bijlage aan deze verordening gehechte 
Professioneel statuut voor de Advocaat in Dienstbetrekking jegens de 
advocaat heeft verbonden de onafhankelijke praktijkuitoefening te eer-
biedigen en de ongestoorde naleving van de beroeps- en gedragsregels 
van de advocaat te bevorderen en zolang de werkgever en hun advocaat 
hun verplichtingen uit hoofde van dat statuut daadwerkelijk nakomen.’ 

 

                                                           
1  Dit artikel is een bewerking van een evaluatieonderzoek in opdracht van de ministe-

ries van Justitie en Economische Zaken, getiteld Advocaten en advocatuur in loon-
dienst.  

2  Aldus de Interdepartementale Werkgroep Domeinmonopolie Advocatuur, rapport 
27 juni 1995: 37. Deze werkgroep wordt meestal naar haar voorzitter de werkgroep 
Cohen genoemd, zoals de advocaten in loondienst Cohen-advocaten worden ge-
noemd. Domeinmonopolie is de economische term voor wat juristen verplichte pro-
cesvertegenwoordiging noemen. 

3  Vindplaats Vademecum Advocatuur, Deel II: Wet- en regelgeving, 2002, p. 165, 
ook op www.advocatenorde.nl.  
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Bij twee categorieën van potentiële toetreders tot de balie, bedrijfsjuristen en 
overheidsjuristen4, zijn werkgever en cliënt één en dezelfde. Voor hen is met 
het ondertekenen van het professioneel statuut aan de belangrijkste voorwaarde 
van toetreding tot de balie voldaan. Wel zal, net zoals in de vrijgevestigde ad-
vocatuur, de advocaat over een stageverklaring moeten beschikken dan wel 
aan de stage onder supervisie van een patroon moeten beginnen.  

Wanneer werkgever en cliënt niet één en dezelfde zijn en de advocaat in 
opdracht van de werkgever rechtshulp verleent aan derden kunnen er compli-
caties optreden. Deze worden door het stellen van aanvullende voorwaarden 
gereguleerd. Art. 3 van de Praktijkverordening onderscheidt hier drie catego-
rieën toetreders: juristen in dienst van een rechtsbijstandverzekeraar (lid 4); 
juristen in dienst van een ideële organisatie (lid 5, in het vervolg stichtingsju-
risten genoemd; te denken valt aan vakbonden) en juristen werkzaam op een 
Bureau voor Rechtshulp (lid 6, in het vervolg bureaujuristen genoemd). In 
totaal kunnen dus vijf categorieën nieuwe toetreders onderscheiden worden.  

Met de wijziging van de Praktijkverordening volgde de NOvA het advies 
van de eerder genoemde werkgroep Cohen die als opdracht had te onderzoeken 
‘in hoeverre het met behoud van de kwaliteit van de rechtsbedeling mogelijk 
en zinvol is om de mededinging tussen de verschillende aanbieders van ver-
schillende vormen van rechtsbijstand te bevorderen’. De instelling van de 
werkgroep was op haar beurt het rechtstreekse gevolg van het feit dat de advo-
catuur genoemd werd in de bijlage van de notitie Marktwerking, deregulering 
en wetgevingskwaliteit (TK 1994-5, 24.036, nr.1).  

De werkgroep Cohen onderscheidde twee aangrijpingspunten: beperking 
van de reikwijdte van het domeinmonopolie door verhoging van de competen-
tiegrens5 alsmede uitbreiding van de toetredingsmogelijkheden, zoals de nieu-
we Praktijkverordening juristen in loondienst in het vooruitzicht stelt. Het be-
oogde effect is telkens een betere prijs/kwaliteit-verhouding; beter, in verge-
lijking met de uitgangssituatie waar van ‘monopoly rents’ sprake kan zijn 
(Bruinsma 2002).  

Tabel 1 inventariseert de instroom van loondienstadvocaten vanuit de on-
derscheiden categorieën in de periode 1997-2001.  
 

                                                           
4  Hiermee wordt gedoeld op juristen werkzaam bij een gemeente, provincie, ministe-

rie of een zelfstandig bestuursorgaan, zoals Rijkswaterstaat en de Belastingdienst. 
5  De werkgroep deed de aanbeveling om de verplichte procesvertegenwoordiging aan 

een herijking te onderwerpen. Dit leidde tot de instelling van de cie.-Van Delden 
die in 1997 rapport uitbracht (Gericht verplicht). Haar voorstel om op korte termijn 
de competentiegrens tussen de kantonsector en de rechtbank te verhogen van 
Dfl.5.000 naar Dfl.10.000 is gerealiseerd m.i.v. 1-1-1999. 
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Tabel 1: Ontwikkeling van het aantal advocaten in loondienst 
 1997 1998 1999 2000 2001 
 abs % abs % abs % abs % abs % 
bedrijf 31 (60) 72 (53) 114 (54) 119 (50) 140 (50) 
bureau 8 (15) 32 (24) 49 (23) 71 (30) 83 (30) 
stichting 12 (23) 24 (18) 36 (17) 38 (16) 37 (13) 
overheid 1 (2) 7 (5) 12 (6) 11 (4) 20 (7) 
Totaal 52 (100) 135 (100) 211 (100) 239 (100) 280 (100) 
Bron: Vademecum Advocatuur (1997 t/m 2001) 
 
Voor het onderwerp van dit artikel: de effectiviteit van de wijziging, is de se-
lectieve toetreding vanuit de onderscheiden categorieën van belang. Opvallend 
is dat precies de helft van alle toetreders bedrijfsjuristen zijn en dat zo weinig 
overheidsjuristen zijn toegetreden. Bovendien zijn juristen in dienst van een 
rechtsbijstandverzekering de grote afwezigen. Het totale aantal van 280 steekt 
ook schraal af tegen de verwachting van zo’n 1200 à 1600 waarmee het rap-
port De Balie verbreed (De Kemp e.a., 1997) aan de vooravond van de inwer-
kingtreding was gekomen. Is er misschien sprake van belemmeringen of knel-
punten?, zo was een belangrijke onderzoeksvraag die de auteurs/onderzoekers 
te beantwoorden kregen.6  

1.1 Twee mogelijke verklaringen van onderbenutting en selectieve toetreding 

Twee typen van belemmeringen of knelpunten kunnen worden onderscheiden: 
structurele en individuele. Bij structurele belemmeringen kan gedacht worden 
aan de toetredingsvoorwaarden die de nieuwe verordening aan nieuwkomers 
stelt, maar ook aan de wijze waarop centrale actoren zoals de plaatselijke de-
ken en de Raden van Toezicht de verordening toepassen. Dat rechtsbijstand-
verzekeraars niet in de tabel voorkomen heeft een structurele verklaring. De 
branche acht de extensieve interpretatie door de NOvA van de vrije advocaat-
keuze in lid 4 van art. 3 onverenigbaar met ander recht, en heeft haar juristen 
verboden toe te treden.7  

Een andere en veel minder beleidsrelevante verklaring van gebruik van de 
nieuwe regeling is impliciet door Gunst & De Groot-van Leeuwen (1999) aan-
gedragen. Ze vroegen zich, na interviews met de eerste lichting van (35) advo-
caten in loondienst, af of het veld (werkgevers en juristen) eigenlijk wel geïn-
                                                           
6  In de onderzoeksopdracht werd de doelstelling van het onderzoek als volgt gefor-

muleerd: ‘Evalueren van het functioneren van de Verordening op de praktijkuit-
oefening van de advocaat in dienstbetrekking. Het onderzoek moet een bijdrage le-
veren aan de verdere beleidsontwikkeling gericht op de praktijkvoering van advoca-
ten in dienstverband bij niet-advocaten en zal worden gebruikt om te bezien of de 
Verordening op onderdelen herziening behoeft.’ 

7  Tabel 1 geeft de stand van zaken weer op 1-1-2002. Dit voorjaar liet het schadere-
gelingskantoor SRK ‘bij wijze van experiment’ een aantal juristen toetreden. Zie 
Goettsch (1997) over de onverenigbaarheid van lid 4 van de Praktijkverordening 
met art. 60 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf. 
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teresseerd is. De auteurs constateerden namelijk dat niet kosten-baten afwegin-
gen van werkgevers, maar persoonlijke motieven van de juristen de doorslag 
hadden gegeven. Desinteresse bij werkgevers is fnuikend voor de beoogde 
marktwerking van de wijziging. De nieuwe verordening berust immers op de 
gedachte dat werkgevers hun juristen aansporen toe te treden, zodat op de kos-
ten van externe advocaten bezuinigd kan worden.  

Beide typen van belemmeringen voor het gebruik maken van de nieuwe 
mogelijkheid om advocaat te worden kunnen vanzelfsprekend gelijktijdig op-
geld doen en voor de onderscheiden categorieën van potentiële toetreders in 
uiteenlopende mate. Maar net zoals bij de rechtsbijstandverzekeraars bleek uit 
het onderzoek ook bij de twee andere categorieën, waar in dienst van de werk-
gever rechtshulp verleend wordt aan derden (stichtings- en bureaujuristen), de 
structurele en institutionele problematiek de persoonlijke afwegingen en het 
eventuele overleg met de werkgever in de schaduw te stellen. Dat overheidsju-
risten op het tableau van de Orde bijna afwezig zijn, bleek samen te hangen 
met een interesse, die bij werkgever en ambtenaar gelijkelijk nagenoeg nihil 
was. Als vanzelf kwam zo de aandacht te vallen op bedrijfsjuristen. Een min-
derheid van hen maakt van de geboden gelegenheid gebruik; tegelijkertijd 
vormen ze wel de helft van alle advocaten in loondienst.  

1.2 Vraagstelling en methode van onderzoek 

In dit artikel onderzoeken wij daarom vooral voor de categorie van bedrijfsju-
risten waarom zij wel of juist niet advocaat zijn geworden. De bedrijfsjuristen 
die advocaat geworden zijn, is gevraagd wat er in het werk ten gevolge van de 
toetreding is veranderd. In de slotparagraaf vatten we de voornaamste bevin-
dingen samen en verbreden we de discussie tot de andere categorieën van ad-
vocaten in loondienst, teneinde te kunnen komen tot een afgewogen oordeel 
over de effectiviteit van de wijziging.  

In de eerste fase van het onderzoek is aan alle 280 advocaten in dienst van 
niet-advocaten een vragenlijst toegezonden, waarin gevraagd werd naar de ar-
gumenten die een rol hebben gespeeld bij het toetreden tot de advocatuur. Ver-
volgens is geïnformeerd naar de wijze waarop de werkgever zich met de gang 
van zaken rondom de toetreding heeft bemoeid. Omdat de jurist/werknemer 
voor het laten ondertekenen van het professioneel statuut in contact moet tre-
den met zijn werkgever, heeft hij/zij daar een goed zicht op. Ook is geïnfor-
meerd of de advocaatstatus van invloed is op de dagelijkse praktijkvoering en 
op het uitbesteden van juridisch werk aan de externe advocatuur. 129 Advoca-
ten in loondienst, onder wie 61 bedrijfsjuristen, hebben de enquête geretour-
neerd; hiermee is een respons gerealiseerd van 46%.  

Het tweede deel van het onderzoek richtte zich op de motieven van be-
drijfsjuristen en hun werkgevers om juist niet toe te treden. 596 Bedrijfsjuris-
ten die niet als advocaat waren ingeschreven zijn benaderd. Van deze 596 ju-
risten hebben er 173 gereageerd; een respons van 29%. Een meerderheid van 
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96 (55%) beantwoordde de vraag of men toetreding ooit had overwogen, ont-
kennend. Voor de meerderheid van de niet-toetreders is gebrek aan belangstel-
ling – een individuele en persoonsgebonden factor – dus inderdaad doorslag-
gevend. Overwegen om toe te treden (77 respondenten) wil echter nog niet 
zeggen dat concrete stappen daartoe zijn gezet: de noodzakelijke vervolgactie, 
het overleg met de werkgever, is achterwege gebleven bij 32 bedrijfsjuristen. 
29 Bedrijfsjuristen volgden deze vervolgactie wel, maar zonder resultaat.8 Zo 
kregen we de beschikking over drie data-sets: 61 toetreders, 32 afhakers en 29 
gefrustreerden. Beide enquêtes zijn in het voorjaar van 2002 uitgevoerd. 

2. Waarom bedrijfsjuristen wel of niet advocaat worden 

Maar liefst 18 van de door De Groot-van Leeuwen en Gunst geïnterviewde 25 
bedrijfsjuristen kunnen herintreders worden genoemd: ze hadden hun stage-
verklaring al. Voor herintreders geldt: waarom niet, als het zo’n kleine moeite 
is? Tekenend is de volgende opmerking van een van hen: ‘Ik heb er automa-
tisch gebruik van gemaakt, zonder hele diepzinnige gedachten en zonder dat 
het bedrijf zei: doe het nou maar want het is handig.’ Het fenomeen van herin-
treding doet de vraag rijzen of statusoverwegingen bij de jurist niet minstens 
even belangrijk zijn als het motief van kostenbesparing voor het bedrijf.  

Naar wijze van toetreden kunnen de advocaten in loondienst worden on-
derscheiden in: 28% nieuwe toetreders, dit zijn juristen in loondienst die aan 
de verplichte stage en beroepsopleiding begonnen zijn; 33% doorstromers, dit 
zijn voorheen vrij gevestigde advocaten die hun inschrijving gehandhaafd heb-
ben toen ze in loondienst traden; en 39% herintreders, dit zijn juris-
ten/werknemers die zich na het van kracht worden van de nieuwe Praktijkver-
ordening opnieuw hebben laten inschrijven (men had al een stageverklaring).9 

2.1 Motivatie jurist sine qua non 

Maar liefst 74% (n= 95) van alle respondenten in de eerste enquête is van me-
ning dat hun eigen inbreng, eventueel in combinatie met die van collega-juris-
ten, van doorslaggevend belang is geweest in de beslissing advocaat te worden 

                                                           
8  Bij zes juristen was op het moment dat de enquête werd ingevuld al een toetre-

dingsprocedure gestart en bij tien juristen was het overleg over toetreding nog 
gaande.  

9  De percentages zijn afkomstig uit De balie in beeld. 50 jaar Nederlandse Orde van 
Advocaten (EIM, Zoetermeer 2002) – hier wordt overigens een totaalaantal van 299 
advocaten in loondienst genoemd. In onze responsgroep van 129 advocaten in loon-
dienst is de verdeling 44% (n=56) nieuwe toetreders, 27% (n=34) doorstromers en 
29% (n=37) herintreders (twee respondenten hebben verzuimd deze vraag te beant-
woorden). Ten opzichte van de totale populatie kent de respons dus een oververte-
genwoordiging van nieuwe toetreders, begrijpelijk omdat de Praktijkverordening 
naar verwachting voor hen meer betekent, zowel in tijdsinvestering als in status.  
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of te blijven. Toetreding wordt dus in hoge mate geïnitieerd van onderop, en 
niet van bovenaf. Voor bedrijfsjuristadvocaten geldt dit in versterkte mate, na-
melijk in 80% van alle gevallen. Van de niet toetreders zijn er slechts twee bij 
wie de werkgever het initiatief heeft genomen. Dit is voor de werking van de 
verordening van belang: als de beslissing voor de advocaatstatus eerst en voor-
al door de werknemer wordt genomen, loopt de Praktijkverordening het risico 
te degraderen tot een studie- en faciliteitenregeling voor nieuwe toetreders en 
louter tot een statussymbool voor herintreders en doorstromers.  

Van de niet toegetreden bedrijfsjuristen wilden we vooral weten of zij ooit 
overwogen hebben om toe te treden. De 77 ooit in toetreding geïnteresseerden 
bestaan in overgrote meerderheid (61) uit bedrijfsjuristen voor wie toetreding 
niet meer aan de orde is. Van de 173 geënquêteerden zijn 37 in het verleden 
werkzaam geweest als advocaat, 32 (18%) zijn in het bezit van een stagever-
klaring. Opvallend genoeg is het percentage juristen mét stageverklaring dat 
herintreding ooit heeft overwogen nauwelijks hoger dan het percentage juristen 
zonder stageverklaring dat toetreding heeft overwogen of nog steeds over-
weegt: 47% versus 44%. 
 
2.2 Vergelijking motivatiestructuur van toetreders, afhakers en gefrustreerden 
In beide enquêtes is gevraagd om met betrekking tot negen mogelijke motieven 
aan te geven in welke mate elk motief een rol speelde in de overweging om 
(weer) advocaat te willen worden of blijven. Het belang van elk motief kon 
worden aangegeven met behulp van een vijfpuntsschaal, variërend van 1 (zeer 
onbelangrijk) tot 5 (zeer belangrijk). 
 
Tabel 2: Vergelijking motivatiestructuur toetreders, afhakers en gefrus-
treerden  
 Motieven I II III 
1 Op gelijke voet behandeld willen worden als de vrijgevestigde  
 advocatuur* 3,51 2,93 3,24 
2 Mogelijkheid om te procederen benutten 3,78 3,78 4,05 
3 Besparen op advocaatkosten# 2,93 3,23 3,86 
4 Volwaardiger gesprekspartner in communicatie met externe 
 advocaten* 3,71 2,48 2,95 
5 Onvrede over de dienstverlening van de vrijgevestigde  
 advocatuur 2,16 2,44 2,78 
6 Meer aanzien in het eigen bedrijf* 2,93 2,26 2,49 
7 Mogelijkheid van zelfstandig advocaat worden openhouden 3,47 3,59 3,55 
8 Mijn eigen ontplooiing 3,92 3,63 4,03 
9 Bredere inzetbaarheid binnen het eigen bedrijf 3,50 3,17 3,64 
  Gesommeerd belang*# 29,9 27,2 30,5 
*: scoreverschil tussen I en II significant bij ρ≤ 0.05 
#: scoreverschil tussen II en III significant bij ρ≤ 0.05 
 
In tabel 2 vergelijken we het belang dat aan de verschillende motieven voor 
toetreding wordt gehecht door de 61 bedrijfsjuristen die inmiddels zijn toege-
treden (groep I) met dat van de 32 bedrijfsjuristen die toetreding wel hebben 
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overwogen, maar nooit met hun werkgever hebben besproken (groep II). Ook 
de 29 bedrijfsjuristen wier verzoek in het overleg met de werkgever is gestrand 
(groep III), worden in hun motivatiepatroon vergeleken met de groep (II) die 
van overleg met de werkgever heeft afgezien. De per motief hoogste score is 
geaccentueerd. 

Geconcludeerd kan worden dat de statusargumenten (motieven 1, 4 en 6) 
bij de toegetreden bedrijfsjuristen relatief zwaar wegen. Bovendien identifi-
ceert de advocaat in loondienst zich minder met mogelijke werkgeversmotie-
ven 3 (besparen op advocatenkosten) en 5 (onvrede over dienstverlening vrij-
gevestigde advocatuur). Het professioneel statuut, dat de onafhankelijke prak-
tijkbeoefening beoogt te garanderen, heeft dus ook een psychologische wer-
king. Ook de totaalscore op motivatie (berekend door de scores op de negen 
afzonderlijke motieven te sommeren) is voor toetreders significant hoger dan 
voor niet toetreders (29,9 vs. 27,2).10 

Bedrijfsjuristen die met de werkgever hebben overlegd scoren op alle mo-
tieven met uitzondering van motief 7 hoger dan juristen die van overleg heb-
ben afgezien en op een aantal motieven zelfs significant hoger. Ook de totaal-
score is voor juristen die overleg hebben gevoerd significant hoger dan voor 
juristen die niet hebben overlegd (30.5 vs. 27.2).11 Opvallend voor de juristen 
van groep III is hun identificatie met de werkgeversmotieven 2, 3 en 9.  

2.3 Werkgeversbezwaren  

De werkgever van de bedrijfsjuristen die advocaat zijn geworden was niet of 
nauwelijks geïnteresseerd, zo blijkt uit de volgende enquêteresultaten: 85% 
van de werkgevers heeft geen bezwaren geuit, 95% heeft geen voorwaarden 
aan de toetreding gesteld, 97% heeft geen verwachtingen uitgesproken en bij 
77% van alle bedrijfsjuristadvocaten was het geen onderwerp van het functio-
neringsgesprek. De sporadisch geconstateerde zorg van de werkgever dat de 
bedrijfsjuristadvocaat in een te onafhankelijke positie komt te verkeren lijkt te 
worden gesust door de voordelen verbonden aan een advocaat in eigen huis: 
zelf kunnen procederen en besparen op advocaatkosten.12  

Dat ligt anders bij de 29 juristen bij wie het overleg met de werkgever niet 
heeft geresulteerd in een toetredingsprocedure. In een poging tot reconstructie 
is aan deze respondenten een lijst met 12 mogelijke belemmeringen voorge-
legd. Daarbij werd de jurist gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven in 
hoeverre elke belemmering voor hem zelf en naar eigen inschatting voor de 
werkgever van belang is geweest.. Zodoende kunnen dus zowel voor 29 juris-
ten als voor hun werkgevers gemiddelde scores worden aangegeven. Deze 
                                                           
10  Toetsgegevens: F= 3.967; ρ ≤ .050. 
11  Toetsgegevens: F= 6.039; ρ ≤ .017. 
12  De juristen is gevraagd om niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun werkgever 

een inschatting te maken van het belang dat deze aan de negen mogelijke motieven 
hechtte.  
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scores worden gepresenteerd in de kolommen I en II van tabel 4, met in de 
kolommen III en IV een uitsplitsing voor werkgevers van juristen zonder sta-
geverklaring en van juristen met stageverklaring. 
 
Tabel 4: Vergelijking genoemde belemmeringen van juristen en werkge-
vers  
  I II III IV 
  Jurist Wg Wg1 Wg2 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 

Eisen Raad van Toezicht aan praktijkvoe-
ring 
Tegenwerking van binnen uit  
Tegenwerking van buiten de organisatie 
Waarborgen van de gedragsregels 
Kosten/ tijd van de beroepsopleiding 
De dreiging die van een advocaat uit kan 
gaan 
Ongewenste verbreding van het takenpak-
ket 
Interne positie wordt te onafhankelijk 
Twijfel aan de toegevoegde waarde  
Risico van een grotere mobiliteit 
Het vinden van een buitenpatroon13 
Het geaccepteerd krijgen van een buiten-
patroon 

 
3.48 
2.33 
2.27 
2.45 
3.05 

 
2.18 

 
2.55 
2.20 
3.14 
2.45 
3.10 

 
3.10 

 
3.89 
2.29 
2.63 
3.26 
3.75 

 
2.68 

 
3.28 
3.06 
3.81 
3.06 
3.29 

 
3.29 

 
4 

2.29 
3 

3.40 
4 
 

2.8 
 

3.29 
2.93 
3.69 
3.14 
3.60 

 
3.60 

 
3.33 
2.33 
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Afgaande op de door de jurist verstrekte informatie, kende de werkgever aan 
bijna elke belemmering een groter gewicht toe dan de jurist. De drie belemme-
ringen waar de verschillen het grootst zijn, zijn achtereenvolgens: het risico dat 
de interne positie te onafhankelijk of te beschermd raakt (belemmering 8), het 
moeten waarborgen van de gedragsregels (belemmering 4) en een ongewenste 
verbreding van het takenpakket (belemmering 7). Omdat het om twee onafhan-
kelijke variabelen gaat (en niet om twee gemiddelde scores op één onafhanke-
lijke) kunnen de verschilscores niet op hun significantie worden getoetst. Wel 
is het mogelijk om voor de 29 juristen en hun werkgevers een ‘gemiddelde be-
lemmering’ te berekenen en deze als afzonderlijke scores in een nieuw databe-
stand in te voeren. Het verschil in gemiddelde scores kan, onder het voorbe-
houd van het beperkt aantal waarnemingen (29), wél worden getoetst en is sig-
nificant.14 

Het onderscheid tussen werkgevers van juristen die niet over een stagever-
klaring beschikten (n= 22) en werkgevers van juristen bij wie dit al wel het ge-
val was (n= 7) is interessant, omdat voor laatstgenoemde categorie een aantal 

                                                           
13  Een buitenpatroon is een stagebegeleider buiten de eigen organisatie van de betref-

fende jurist. Het vinden van een buitenpatroon neemt meer tijd in beslag en vergt 
bovendien de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

14  De gemiddelde belemmering van de jurist is 2,9 tegenover 3,3 voor de werkgever. 
Toetsgegevens: F= 5,404; ρ≤ .024. 
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tegenwerpingen vervalt (belemmeringen 11 en 12) en een aantal in kracht in-
boet (belemmeringen 3 en 5). De werkgever brengt dan met extra kracht twee 
andere bezwaren in: een te onafhankelijke positie (bezwaar 8) en twijfel aan de 
toegevoegde waarde (bezwaar 9).  

Waar – alweer volgens de jurist – de werkgever nog het meeste moeite mee 
heeft, zijn de eisen die de Raden van Toezicht aan de praktijkvoering stelt. Wat 
het zwaarste op de maag ligt en in combinatie met twijfel aan de toegevoegde 
waarde voldoende reden vormt om het verzoek van de werknemer af te wijzen, 
is de verplichting aan de bedrijfsadvocaat om krachtens de boekhoudverorde-
ning een stichting derdengelden in het leven te roepen. We stuiten hier op een 
structurele belemmering die in het geval de werkgever de enige cliënt van de 
advocaat in loondienst is, ook niet valt te verdedigen.  

2.4 Twijfel aan de toegevoegde waarde gerechtvaardigd  

Zes bedrijfsjuristen, nog steeds in dienst van dezelfde werkgever, hebben hun 
inschrijving als advocaat weer ongedaan gemaakt.15 In een telefonisch gesprek 
zeiden ze dat ze zich vrijwillig, dus niet onder druk van de werkgever, van het 
tableau hebben laten schrappen omdat de toegevoegde waarde van de advo-
caatstatus ontbrak. De bedrijfsjuristen die nog wel op het tableau staan, is in de 
eerste enquête gevraagd naar de tijdsbesteding voor en na toetreding aan zes 
verschillende activiteiten, namelijk: (1) voeren van procedures met verplichte 
procesvertegenwoordiging16; (2) voeren van procedures zonder verplichte pro-
cesvertegenwoordiging; (3) overig operationeel juridisch werk, zoals adviseren 
en contracteren; (4) bestuurlijk en administratief overleg;(5) aansturen van ex-
terne advocaten; en (6) opleiding en studie. Meer dan de helft van de werktijd 
wordt voor en na inschrijving op het tableau besteed aan 'overig operationeel 
juridisch werk' en tijd besteed aan activiteit (1) stijgt van 3,5 naar 9,9% van de 
werktijd. Deze weinig indrukwekkende zelfopgave kan nog geflatteerd zijn 
door een rationalisatie achteraf: waarom was ik nog maar weer advocaat in 
loondienst geworden?17 Ook in de frequentie waarmee juridisch werk werd 
(voor toetreding) en wordt (na toetreding) uitbesteed aan externe advocaten is 
maar weinig veranderd. Slechts 16% van de toegetreden bedrijfsjuristen meldt 

                                                           
15  Sinds 1999 zijn er 58 uitstromers: 36 bedrijfsjuristen, 8 bureaujuristen, 8 stichtings-

juristen en 6 overheidsjuristen; 27 zijn uitgestroomd naar de vrijgevestigde advoca-
tuur, 25 zijn ofwel van werkgever veranderd (geen advocatenkantoor) of uitgetre-
den uit het arbeidsproces.  

16  De aangegeven tijdsbesteding voor toetreding ziet op activiteiten als: vereiste aan-
wezigheid bij schikkingsonderhandelingen, aanleveren van stukken, verschijnen 
voor de comparitierechter, e.d.  

17  Vergelijkbaar marginale verschillen doen zich voor bij de tijdsbesteding aan oplei-
ding en studie: nieuwe toetreders besteedden naar eigen zeggen eerst 5,9% aan op-
leiding en studie, maar nu 7,3% (n=51); herintreders en doorstromers zaten op 7% 
en zitten nu op 7,7% (n=55). Een hoop opwinding in het overleg met de werkgever 
om niks dus.  
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dat er minder wordt uitbesteed. Dat komt omdat het voornaamste criterium om 
uit te besteden nog steeds de vakinhoudelijke specialisatie van externe advoca-
ten is (van 4,3 naar 4,4 op een vijfpuntsschaal). Bedrijfsadvocaten zijn zich dus 
niet gaan specialiseren om daarmee de externe advocaten overbodig te maken. 
Wel zijn ze, zo blijkt uit het onderzoek, rationeler geworden in hun strategie 
van uitbesteden. In plaats van al het juridisch werk routinematig naar de huis-
advocaat door te sturen zoekt men nu meer naar de juiste advocaat voor elk 
probleem. 

3. Conclusie en evaluatie  

In ‘advocatuur in loondienst’ is de overgrote meerderheid van bedrijfsjuristen 
niet geïnteresseerd, laat staan hun werkgevers. Twijfel aan de toegevoegde 
waarde, die zoals uit het onderzoek blijkt gerechtvaardigd is, is de voornaam-
ste reden.  

Voor de categorie van bedrijfsjuristen zijn individuele belemmeringen dus 
dominant. 

De minderheid van bedrijfsjuristen die wel geïnteresseerd is, is dat vooral 
om redenen van status. Het onderzoek laat verder zien dat de bedrijfsjurist met 
stageverklaring meer kans maakt zijn werkgever mee te krijgen dan wanneer 
de stageverklaring ontbreekt. De ophef – niet alleen in het overleg tussen jurist 
en werkgever, maar ook bij de totstandkoming van de nieuwe verordening – 
over dit op het eerste gezicht cruciale verschil blijkt schromelijk overdreven te 
zijn gelet op de tijd die de opleiding van de balie en de stage vergen. Dan is er 
nog een minderheid van in de advocaatstatus geïnteresseerden, die haar ver-
zoek door de werkgever afgewezen ziet. Werkgevers die de nieuwe mogelijk-
heid gretig aangrijpen en hun juristen aansporen toe te treden – eigenlijk dé 
doelgroep van de regeling – zijn op de vingers van een hand te tellen.  

Dat voor bedrijfsjuristen en hun werkgevers individuele belemmeringen 
dominant zijn, wil niet zeggen dat structurele ontbreken. Eén structurele be-
lemmering doet zich duidelijk voor en wel de verplichting er een stichting der-
dengelden op na te houden.  

Ook de overige categorieën potentiële toetreders hebben elk te maken met 
een eigen als structureel te typeren belemmering. Voor de rechtsbijstandverze-
keraars is de vrije advocaatkeuze in de interpretatie van de Orde prohibitief. 
Het CNV heeft in twee arrondissementen, Leeuwarden en Utrecht, zijn neus 
gestoten aan lid 5 van artikel 3 van de Praktijkverordening, dat advocaten in 
dienst van ideële organisaties verplicht de rechtshulp beperken ‘tot de beharti-
ging van de belangen van de leden welke kunnen worden geacht te vallen bin-
nen het kader van die ideële doelstelling’. In zijn uitspraak, d.d. 26 april 1999, 
nam het Hof van Discipline de redenering van de Raad van Toezicht in Leeu-
warden over en verklaarde het beklag van het CNV ongegrond. De juristen van 
de Stichting Rechtshulp CNV zouden met name rechtshulp gaan verlenen op 
rechtsgebieden die los staan van werk en inkomen, zoals consumentenrecht, 
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huurrecht en verzekeringsrecht. ‘Het gaat hier evident niet om de gebruikelijke 
constructie, waarbij de rechtsbijstand zich richt op ideële werknemersbelan-
gen’, aldus de adviescommissie van de Algemene Raad van de NOvA op 
welks oordeel Raad en Hof zich baseerden.18  

Ook voor deze structurele belemmeringen geldt dat ze symbolisch zijn, 
maar dan in een andere zin: ze vloeien voort uit het beeld van de advocaat als 
een individueel opererende, volstrekt onafhankelijke en onpartijdige beroeps-
beoefenaar. Maar dat beeld strookt niet meer met de werkelijkheid van kan-
toorstrategieën, samenwerking met notarissen, fiscalisten, notarissen en ac-
countants, en de opdrachten vanuit Londen om niet renderende secties op te 
doeken. Het is dat advocatenkantoren, volgens de aanhef van de verordening 
niet als werkgever in de zin van de Praktijkverordening worden beschouwd. 
Anders hadden we kunnen we vaststellen dat de Orde met twee maten meet en 
tevens rechter in eigen zaak is.  

Wat de effectiviteit betreft: 300 Cohen-advocaten vallen in het niet tegen-
over bijna 12.000 vrijgevestigde advocaten. Slechts 10% van hun werktijd 
heeft betrekking op de verworven procesbevoegdheid en in de werkkring van 
slechts 13% is het aantal uitbestedingen gedaald. De conclusie kan daarom 
geen andere zijn dan dat de Praktijkverordening een te verwaarlozen bijdrage 
aan de marktwerking levert. Aan de verordening kan hooguit een symbolische 
werking worden toegekend: ze is tot dusver slechts van belang gebleken voor 
individuele juristen die hechten aan de status van advocaat. 
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18  Bureaus voor Rechtshulp die hun potentiële jurist-advocaten ook een praktijk bui-

ten het bereik van de Wet op de Rechtsbijstand gunden, ervoeren eveneens inschrij-
vingsproblemen. Het rapport van cie.-Ouwerkerk, overgenomen door de staatsse-
cretaris van Justitie (bij brief dd. 10-4-2002 aan de Tweede Kamer) drong de Bu-
reaus echter weer terug in de loketfunctie voor de doelgroep van de Wet op de 
Rechtsbijstand.  
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Pragmatisme en privaatrecht: 
een op waarden gerichte benadering 

Sanne Taekema 

1. Inleiding 
 
Met enige regelmaat zijn onder civilisten kritische geluiden te horen over de 
open normen in het privaatrechtelijke systeem. Martijn Hesselink is in zijn 
proefschrift de meest recente criticus; hij diskwalificeert normen als redelijk-
heid en billijkheid als niet meer dan holle vaten, een dekmantel voor vrije 
rechtsvorming door de rechter. De functies toegeschreven aan die normen: cor-
rectie, aanvulling of concretisering van rechtsregels, zijn in zijn opvatting niets 
anders dan algemene taken die de rechter steeds moet vervullen, en hoeven dus 
ook niet onder een (volledig open) norm geschaard te worden (Hesselink 1999: 
408-409). 

De visie van Hesselink op recht en rechtsvinding is een problematische, 
want een rechtspositivistische.1 Als de regels niet duidelijk zijn, is de rechter 
vrij in zijn hantering ervan. Hij wijst hiermee ook een beroep op de waarden 
van het natuurrecht af: “Gelooft men niet in natuurrecht, dan bestaan ‘de bil-
lijkheid’, ‘de gerechtigheid’ niet en komt het bij concretisering, aanvulling en 
correctie uiteindelijk aan op de opvatting van de (hoogste) rechter.” Zo leest 
men in zijn proefschrift De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaat-
recht (1999: 414). 

Ik wil in dit artikel daarentegen het belang van waarden als gerechtigheid 
en billijkheid verdedigen zonder daarbij terug te vallen op het natuurrecht. 
Daartoe doe ik een beroep op de denkbeelden van het Amerikaanse 
pragmatisme. In mijn visie zijn waarden noodzakelijk als maatstaven voor het 
recht in praktijk; ik zal dat illustreren met een bespreking van procesrechtelijke 
waarden en met de discussie over redelijkheid en billijkheid. 

2. Pragmatisme en recht 

Een beroep op pragmatisme komt de laatste tijd meer voor, ook in de rechts-
wetenschap. De aantrekkingskracht van het filosofisch pragmatisme, de filoso-
fie van Peirce, James en Dewey, is gelegen in een bepaalde wetenschapsopvat-

                                                           
1  Vergelijk de discussie in het NJB tussen Borgers et.al. (2000) en Hesselink (2000). 
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ting en een kritische visie op filosofische grondslagen.2 De idee dat waarheids-
claims getoetst moeten worden op het praktische verschil dat zij maken vormt 
samen met de afwijzing van onbetwijfelbare fundamenten een uitgangspunt dat 
in de hedendaagse rechtstheorie graag wordt overgenomen.3 

Pragmatisme beoordeelt handelingen, beslissingen en regels op de 
gevolgen die ervan te verwachten zijn: waartoe leidt de beslissing, wat levert 
het volgen van deze regel ons op? Op zich is dat niet zo bijzonder − er zijn 
meer theorieën die handelingen op gevolgen beoordelen − maar het 
pragmatisme past deze strategie zeer ruim toe en beperkt deze niet tot 
praktische vraagstukken. Ook theoretische concepties en onderscheidingen 
worden op hun consequenties beoordeeld: indelingen in het recht moeten niet 
als dogma’s behandeld worden, maar als instrumenten om problemen te 
kunnen oplossen. Daarbij is de methode van aanpak belangrijk: een goed 
gestructureerd proces van onderzoek en beoordeling zorgt voor 
betrouwbaarheid van de resultaten (Rescher 2000: 87). 

Bij de vroege pragmatisten komt deze visie voort uit bewondering voor de 
resultaten van de natuurwetenschappen: een experimentele, op falsificatie 
gebaseerde benadering boekte enorme vooruitgang. Vooral voor Dewey diende 
dit ook als model voor onderzoek naar mens en maatschappij: “For the 
purposes of a logic of inquiry into probable consequences, general principles 
can only be tools justified by the work they do. […] Failure to recognize that 
general legal rules and principles are working hypotheses, needing to be 
constantly tested by the way in which they work out in application to concrete 
situations, explains the otherwise paradoxical fact that the slogans of the 
liberalism of one period often become the bulwarks of reaction in a subsequent 
era.” (Dewey 1998: 361)  

Ook rechtsregels moeten gezien worden als hypothesen met behulp 
waarvan problemen opgelost kunnen worden. Het wekt dan ook geen 
verbazing dat vooral in de hoek van de sociaal-wetenschappelijke benadering 
van het recht de herontdekking van het pragmatisme heeft plaatsgevonden. 
Daarbij valt wel op dat de manier waarop het pragmatisme wordt ingezet 
divers is: postmoderne benaderingen zoals die van Rorty (1991) staan 
tegenover de realistische van Tamanaha (1997) en de economische van Posner 
(1990). De algemene kernideeën worden zeer verschillend uitgewerkt, waarbij 
iemand als Rorty zich vooral aangetrokken voelt tot de kritiek op absolutisme 
en dogmatisme en aan de specifieke wetenschappelijke methode voorbijgaat, 
terwijl iemand als Posner zich daar juist op concentreert.  

                                                           
2  Van dit filosofisch pragmatisme moet een meer algemeen pragmatisme onderschei-

den worden. Dan is het de benaming voor een benadering die adhoc handelen pro-
pageert op basis van wat werkt zonder aandacht voor theoretische samenhang (bij-
voorbeeld Atiyah 1987). Pragmatisme in deze zin laat ik buiten beschouwing. 

3  Voor een overzicht van hedendaags Amerikaans pragmatisme in het recht, zie Brint 
& Weaver 1991. Nederlandse pragmatisten zijn minder uitgesproken, maar er zijn 
invloeden van vooral Dewey te zien in bijvoorbeeld Rozemond 1996, Westerman 
1999. 
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Voor al deze varianten van modern pragmatisme geldt echter dat ze een 
belangrijk gedeelte van de pragmatische filosofie veronachtzamen: het alom-
vattende karakter ervan en daarmee de visie op waarden.4 Een voorbeeld hier-
van vormt de theorie van Posner, die een pleidooi houdt voor meer experimen-
teel onderzoek (waaronder zijn eigen economische analyses van het recht) en 
een instrumentele visie op rechtsregels. Hij neemt de slogan dat recht in dienst 
moet staan van het belang van de samenleving serieus. Hij reduceert daarbij de 
betekenis van recht tot de waarneembare activiteiten van juristen: “Law itself 
is best approached in behaviorist terms. It cannot accurately or usefully be de-
scribed as a set of concepts, whether of positive law or of natural law. It is bet-
ter, though not fully, described as the activity of the licensed professionals we 
call judges (…). Judges make rather than find law, and they use as inputs both 
the rules laid down by legislatures and previous courts (“positive law”) and 
their own ethical and policy preferences.” (Posner 1990: 457) Van de gekwali-
ficeerde waardering voor juridische begrippen van Dewey is bij Posner vooral 
de scepsis over begrippen overgebleven. Ze zijn het erover eens dat het recht 
ten dienste moet staan van de samenleving, maar in tegenstelling tot Posner 
vraagt Dewey zich ook af hoe de doelen van die samenleving gerechtvaardigd 
kunnen worden. Voor hem strekt de onderzoekscyclus van probleem-hypothe-
se-test-oplossing zich uit tot alle terreinen van menselijk handelen, inclusief de 
waardering van doelen zelf. Posner valt ten prooi aan een te gemakkelijke 
scheiding tussen middel – de rechtsregels en begrippen – enerzijds en doel – de 
geconstateerde voorkeuren in de samenleving – anderzijds. Over middelen 
kunnen we gefundeerde uitspraken doen, over doelen niet (Posner 1990: 460). 
Daarbij vergeet hij dat juist het onderscheid tussen doel en middel door het 
pragmatisme wordt geproblematiseerd en dat een pragmatist die zijn filosofi-
sche uitgangspunten serieus neemt ook doelen als bekritiseerbaar onderzoeks-
object moet beschouwen. 

3. Pragmatisme en waarden 

Voor een waardegericht pragmatisme kan men het beste aanknopen bij het 
werk van John Dewey zelf. Voor Dewey zijn waarden onderdeel van een 
probleemgerichte benadering (1984: 212). Elk handelen begint met de ervaring 
van een probleem, variërend van het niet willen starten van een auto tot het 
slecht functioneren van het onderwijssysteem. Een waarde of een ideaal valt op 
te vatten als een in relatie tot het probleem beschouwde wenselijke situatie 
(Taekema 2000: 12).5 Zo’n ideaal staat niet op zichzelf maar is verbonden met 

                                                           
4  Deze kant van het pragmatisme wordt wel opgepakt door Selznick (1992: 23-33) en 

Rescher (2000: 168-190). 
5  Ik gebruik zowel de term ‘waarde’ als de term ‘ideaal’ en maak hiertussen geen on-

derscheid. Waarden hebben mijns inziens kenmerken die als ideale aspecten zijn te 
beschouwen, namelijk het niet gerealiseerd zijn en het richting geven voor verbete-
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de ervaringen van mensen binnen een bepaalde sociale context (Selznick 1961: 
87). Zo’n ideaal is ook niet te reduceren tot die ervaringen maar functioneert 
als een maatstaf om actuele situaties of ontwikkelingen te beoordelen en 
kritiseren en is richtinggevend voor verbeteringen (Taekema 2000: 172). In 
navolging van Dewey kunnen idealen of waarden beschouwd worden als 
behulpzaam bij het oplossen van de problemen die mensen confronteren: ze 
geven de mogelijkheden aan om een situatie te verbeteren. Neem het voorbeeld 
van een slecht functionerend onderwijssysteem. Bij de constatering dat er te 
eenzijdig klassikaal onderwijs wordt gegeven, kan een ideaal dat kinderen op 
de lagere school hun eigen creativiteit moeten aanspreken, als kritische 
maatstaf dienen en daarmee ook de richting aangeven voor verandering. Het 
ideaal is reden om een methode te ontwerpen waarbij kinderen zelf dingen 
kunnen ontdekken.6 

Welke waarden relevant zijn, wordt daarmee begrensd door wat er op een 
bepaald moment in de specifieke sociale context aan de hand is; er zijn bepaal-
de randvoorwaarden voor wat als een mogelijke oplossing kan gelden. De per-
sonen die erbij betrokken zijn, hebben een rol in het formuleren van die oplos-
singsmogelijkheden: de waarde moet gearticuleerd worden om een duidelijke 
betekenis te krijgen. In het pragmatisme van Dewey ontlenen waarden hun 
rechtvaardiging aan de bijdrage die ze leveren in het sturen van gedrag en het 
verbeteren van situaties (Dewey 1984: 204). Waarden zijn, zo bezien, wel ob-
jectief te rechtvaardigen, maar ze zijn niet absoluut; ze zijn het voorlopig beste 
antwoord op de problemen die mensen ervaren. 

Op dezelfde manier kunnen we idealen in verband brengen met het recht. 
Hoewel moeilijk te omschrijven is wat precies de kern uitmaakt van de praktijk 
van het recht, is in elk geval ook een kenmerk ervan dat bepaalde centrale ide-
alen nagestreefd worden (Selznick 1961: 94). Rechtvaardigheid, legaliteit en 
rechtszekerheid zijn waarden die naar voren komen vanuit theorieën die de 
waardenoriëntatie van het recht expliciet aan de orde stellen (Taekema 2000: 
158-166). De speciale belangstelling voor deze idealen is een onderscheidend 
kenmerk van het recht ten opzichte van andere sociale praktijken, zoals poli-
tiek, economie of gezondheidszorg. Daarmee wordt overigens geen exclusieve 
relatie tussen recht en juridische waarden aangebracht: ook economische of 
politieke waarden spelen een rol, al is die van minder grote betekenis.7 

 Het recht kan vervolgens onderverdeeld worden in verschillende deelprak-
tijken, zoals rechtspraak, wetgeving, of rechtsbijstand, die wel gericht zijn op 

                                                                                                                                
ringen. Het is dus afhankelijk van de context of beter van idealen of van waarden 
gesproken kan worden. 

6  Dewey zelf hield zich ook bezig met onderwijsvernieuwing. Hij heeft in Chicago 
een experimentele school opgezet waarin de koppeling tussen kennis en praktische 
activiteiten werd benadrukt. Rekenen en scheikunde werden bijvoorbeeld gekop-
peld aan kookles (zie Menand 2001: 319-324) 

7  Alleen al omdat de betekenis van een waarde niet op zichzelf staat, maar 
afhankelijk is van andere waarden: we kunnen rechtvaardigheid niet begrijpen 
zonder gelijkheid, democratie niet zonder vrijheid, etc. (zie Vedder 1998: 47-49). 
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centrale waarden zoals rechtvaardigheid en rechtszekerheid maar daaraan ver-
schillend invulling geven. Bijvoorbeeld, rechtszekerheid impliceert voor de 
wetgever iets anders dan voor de rechter: voor de wetgever is het met name 
een aansporing om zo duidelijk mogelijke regels op te stellen, terwijl de 
rechter in het kader van de rechtszekerheid vooral moet proberen de 
verwachtingen van partijen ten aanzien van de regels te honoreren. 
Vergelijkbare variatie treedt op in de onderlinge verhouding tussen waarden 
binnen zulke deelgebieden. Daar zal ik in de volgende twee paragrafen nader 
op ingaan. 

4. Waarden in het privaatrecht 

De rol van waarden in het recht kan geïllustreerd worden door een specifiek 
deelterrein onder de loep te nemen: het privaatrecht. De verwevenheid van 
waarden is duidelijk te herkennen in het privaatrechtelijke stelsel van normen. 
Normen, waaronder rechtsregels, zijn te beschouwen als gedragsvoorschriften: 
ze geven aan hoe iemand dient te handelen. Ze zijn te onderscheiden van waar-
den of idealen, die een wenselijke situatie aangeven. Realisering van waarden 
kan gestalte krijgen door een vertaling in, meer of minder concrete normen, die 
aangeven wat voor deze realisering gedaan moet worden.8 De open normen in 
het privaatrecht, waarover ik in de inleiding sprak, zijn weinig concreet, door-
dat in de norm direct openingen worden gecreëerd naar waarden die groten-
deels aan een niet-juridische context worden ontleend, zoals redelijkheid en 
billijkheid of maatschappelijke zorgvuldigheid. Die openheid van het privaat-
rechtelijk systeem betreft niet alleen waarden; het gaat daarbij ook om de er-
kenning van gewoonten en maatschappelijke opvattingen in meer algemene 
zin. De verwijzing naar verkeersopvattingen in het goederenrecht, 
bijvoorbeeld, laat maatschappelijke opvattingen prevaleren bij het bepalen van 
wat een bestanddeel van een zaak is, of wanneer er sprake is van zaaksvorming 
(art. 5: 14 en 16 BW).9 

Idealiter zou voor de bestudering van de waarden binnen het privaatrecht 
verschillende onderzoekslijnen gecombineerd moeten worden: naast het bestu-
deren van traditionele juridische bronnen, zouden ook de opvattingen binnen 
de specifieke deelpraktijk onder de loep genomen moeten worden. Daarbij is 
het niet voldoende om een beperking aan te brengen qua rechtsgebied, maar 
moet ook naar een specifieke groep personen worden gekeken. Vanuit een 
theoretisch oogpunt is de rechtspraak een goede kandidaat voor de te 
bestuderen deelpraktijk: de activiteiten van rechters hebben direct hun 
weerslag op de ontwikkeling van het rechtssysteem. Daarnaast is de manier 

                                                           
8  Een heldere uiteenzetting van dit onderscheid (ook wel aangeduid als het 

deontologische versus het axiologische) geeft Alexy (1985:24). 
9  Zie HR 5-10-1990, NJ 1992, 226 (Breda-Antonius). 
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waarop rechters hun beslissing verantwoorden te volgen via jurisprudentie, 
waaruit een eerste indruk over de waarden die een rol spelen is op te doen.10 

Als ik de taak van de rechter omschrijf als het beslechten van geschillen 
met handhaving van het recht, is daar al een eerste relatie met waarden uit af te 
leiden. Hier komt vooral het ideaal van rechtvaardigheid naar voren, maar wel 
als een maatstaf die verschillende kanten op trekt. Het ideaal van rechtvaardig-
heid is niet eenduidig, maar eerder te beschouwen als bestaand uit twee 
centrale noties: enerzijds de notie van een billijk resultaat dat ieder het zijne 
geeft, anderzijds de notie dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden 
(Taekema 2000: 169; MacCormick 1978: 73). Voor de rechter betekent 
rechtvaardigheid primair individuele rechtvaardigheid, billijkheid in het 
individuele geval. De rechter moet een beslissing geven die als de meest 
rechtvaardige moet worden gezien in de context van het geval; hij streeft 
ernaar in zijn oordeel beide partijen te geven wat hun toekomt. Anderzijds 
heeft hij ook te maken met de gelijkheidscomponent van rechtvaardigheid: bij 
de toepassing van de regels moet hij proberen gelijke gevallen gelijk te 
behandelen. Rechtvaardigheid is voor de rechter een complex ideaal, 
opgebouwd uit strijdende constituerende waarden. De twee noties van 
gelijkheid en billijkheid vullen elkaar aan, maar zijn tegelijkertijd 
conflicterend.11 Oriëntatie op zo’n complex ideaal levert dus geen pasklare 
oplossing, maar geeft een richting aan waarin gezocht moet worden. Een 
rechter moet zelf, in het concrete geval, daaraan nog uitwerking geven.  

Daarbij komt dat juridische waarden voor de rechter op twee manieren in 
het geding zijn: in de oplossing van het geschil in materieelrechtelijke zin en in 
het voeren van het proces zelf. De rechter beweegt zich op het spanningsveld 
tussen procesrecht en materieel recht: in beide spelen juridische waarden een 
rol, maar niet op dezelfde manier. Het is de moeite waard om te bekijken welke 
waarden hier kunnen worden onderscheiden en welke rol ze vervullen. Daartoe 
zal ik eerst de uitgangspunten van het burgerlijk procesrecht bespreken en ver-
volgens aandacht besteden aan een specifiek, materieelrechtelijk, onderwerp, 
de discussie over redelijkheid en billijkheid. 

5. Procesrecht als middel en doel 

Het functioneren van de rechter wordt ingekaderd door regels van procesrecht. 
De manier waarop hij met problemen geconfronteerd wordt en het 
instrumentarium voor oplossing ervan zijn in belangrijke mate afhankelijk van 

                                                           
10  Zie voor een concrete analyse van waarden in een arrest van de Hoge Raad Taeke-

ma 2001. 
11  De notie van tegelijk van elkaar afhankelijke, maar conflicterende waarden ontleen 

ik aan Radbruch, die drie elementen van de Rechtsidee onderscheidt die antinomie-
en vormen (Radbruch 1950: 168-169). Hij past deze strategie niet toe op de recht-
vaardigheid zelf (die hij ziet als gelijkheid), maar ik denk dat dezelfde logica op 
alle complexe idealen toe te passen is (Taekema 2000:162). 
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de inrichting van het proces. In pragmatische termen kan het procesrecht dus 
gezien worden als middel om een oplossing te realiseren. In traditionele termen 
staat dat procesrecht ten dienste van het materiële recht als middel tot doel 
(Stein & Rueb 2000: 1). Vanuit deze gedachtegang is het goed te begrijpen dat 
efficiëntie als leidende waarde wordt gezien voor de inrichting van het 
procesrecht. In de recente herzieningsoperatie van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering waren de uitgangspunten vereenvoudiging, 
harmonisering en deformalisering, alle ingegeven door de behoefte aan een 
efficiënt procesrecht dat geen hindernissen opwerpt voor het juist beslissen op 
materiële vragen.12 Toch is er vanuit pragmatistisch oogpunt bezien, meer aan 
de hand: dat benadrukt de aandacht voor procesrechtelijke vragen vanuit 
inherente beginselen van procesrecht. Aandacht voor de onpartijdigheid van de 
rechter,13 voor het beginsel van hoor en wederhoor, maar ook de erkenning 
van de processuele partij-autonomie; het zijn aanwijzingen voor de 
zelfstandige betekenis van het procesrecht. Naast de ondergeschiktheid aan 
materiële doelen is procesrecht ook gecommitteerd aan eigen waarden (vgl. 
Galligan 1996: 6-7). Het dubbele karakter van het procesrecht is een goede 
illustratie van pragmatische ideeën over de verhouding tussen middel en doel. 
Dat iets een middel is om iets anders te bereiken betekent niet dat het middel 
geen eigen waarde heeft, sterker nog, als een bepaald doel alleen met een 
verwerpelijk middel te bereiken is, is dat reden om het doel te heroverwegen. 
Doel en middel staan niet los van elkaar, maar moeten in elkaars licht 
beoordeeld worden (Dewey 1939: 228-229). Deze onderlinge afhankelijkheid 
en de zelfstandige betekenis van het middel is in de context van het recht 
duidelijk te zien. Kenmerkend voor het recht is de nadruk op de betekenis van 
juridische waarden tegenover, en niet ondergeschikt aan, sociale doelen. Het 
principe van gelijke behandeling, bijvoorbeeld, mag niet zomaar overboord 
gegooid worden omdat dit politiek opportuun is. Vanuit politiek oogpunt mag 
dit soms aanvaardbaar lijken, maar dit stuit op kritiek op basis van de centrale 
waarden van het rechtssysteem.14 Het rechtssysteem lijkt soms niet meer dan 
een middel om politieke of sociale doelen te bereiken, maar functioneert als het 
goed gaat juist als waarborg tegen de gedachte dat het doel de middelen heiligt.  

Het is dus niet voldoende dat een proces tot goede uitkomsten leidt; er 
moet ook gezorgd worden voor een behoorlijk verloop van het proces zelf. Om 
welke waarden gaat het bij het laatste dan? Daarbij kunnen we onderscheiden 
tussen de waarden die de gebruiker van het procesrecht, de individuele partij, 
betreffen en waarden die de procesorde en, in het verlengde daarvan, het 
rechtssysteem als geheel raken (Galligan 1996: 31). De tweede categorie wordt 
in het bijzonder door de rechter in zijn praktijk van het rechtspreken bewaakt. 
                                                           
12  Zie Memorie van Toelichting, Kamerstukken II, 1999-2000, 26855, nr. 3: 4-9. 
13  Bijvoorbeeld de discussie en jurisprudentie over advocaten als rechter-

plaatsvervangers, HR 30 juni 2000, NJ 2001, 316. 
14  Een goed voorbeeld hiervan is de afschaffing van hoger beroep voor vreemdelingen 

in 1994, waar veel fundamentele kritiek op kwam (De Haan 1993; Hendriksen 
1993) en die uiteindelijk is teruggedraaid (Vermeulen 2000). 
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De inrichting van het proces kan dus langs twee dimensies (inhoudelijk-
formeel en partij-rechtsorde) gerechtvaardigd of gekritiseerd worden: draagt 
het proces bij aan materieel juiste resultaten en respecteert het processuele 
waarden? Realiseert het de rechten van individuele burgers en bewaakt het de 
rechtsorde? Soms versterken deze waardedimensies elkaar, maar op andere 
momenten leveren ze spanning op. Een voorbeeld van zulke spanning is het 
beginsel van hoor en wederhoor. 
Hoor en wederhoor, het recht om gehoord te worden door de rechter en het 
recht om te reageren op stellingen van de wederpartij, is een van de klassieke 
processuele rechten; het wordt onder meer afgeleid uit art. 6 EVRM. Op het 
eerste gezicht betreft het hier een het individu betreffende, processuele waarde: 
het gaat om de erkenning van het standpunt van de partij in kwestie, de partici-
patie van het individu in het proces, en de gelijke kansen van partijen in de 
procedure. Daarnaast is hoor en wederhoor echter vanuit het oogpunt van de 
waarheidsvinding en de juiste uitkomst van het proces te rechtvaardigen: een 
ruime mogelijkheid voor partijen om over en weer standpunten uit te wisselen 
ten overstaan van de rechter is een manier om te zorgen dat de juiste beslissing 
benaderd wordt. Daarbij kan het gebeuren dat de rechter meer geïnteresseerd is 
in de inhoudelijke kant van de zaak en daarmee het toepassen van hoor en we-
derhoor slechts als middel ziet voor het nemen van een juiste beslissing, terwijl 
de betrokken partijen juist zelfstandig belang hechten aan het gehoord worden 
op zich. Dit levert spanning op als de rechter het horen van een partij niet 
nodig acht voor het nemen van een goede beslissing: dan laat hij sneller andere 
waarden van de procesorde prevaleren zoals de efficiëntie en snelheid van 
afhandeling.15 Erkenning van de zelfstandige betekenis van procesrechtelijke 
waarden, in dit geval de gelijkheid van personen in de vorm van hoor en 
wederhoor, kan reductie van het proces tot slechts een middel beperken.  

6. De discussie over redelijkheid en billijkheid 

In de inleiding refereerde ik al aan verschillende opvattingen over de redelijk-
heid en billijkheid als norm voor de rechter. Aan de ene kant treft men opvat-
tingen zoals die van Hesselink. Zijn claim is tweeledig: ten eerste, de redelijk-
heid en billijkheid is geen norm en, ten tweede, de rechter die aan de redelijk-
heid en billijkheid refereert, geeft simpelweg zijn eigen, arbitraire, opvatting 
over wat het beste in het privaatrechtelijke systeem past (Hesselink 2000: 

                                                           
15  Een voorbeeld hiervan zien we in HR 30-3-2001, NJ 2001, 303 waar de feitenrech-

ter het belang van een behoorlijke oproeping (voorwaarde voor hoor en wederhoor) 
afwoog tegen de snelheid van de procedure (het ging om de ontbinding van een ar-
beidscontract). De Hoge Raad strafte dit af met de volgende overweging: (…) voor-
schriften voor de wijze van oproepen houden verband met het recht om verweer te 
voeren en dienen aldus een belang dat zwaarder weegt dan het belang dat is gelegen 
in een snelle beslissing door de rechter op het verzoek tot ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst. 
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2037-2038). De context van de claim is de rechtsvorming door de rechter die 
regels moet corrigeren, aanvullen of concretiseren: Hesselink ontkent dat daar 
inhoudelijke grenzen aan zijn anders dan de positiefrechtelijke regels. 

Vanuit een waardegerichte benadering zou ik hier tegenover willen stellen 
dat de redelijkheid en billijkheid wel degelijk inhoudelijke aanknopingspunten 
bieden, en dat daardoor ook over de opvatting van de rechter meer gezegd kan 
worden dan dat deze arbitrair is. De redelijkheid en billijkheid kan namelijk 
het beste gezien worden als de erkenning van waarden die een rol kunnen 
spelen bij de rechtsvorming. Allereerst spelen waarden een rol bij de 
constatering van een probleem: wat maakt de onverkorte toepassing van een 
concrete rechtsregel op een geval problematisch? Dat kan vaak begrepen 
worden als strijd met een abstractere waarde. Denk bijvoorbeeld aan de waarde 
van privacy in het kader van cameratoezicht. Hesselink gaat aan het belang van 
kritische maatstaven voor het ervaren van een probleem voorbij: hij beperkt 
zich tot de opvatting van de rechter, wat impliceert dat de mening van de 
rechter zelf of van partijen de enige factor is die ertoe doet. Erkenning van 
waarden als kritische maatstaf geeft de mogelijkheid te argumenteren waarom 
toepassing van de regel voor een probleem zorgt. De redelijkheid en billijkheid 
geeft de rechter een opening in het systeem om toepassing van regels te 
problematiseren en om andere inhoudelijke maatstaven te hanteren. Voor 
Hesselink is de redelijkheid en billijkheid slechts een opening naar de eigen 
mening van de rechter, waar verder geen zinnige uitspraak over te doen is. Als 
we rechters echter als deelnemers aan een praktijk beschouwen die zich op 
bepaalde waarden oriënteert, kunnen we de inhoud van hun opvattingen wel 
aan de orde stellen. Daarbij beweer ik niet dat waarden zoals rechtvaardigheid 
de beslissing van de rechter geheel bepalen, maar wel dat ze de richting 
aangeven waarin de oplossing gezocht moet worden. 

Op het andere punt, de redelijkheid en billijkheid als norm, heeft Hesselink 
gedeeltelijk gelijk als hij zegt dat de redelijkheid en billijkheid geen specifiek 
gedragsvoorschrift geven, maar dat sluit niet uit dat inhoudelijk richting wordt 
gegeven. Er is mijns inziens namelijk een directe link te leggen naar zowel 
maatschappelijke als juridische waarden. De omschrijving van redelijkheid en 
billijkheid in art. 3:12 BW verwijst naar algemeen erkende rechtsbeginselen, 
algemeen levende rechtsopvattingen en betrokken maatschappelijke en per-
soonlijke belangen. Het is vooral de rechtvaardigheid die via de redelijkheid en 
billijkheid erkend wordt. De verwijzing naar betrokken belangen kan gelezen 
worden als een uiting van de zorg voor individuele rechtvaardigheid, het recht 
doen aan het specifieke van dit geval. De betekenis van rechtvaardigheid is 
niet statisch, omdat deze verbonden is met een dynamische constellatie van 
maatschappelijke waarden zoals morele gelijkheid, persoonlijke 
verantwoordelijkheid en verdienste. Op deze manier wijst een juridisch ideaal 
als rechtvaardigheid over de grenzen van het juridische domein heen (vgl. 
Scholten 1949: 409): de betekenis van rechtvaardigheid in het recht is voor een 
deel afhankelijk van morele en politieke waarden 
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7. Conclusie 

Ik heb in dit artikel laten zien hoe waarden in het recht opgevat kunnen 
worden. Mijn stelling dat waarden richtinggevende maatstaven zijn binnen het 
recht, heb ik geprobeerd aannemelijk te maken vanuit het theoretisch 
perspectief van het pragmatisme. Dat zulke waarden nogal vage noties zijn, 
hoeft niet te betekenen dat ze geen enkele rol spelen in het recht. Op een 
concreter niveau moet wat mij betreft nog onderzocht worden hoe waarden 
door rechters gehanteerd en geïnterpreteerd worden; dan kan pas worden 
aangetoond welke visie het beste aansluit bij de werkelijke gang van zaken bij 
rechtsvinding. Rechtstheoretisch is wel een indicatie van de relevantie van 
waarden te geven, onder andere door de manier waarop ontwikkelingen in de 
privaatrechtelijke rechtsvorming met behulp van de notie van rechtvaardigheid 
geduid kunnen worden (zie Schoordijk 1988: 9-24). Zo’n theoretische 
benadering zou gecomplementeerd moeten worden met empirisch onderzoek, 
waarvoor deze beschouwing over waarden misschien een aanknopingspunt kan 
bieden.  
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FORUM 
 
In de rubriek FORUM gaan de auteurs met elkaar in debat over een actueel 
onderwerp op het gebied van de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het 
recht. Een auteur neemt een polemische stelling in en een andere auteur wordt 
uitgenodigd om hierop te reageren. 



 

 



Nieuwe uitdaging voor noodzakelijke rechtsantropologie 

Wibo van Rossum 

Ik heet rechtsantropologie 
 

Het gerucht gaat dat het niet goed met mij zou gaan. Enkele van de 
hoogleraren die mijn type wetenschap bedrijven, zijn van de universiteit 
verdwenen of staan op het punt die te verlaten. Men zou bang zijn dat ik 
zou verdwijnen. Weest u gerust. Men kan niet zonder mij. En een 
nieuwe lichting onderzoekers, nauwelijks bezwaard met de vastliggende 
concepten van het verleden, staat met elan te trappelen om mij jong en 
scherp te houden. Zeker, ik heb wel iets aan de oude garde, zoals men 
hen soms noemt, te danken. Er zijn een paar mooie onderzoeksversla-
gen verschenen die staan in de traditie van het onderzoek naar niet-
westerse volkeren elders. Uit die traditie ben ik voortgekomen – het 
geografische westen was traditioneel mijn terrein niet. Ik hield mij 
vooral op in verre oorden, waar de specialisten van het recht amateurs 
zijn. Tot voor kort. 
 
Tot voor kort was ik te vinden in de uithoeken van de wereld. Ik ben 
echter meegekomen met de migratie, met de globalisering, met de so-
ciale en virtuele netwerken die de ‘Nieuwe Europeanen’ onderhouden 
met hun verwanten, vrienden en gelijkgestemden elders. Zij laten zich 
niet vastpinnen op één identiteit, hebben verschillende normatieve 
oriëntaties en switchen in een flits tussen de rechten van de staat en die 
van de eigen groep. De jonge onderzoekers weten dat. Zij bekijken mij 
als was ik nieuw, en door hun dwarse kijk op oude zaken ben ik ook 
nieuw. Zij krijgen van mij de kans om te laten zien dat ik noodzakelijk 
ben, juist nu, juist in deze tijden. Daarom zal ik niet verdwijnen. 

 
Zoals Orhan Pamuk in zijn roman Ik heet karmozijn behalve personages ook de 
kleur karmozijn laat spreken, zo zou ik de rechtsantropologie kunnen laten 
spreken en daarnaast een jurist en enkele allochtonen kunnen opvoeren. Dat 
zou ik dan toch beter aan Pamuk kunnen overlaten … 
 
Er ligt een uitdaging voor de rechtsantropologie die volgens mij opgepakt zal 
worden, al verandert misschien de benaming van het vak en zou de nieuwe 
lichting onderzoekers het zonder hoogleraren rechtsantropologie moeten stel-
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len.1 De multiculturele samenleving, waar de hedendaagse jurist deel van uit-
maakt, kan niet zonder rechtsantropologie. In toenemende mate worden juris-
ten geconfronteerd met vragen waar zij vanuit hun eigen discipline geen ant-
woord op hebben. De jurist heeft echter geen behoefte aan een dikke monogra-
fie met feitelijke beschrijvingen van familieverbanden bij Javaanse Surina-
mers, eigen vormen van rechtspraak onder alevieten of de details van het ver-
loop van eer- en bloedwraak. Dergelijk onderzoek kan op kosten van rechten-
faculteiten alleen blijven bestaan als de onderzoeksvragen direct relevant zijn 
voor de Nederlandse of Europese rechtspraktijk. De jurist zal meer dan nu het 
geval is in zijn eigen vakliteratuur bediend moeten worden met de krenten uit 
de rechtsantropologische pap, waarbij de methodologische en theoretische 
verantwoording die niet aan zijn vakgebied besteed is voor het eigen forum 
gereserveerd kan worden. Zodat zo’n jurist, bij wie ‘cultural defense’ inmid-
dels tot zijn ‘common sense’ behoort, ook op andere rechtsgebieden dan het 
strafrecht bedacht is op de cultureel bepaalde betekenis en invulling van juridi-
sche begrippen.2 

Op alle rechtsgebieden dringt de invloed van de multiculturele samenleving 
inmiddels door in het juridische denken en de rechtspraktijk. In het recente ar-
tikel van Suzan Rutten Familierecht anders bezien worden enkele arresten be-
sproken rond begrippen als ‘family life’, ‘broer en zus’, ‘belang van het kind’, 
‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’, en ‘gezin’ (Rutten 2002). Rutten 
constateert dat deze begrippen in de Nederlandse rechtspraak nog vooral een 
autochtoon Nederlandse invulling krijgen, hoewel zij in enkele arresten een 
opening ziet van het besef van de cultureel bepaalde invulling en betekenis van 
deze begrippen. Als het gaat om de Molukse en Marokkaanse rechtscultuur is 
de hedendaagse jurist in zijn vak- en aanverwante literatuur inmiddels redelijk 
geholpen, maar het hele terrein van juridisch relevante rechtsantropologische 
kennis over de 1,1 miljoen andere niet-westerse allochtonen, waaronder Tur-
ken (300.000) en Surinamers (300.000) en de sterk groeiende populatie van 
Aziaten (200.000), Afrikanen (100.000) en Antillianen en Arubanen 
(100.000), ligt wat de jurist betreft nagenoeg braak. Als Nederlandse juristen 
                                                           
1  Helemaal zonder institutionele inbedding gaat het natuurlijk niet, maar daarvoor 

kan ook een hoogleraar met de opdracht ‘de sociaalwetenschappelijke bestudering 
van het recht’ voldoende zijn, of zelfs een hoogleraar rechtstheorie (op de website 
van het NJB bijvoorbeeld zijn rechtsantropologie en -sociologie alleen te vinden 
onder het rechtsgebiedenregister rechtstheorie; zie http://www.juriforum.nl/servlets/ 
arp/pubsys/NJB/). 

2  De focus lag tot enige tijd geleden op het strafrecht en de overtreding daarvan door 
personen met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Zie bijvoor-
beeld het themanummer ‘Cultureel verweer in strafzaken’ van het tijdschrift Proces 
van november/december 2001 en de verwerking van de bijdragen van de gelijkna-
mige studiedag op 6 december 2001 in het nummer van maart/april 2002. Niels van 
Manen is het gelukt om specialisten op andere rechtsgebieden rond de tafel te krij-
gen voor de conferentie van het Paul Scholten Instituut ‘De multiculturele samenle-
ving en het recht’ op 11 december 2001. De voordrachten zijn gebundeld in het ge-
lijknamige boek dat in 2002 is verschenen bij Ars Aequi Libri. 
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“meer openheid voor en bewustzijn van culturele diversiteit” (Rutten 2002: 
114) ten toon moeten spreiden en J.M. Smits uit Maastricht er voor pleit dat 
Nederlandse rechters geacht moeten worden “om de rechtscultuur (...) van de 
voor hen optredende partijen te onderkennen, anderzijds moeten trachten de 
waarden van die rechtscultuur te beoordelen” (Smits 2002: 136), dan is voort-
durend onderzoek naar de diversiteit en continue ontwikkeling van de in Ne-
derland aanwezige rechtsculturen nodig. Dat onderzoek doen juristen niet 
zelf.3 De nieuwe uitdaging voor de rechtsantropologie is de in Nederland en 
Europa aanwezige rechtsculturen te beschrijven en de relevante inzichten aan 
de jurist te presenteren. Hun gevoeligheid voor multiculturele vraagstukken in 
relatie tot het recht moet al tijdens hun studie gecultiveerd worden.4 

Rechtenfaculteiten en NWO hebben geen oogkleppen op. Als ik de juristen 
beluister, zijn er genoeg thema’s en aanknopingspunten te vinden om met on-
derzoek bij aan te sluiten. Het oor te luisteren leggen en rechtsantropologisch 
onderzoek doen in de multiculturele samenleving met het oog op het positieve 
recht, gebeurt nog te weinig. Zoek ik online naar rechtsantropologisch onder-
zoek van de laatste tien jaar, dan krijg ik treffers van publicaties over Indone-
sië, Eritrea, Namibië, de Filippijnen, Kalimantan, Colombia, Canada, Papua 
Nieuw-Guinea, Marokko, Mexico, Pakistan en Nepal. Ik had liever gezien dat 
er ook al enkele tussen zaten over Somaliërs of Ghanezen in de Bijlmer, Con-
golezen of joden in Antwerpen of Pakistani in Manchester. 
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3  Het feitelijke materiaal in juridisch onderzoek bestaat doorgaans uit gepubliceerde 

rechtspraak. Juristen rekenen het volgens mij ook niet tot hun taak om voor inter-
views en observaties de Bijlmer in te trekken. Daarom geldt voor de rechtsantropo-
logie, naar analogie van Freek Bruinsma’s uitspraak over de rechtssociologie (NJB 
1993: 595): Rechtsantropologie is de meest volledige empirische studie van het gel-
dende recht vanuit het perspectief van de mens. 

4  Daaraan wordt aan de UvA goed gewerkt. Rechtsfilosofie besteedt nu onder andere 
aandacht cultureel relativisme, terwijl rechtssociologie enkele actuele multiculture-
le ontwikkelingen in het recht begrijpt binnen de pluralistische legaliteit en aan-
dacht besteedt aan Max Gluckman als wegbereider van de rechtsantropologie. In de 
toekomst zal rechtsantropologie als onderdeel van het ‘taakgebied sociaal-weten-
schappelijk’ ondergebracht moeten worden in het vak Algemene Rechtsleer en de 
drie ‘in perspectief’ vakken (contractenrecht, strafrecht, en staats- en bestuursrecht). 
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Moet rechtsantropologie? 

Jan Michiel Otto 

Wibo van Rossum stelt tenminste vier zaken aan de orde. Het vak rechtsantro-
pologie staat zwaar onder druk, het vak is van nut voor juristen, zeker in een 
multiculturele samenleving, het vak moet een nieuwe praktische oriëntatie krij-
gen op de Nederlandse rechtspraktijk, en het hoort thuis in het universitaire on-
derwijs en onderzoek. Ik wil hierbij graag een paar kanttekeningen maken.  

1. Staat het vak onder druk? 

Nog maar enkele jaren geleden telde ons land verschillende hoogleraren die als 
hoofdbezigheid de rechtsantropologie beoefenden – Franz von Benda Beck-
mann, Fons Strijbosch, Emile van Rouveroy van Nieuwaal, Keebet von Benda 
Beckmann – dan wel deze met vuur propageerden – John Griffiths. Van de drie 
eerstgenoemden is de leeropdracht beëindigd. De basisvoorwaarden voor de 
bloei van dit vakgebied zijn daarmee inderdaad verslechterd.  

Terecht signaleert Van Rossum dat tegelijk een jonge generatie klaarstaat 
die, eventueel onder andere benaming, het vak voortzet. Zijn eigen onderzoek 
naar rituelen onder Turkse verdachten in de rechtszaal vormt een voorbeeld. 
Van het onderzoek van Leon Buskens naar Marokkaans familierecht (1999) 
staat ook een deel dichtbij de rechtsantropologie. De afgeronde promotieonder-
zoeken van Renske Biezeveld naar land en sociale zekerheid in West-Sumatra 
(2002) en van Barbara Oomen naar traditionele leiders in Zuid-Afrika (2002) 
tonen aan dat de traditie ook vandaag in Indonesië en Afrika wordt voortgezet. 
Ook zijn er promotieonderzoeken in Indonesië gedaan, waarvan een deel is ge-
baseerd op een min of meer antropologische werkwijze voor onderzoek in 
rechtbanken (Adriaan Bedner 2001; Sebastiaan Pompe 1996). En zo zijn er 
meer. De nieuwe generatie lijkt niet te zijn bevangen door de groepsgeest die 
lange tijd heerste in de rechtsantropologie: het gevoel van ‘miskenning’, het 
idee ‘folk law good, state law bad’, en rechtspluralisme als leidend leerstuk.  

Zo gezien, gaat het nog helemaal niet zo slecht. De Von Benda-Beckmanns 
werken vanuit Halle gewoon door, en hebben hun perspectieven verruimd. 
Slaats werkt samen met Bedner en Otto in een nieuw KNAW-project over In-
donesië. Een aantal universitair docenten geeft het vak in Nijmegen, Gronin-
gen, Amsterdam, binnenkort ook in Leiden.1 Er blijven proefschriften ver-

                                                           
1  Rechtsantropologie wordt voor zover ik weet gedoceerd door Herman Slaats in Nij-

megen (doctoraal keuzevak volksrecht/rechtsantropologie), Els Baerends in Gronin-
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schijnen, het vak vernieuwt zich. Zo gezien, gaat het helemaal niet zo slecht. 
Anderzijds blijkt wel uit het verdwijnen van de leerstoelen dat de facultaire 
beslissers onvoldoende zijn overtuigd van het nut van dit vak. Dat is inderdaad 
een probleem. 

2. Het nut van sociaal-wetenschappelijke kennis voor juristen 

Ik onderschrijf de mening van Van Rossum dat de juridische opleiding meer 
plaats moet inruimen voor sociaal-wetenschappelijk onderwijs. Eerstejaarsstu-
denten rechten leren dat het recht dient om de maatschappij te ordenen, om 
bepaalde belangen te beschermen, om geschillen op te lossen. Vervolgens doen 
zij nauwelijks wetenschappelijke kennis op over die maatschappij, maar alleen 
over het daarin geldende recht. Zij leren om uit complexe maatschappelijke 
vraagstukken uitsluitend de juridische dimensie te lichten. Recht moge dan al-
tijd gericht zijn op de beïnvloeding van bepaald gedrag, vragen naar de betref-
fende gedragspatronen – welke, bij wie, in hoeverre, waarom – en vragen naar 
de effectiviteit van het recht, vallen ten onrechte doorgaans buiten de studie.  

Het zijn sociaal-wetenschappelijke vragen, maar zij behoren naar mijn me-
ning wel degelijk tot het werkterrein van de jurist.  

Ik vind daarom dat zij ook tot het kerncurriculum van de juridische oplei-
ding zouden moeten behoren. Er wordt dikwijls gezegd dat dat niet nodig is 
omdat de juridische studie in essentie opleidt tot de zogenaamde togaberoepen. 
Dat argument lijkt mij onjuist in twee opzichten. Ten eerste komt een groot 
percentage van de studenten helemaal niet terecht in de togaberoepen maar in 
andere functies. Functies waarin men goede analyses van maatschappelijke 
vraagstukken moet kunnen maken, op wetenschappelijk niveau. Ten tweede, 
voor de togaberoepen geldt dit laatste ook. Zeker nu de maatschappij zoveel 
onoverzichtelijker is geworden en zoveel verschillende etnische groepen kent, 
is het vaak lastig geworden voor rechters, officieren en advocaten de maat-
schappelijke achtergronden van partijen goed te doorgronden. Om de stellin-
gen van partijen en de deskundigenrapporten daarover kritisch te kunnen be-
oordelen, heeft ook de praktijkjurist een zekere sociaal-wetenschappelijke ba-
gage nodig. Dat lijkt mij belangrijker dan nog meer detailkennis van een speci-
fiek rechtsgebied, die men immers ook in de opleidingen tot advocaat, officier 
en rechter nog wel in ruime mate krijgt toegediend.  

Bij het samenpersen van de juridische opleiding tot nieuwe driejarige Ba-
chelors programma’s zijn rechtssociologie en rechtsantropologie nogal eens 
gesneuveld. Ook zijn de banden met bestuurskunde en politicologie nogal eens 
verzwakt. Ik vrees dat met dit alles de juristen zich in hun eigen voet schieten. 
Studie en beroepsperspectieven worden er immers minder aantrekkelijk door. 
                                                                                                                                

gen (Antropology of Law in het kader van Rechtstheorie (rechtsfilosofie/rechtsso-
ciologie)) en Agnes Schreiner in Amsterdam (keuzevak Rechtsantropologie). In 
Leiden is een keuzevak Rechtssociologie en rechtsantropologie goedgekeurd als 
onderdeel van de nieuwe bachelors-opleiding.  
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Veel functies die vroeger door juristen werden vervuld worden tegenwoordig 
vervuld door bestuurskundigen en bedrijfskundigen, die wél multidisciplinair 
worden opgeleid. Dat betekent een geduchte concurrentie voor de rechtenstu-
die. En minder studenten betekent ook minder onderzoek aan de rechtenfacul-
teiten. De positie van het rechtswetenschappelijk onderzoek lijdt sowieso al 
onder het tekort aan sociaal-wetenschappelijke capaciteit onder juristen. Vanuit 
de voornaamste sponsor van onderzoek, de rijksoverheid, komt al decennia-
lang de vraag naar probleemgericht, dus multidisciplinair onderzoek. De juris-
ten worden hiervoor niet opgeleid, zij scoren daarin dus slecht, er wordt daar-
om weinig capaciteit opgebouwd op dit gebied. Dit is een vicieuze cirkel.  

Voor zover Van Rossum pleit voor een versterking van sociaal-weten-
schappelijk onderwijs en onderzoek binnen de rechtenstudie, steun ik hem dan 
ook van harte. Maar moet het per se rechtsantropologie zijn?  

3. Niet bij rechtsantropologie alleen  

Rechtsantropologie is een specialisme binnen de sociale wetenschappen. Het 
biedt wetenschappelijke kennis waarvan rechtenstudenten, praktijkjuristen, 
rechtswetenschappers en andere juristen profijt kunnen hebben. Maar daarin 
staat de rechtsantropologie niet alleen. Hetzelfde kan immers gezegd worden 
over de rechtssociologie, bestuurskunde, politicologie, en nog menig andere 
sociaal-wetenschappelijke sub-discipline. Elk van deze sub-disciplines heeft 
zijn object en methoden, en zijn eigen raakvlakken met het recht. Afhankelijk 
van het vraagstuk en rechtsgebied is bij juristen behoefte aan kennis uit bij-
voorbeeld de rechtssociologie, de criminologie, de rechtsvergelijking, de 
rechtsantropologie, de milieukunde, de beleidskunde, of de psychologie.  

Mij lijkt het belangrijk dat juristen goed op de hoogte zijn van welk soort 
sociaal-wetenschappelijke kennis ze waar kunnen betrekken. Daarvoor is over-
zicht en inzicht nodig. Wat hebben deze verschillende specialismen in huis? 
Wat zijn hun beperkingen? Zowel qua empirische kennis als qua concepten, 
theorieën en methoden.  

De rechtsantropologie heeft, als dochter van de culturele antropologie, een 
herkenbaar profiel. De methode is die van langdurige participerende observatie 
in een vreemde cultuur. Participatie vindt doorgaans plaats in relatief kleine 
gemeenschappen, vaak kleinere dorpen, soms stadswijken, een enkele keer on-
dernemingen. De vergaarde kennis heeft vaak een grote lokaal-specifieke diep-
te. Zij richt zich vanouds sterk op de bestudeerde gemeenschap zelf, haar ge-
woonterecht en haar gezagsdragers. Vanuit de aandacht voor geschilbeslech-
ting is er een behoorlijke aandacht voor het fenomeen ‘forum-shopping’, inclu-
sief de rol van lagere rechtbanken voor de gemeenschap.  

De rechtsantropologische onderzoekstraditie blijft van groot belang om on-
ze kennis over etnische groepen te vergroten. Daarbij is zowel kennis over 
rechtsontwikkeling in de herkomstlanden van migranten van belang, als kennis 
over opvattingen en gedragspatronen in Nederland.  
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Maar wat heeft de huidige rechtsantropologie te bieden als het gaat om corrup-
tie in het overheidsapparaat, de bouwfraude, de reorganisatie van de rechterlij-
ke macht, het gedoogvraagstuk dat als ‘Enschede en Volendam’ wordt aange-
duid? Op die terreinen hebben rechtssociologie, bestuurskunde, politicologie 
en politiestudies veel meer te bieden.  

Ik vind dan ook dat in de Bachelorsopleiding een brede sociaal-weten-
schappelijke inleiding over Recht in Maatschappelijke Context zou moeten 
komen. Daarin kan dan een aantal grote maatschappelijke vraagstukken die het 
recht probeert te regelen, worden geanalyseerd met behulp van verschillende 
sociaal-wetenschappelijke benaderingen. De rechtsantropologie is er daarvan 
één. In de verschillende Masters-opleidingen kan dan, aansluitend op rechtsge-
bied en onderwerp, een sociaal-wetenschappelijke specialisatie worden opge-
nomen.  

4. Heroriëntatie op Nederlandse rechtspraktijk? 

Wibo van Rossum bepleit dat de rechtsantropologie zich vooral gaat richten op 
kennisvergaring voor de eigen Nederlandse rechtspraktijk in plaats van op de 
niet-westerse samenlevingen. Met het eerste ben ik het eens, met het laatste 
niet.  

Ook ik vind dat de rechtsantropoloog zich niet meer zo ver moet verwijde-
ren van de wereld der juristen. Het vlammende ‘geen juristenrecht voor den in-
lander’2 uit de Adatrechtschool van Mr C. van Vollenhoven heeft wel erg lang 
en polemisch doorgegalmd in kringen van adatrechtswetenschappers en rechts-
antropologen. Rechtsantropologie heeft bestaansrecht binnen een juridische 
opleiding als zij daadwerkelijk een hulpwetenschap vormt. Dat kan op allerlei 
gebieden en Van Rossum geeft een paar goede voorbeelden.  

Ik zou het echter verkeerd vinden het vak zijn internationale oriëntatie te 
ontnemen. Er is juist een sterk toegenomen vraag naar kennis over recht in 
maatschappelijke context in de ontwikkelingslanden en transitielanden sinds 
Good Governance en Rule of Law kernbegrippen in de internationale betrek-
kingen zijn geworden. In Azië, Afrika, Latijns Amerika, en Oost-Europa zijn 
de laatste jaren in dat kader duizenden projecten opgezet voor de opbouw en 
versterking van rechtssystemen, dikwijls met westerse adviseurs. Ook vanuit 
Nederland zijn honderden missies uitgevoerd door juristen. Ik zie daaraan 
voorlopig nog geen eind komen. Eerder verwacht ik dat hogere eisen zullen 
worden gesteld aan hun deskundigheid. Hoewel rechtsantropologische en 
rechtssociologische kennis van evident nut kan zijn, spelen deze specialisten 
hierbij nog maar sporadisch een rol.  

Trouwens, in het internationale ontwikkelingsdebat over het belang van 
recht in ontwikkelingsprocessen zijn de juristen ook opmerkelijk afwezig. Het 
                                                           
2  Dit is de titel van een opstel over adatrecht uit 1905, opgenomen in een verzamel-

bundel uit 1933: C. van Vollenhoven (1933) Het adatrecht van Nederlandsch-Indië, 
derde deel, Leiden: E.J. Brill. 
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zijn eerder ontwikkelingseconomen als Amartya Sen en Hernando de Soto, die 
het recht op de agenda hebben gezet en het debat daarover sturen.  

De Soto heeft in zijn laatste boek The Mystery of Capital (2000) zelfs niet 
geaarzeld de gehele juristenstand neer te zetten als een in zichzelf gekeerde, 
bekrompen beroepsgroep. In het hoofdstuk ‘The mystery of legal failure’ be-
toogt hij dat zij met een actievere en creatievere inzet van het recht een belang-
rijke oplossing hadden kunnen leveren aan de legalisering van de ongeregi-
streerd grondbezit. Dat zou op zijn beurt de oplossing van het wereldarmoede-
vraagstuk een grote stap dichterbij brengen, aldus De Soto. Terwijl hij door de 
leiding van de Bretton Woods-instellingen en regeringen van tientallen landen 
uiterst serieus wordt genomen, zijn niet alleen de juristen maar ook de 
rechtsantropologen vrijwel absent in dit debat. Ten onrechte, omdat juist zij 
veel onderzoek hebben gedaan naar problemen van ongeregistreerd grondbezit 
in ontwikkelingslanden. Laat ook daarom de rechtsantropologie vooral door-
gaan met zijn onderzoek in verre landen. Daar liggen minstens zoveel taken 
voor rechtsantropologen klaar als in Nederland!  
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Weloverwogen straffen; 
over de doeleinden van straf en de beslissingen van strafrechters 

Leny de Groot-van Leeuwen 

Bespreking van Jan Willem de Keijser, Punishment and Purpose, From Moral 
Theory to Punishment in Action, dissertatie Universiteit Leiden, Amsterdam: 
Thela Themis, 2000, 196 blz., ISBN 90-5170-515-8. 
 
Hebben theorieën over de doeleinden van straf iets te maken met de beslissin-
gen die rechters nemen in strafzaken? Een onderzoeker die een dergelijke 
vraag zou moeten beantwoorden, zou bijvoorbeeld na afloop van een straf-
rechtszaak kunnen vragen welke doeleinden de betreffende strafrechter met de 
zitting en zijn uitspraak hoopte te bereiken om vervolgens na te gaan welke 
strafrechtstheorieën daarbij aansluiten. Zo kom je te weten welke theorieën 
over strafdoelen door rechters worden toegepast. 

De Keijser volgt in zijn dissertatie niet deze inductieve weg, maar een de-
ductieve route die vertrekt vanuit bestaande strafrechtstheorieën. Hij gaat uit 
van drie voor de strafrechtspraktijk relevante theorieën: de absolute of retribu-
tieve, de relatieve of utilitaristische, en de herstelbenadering (‘restorative jus-
tice’). Uit deze theorieën kunnen strafdoeleinden worden afgeleid. In de retri-
butieve theorie wordt straffen als inherent juist beschouwd; straffen behoeft 
volgens deze theorie geen rechtvaardiging in termen van de effecten ervan. 
Strafdoelen van de utilitaire benadering, zoals preventie, zijn daarentegen wel 
gericht op het effect van de bestraffing in de toekomst. Bij de herstelbenade-
ring ten slotte speelt het slachtoffer in de strafdoelen een belangrijke rol. 

De Keijser construeerde attitudeschalen die de houding meten ten opzichte 
van aan deze theorieën gerelateerde strafdoelen. Ter ontwikkeling van het 
meetinstrument is een schriftelijke vragenlijst met stellingen voorgelegd aan 
374 rechtenstudenten (met een respons van 71%). Na de nodige aanpassingen 
is de vragenlijst verspreid onder een andere studentenpopulatie (496 verspreid, 
respons 60%). Op deze wijze komt De Keijser tot een basismodel met de vol-
gende zes concepten: afschrikking, onschadelijkmaking, vergelding, herstel 
van moreel evenwicht, resocialisatie/rehabilitatie en reparatie. Deze doelcon-
cepten zijn door De Keijser omgezet in dertig stellingen in een vragenlijst. 
Vervolgens is deze lijst aan rechters voorgelegd. Alle (303) rechters van de 
rechtbanken en (82) raadsheren van de hoven werkzaam in de strafrechtsector 
zijn benaderd; 44 procent (168) heeft de vragenlijst beantwoord.  

De mate waarin de rechters het eens zijn met de stellingen heeft De Keijser 
in een factoranalyse ingevoerd. Stellingen die rechters, statistisch gezien, op 
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dezelfde wijze hebben beantwoord, worden in deze analyse gegroepeerd in 
zogeheten factoren. Als de structuur van strafdoelconcepten die rechters vol-
gen niet gelijk zou zijn aan het basismodel dat De Keijser heeft gebruikt voor 
het genereren van stellingen, dan zou de door de analyse bepaalde typologie 
niet gelijk zijn aan het basismodel van De Keijser. Dit blijkt echter wel het 
geval te zijn; de rechters reproduceren het basismodel. De dagelijkse theorie 
van strafdoelen die rechters er op na houden komt blijkbaar goed overeen met 
de theorie der theoretici. De Keijser bracht deze strafrechterlijke attitudes ver-
volgens samen in twee groepen: een punitieve, harde visie, waaronder af-
schrikking, onschadelijkmaking en vergelding vallen, en een sociaal construc-
tieve visie, waaronder resocialisatie en reparatie vallen.  
 
In het tweede deel van zijn dissertatie (vanaf pagina 107) onderzoekt De Keij-
ser of de strafrechterlijke attitudes van de rechters verband houden met in de 
strafrechtspraktijk gekozen straftypen en -maten. Vier gevalsbeschrijvingen, 
alle met betrekking tot diefstal met geweld, zijn voorgelegd aan 106 (63% van 
168) strafrechters van rechtbanken en gerechtshoven. Uiteindelijk hebben 84 
rechters, 22% van de populatie van 385, gereageerd. In deze hypothetische ca-
sus zijn karakteristieken verwerkt van het delict, zoals de mate van geweld die 
is gebruikt, van het slachtoffer, zoals de geleden psychische schade, en van de 
dader, zoals leeftijd en scholing. Gevraagd is met name naar de doeleinden die 
de rechters in de specifieke casus wilden bereiken en naar de straftoemeting. 
Dit maakte het volgende meetbaar: (a) de strafdoelen die rechters wilden berei-
ken en de variatie daarin, (b) de straftoemeting van de rechters en de variatie 
daarin, (c) de relatie tussen strafdoelen en straftoemeting, (d) de relatie tussen 
strafdoelen en de eerder reeds gemeten strafrechterlijke attitudes. De bevindin-
gen kunnen als volgt worden samengevat: (1) Het blijkt dat de rechters aan-
zienlijk verschillen over de strafdoeleinden die zij in deze specifieke zaken 
wilden bereiken. (2) Ook de strafsoort (gevangenisstraf, gemeenschapsdienst 
of geldboete en bijkomende straffen) en vooral de strafmaat in dezelfde zaken 
lopen sterk uiteen. (3) Tussen de gewenste doeleinden en straffen is geen con-
sistente relatie; het doel dat de rechter met de straf zegt te dienen is niet bepa-
lend voor de soort en de hoogte van de straf. (4) Geconcludeerd wordt voorts 
dat er geen verband bestaat tussen de door de rechters nagestreefde doelen in 
de casus en de strafrechterlijke attitudes van de rechters. De praktijk van be-
straffing is in Nederland niet gebaseerd op een consistente morele rechtvaardi-
ging, aldus De Keijser. 
 
Het onderzoek van De Keijser staat als een huis, dankzij de technisch-metho-
disch voortreffelijke aanpak. Het is degelijk werk dat door de uitvoerige ver-
antwoording, waarbij op precieze wijze alle onderzoeksstappen zijn beschre-
ven, goed controleerbaar is. Het proefschrift zou wat plezieriger lezen als de 
veelheid aan technische details in de bijlagen zou zijn opgenomen, en de lezer 
een overzichtelijker structuur was geboden.  
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De bevindingen liggen in het verlengde van eerder verricht onderzoek. De 
kloof tussen theorie en praktijk is een door rechtssociologen veel besproken en 
bestudeerd thema. Ook de problematische verhouding tussen opvattingen en 
gedrag komt in tal van sociaal-wetenschappelijke onderzoeken aan de orde. En 
telkenmale wordt uit onderzoek naar het beslissingsgedrag van leden van de 
rechterlijke macht duidelijk dat de doelen die men ermee wenst te dienen uit-
eenlopen, en dat ook, als wel dezelfde doeleinden met de beslissing worden 
beoogd, de beslissingen sterk uiteen lopen. In hoofdstuk 3 wijdt De Keijser een 
paragraaf aan enkele voorbeelden van kwalitatief onderzoek in Nederland op 
dit gebied. Hij stelt daar zelf ook vast dat uit al dit onderzoek blijkt dat er tus-
sen rechters en officieren van justitie verwarring en onenigheid bestaat over de 
betekenis van verschillende strafdoeleinden en dat de onderzoekers geen con-
sistentie kunnen ontwaren tussen de geldende strafrechtstheorieën en de straf-
toemeting (pp. 46-50). Toch levert het onderzoek van De Keijser, naast de hel-
dere en kwantitatieve bevestiging van het bekende, ook nieuws. Hierbij denk 
ik met name aan het feit dat de strafrechtstheorieën van theoretici goed over-
eenkomen met die van rechters. De kloof tussen strafdoelen en straftoemeting 
bevindt zich blijkbaar in het besluitvormingsproces van rechters en niet tussen 
rechters en rechtstheorie.  
 
Dit brengt mij op de vraag welke factoren in concrete strafzaken toch uiteinde-
lijk tot eenstemmigheid in de samengestelde strafkamers kunnen leiden. Wel-
licht weegt de rechter in de casus andere dan de door De Keijser onderscheiden 
karakteristieken mee, zoals de eis van de officier van justitie, de strafmaat die 
gewoonlijk in dit soort delicten wordt opgelegd en het tijdsverloop tussen de-
lict en de behandeling ervan in de rechtszaal. 

Wellicht ook zijn de aspecten die voor de rechter opportuun zijn bij zijn 
bepaling van de strafmaat en -soort niet eenduidig tot een van de doelstellingen 
van de door De Keijser onderscheiden strafrechtstheorieën te herleiden. Stel 
dat zowel rechter X als rechter Y in een bepaalde zaak dezelfde structuur van 
doelconcepten hebben: beiden stellen bijvoorbeeld als primair doel van de straf 
resocialisatie en hebben afschrikking als tweede voorkeur. Niettemin kan het 
zo zijn dat rechter X in taakstraffen een goed middel ziet om resocialisatie te 
bereiken, terwijl rechter Y weinig in dat middel ziet, noch in enige andere me-
thode om resocialisatie van deze dader te bevorderen. Deze laatste rechter zal 
dan in de straftoemeting wellicht veel meer mikken op afschrikking als bereik-
baar doel, bijvoorbeeld door een gevangenisstraf op te leggen. 

Wellicht, want hierbij raken we aan een ander probleem van de Nederland-
se strafrechtspraak. Ook vergeleken met de strafrechtspraak elders worden de 
beslissingen van de rechter in strafzaken gewoonlijk uiterst summier gemoti-
veerd. De Nederlandse rechter hoeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zijn 
Duitse collega, zijn selectie en waardering van de door hem gebruikte bewijs-
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middelen niet te motiveren.1 En daar waar de Nederlandse rechter veelal vol-
staat met een beperkte strafmaatmotivering in de vonnissen, motiveert de Duit-
se rechter zeer uitvoerig.  

Tak & Fiselier stellen: “Voor de inzichtelijkheid van de in het concrete ge-
val opgelegde straf zouden strengere eisen aan de straftoemetingsmotivering en 
een kritische toetsing daarvan tot op cassatieniveau een gunstige invloed heb-
ben. Nu de roep om een nieuw Wetboek van Strafvordering luider wordt, lijkt 
het dringend gewenst om een analyse te maken van de beginselen waaraan 
moet worden voldaan om een kwalitatief hoogstaand strafproces te kunnen 
verwezenlijken” (pp. 156-157). Het onderzoek van De Keijser bevestigt deze 
noodzaak. 
 

                                                           
1  Vgl. P.J.P. Tak & J.P.S. Fiselier, Duitsland-Nederland en de afdoening van straf-

zaken, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2002. 



Rechtspleging in de polder 

Marc Hertogh 

Bespreking van Nick Huls & Vivian Schellekens, “Je ziet de gaten in hun han-
den.” De eerste ervaringen van rechtbanken en gerechtshoven met de toepas-
sing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Utrecht: Lemma, 2001, 
199 blz., ISBN 90-5189-973-4.  

1. Schuldsanering en de rol van de rechter 

Je ziet de gaten in hun handen doet verslag van een onderzoek naar de manier 
waarop de rechterlijke macht de invoering van de Wet schuldsanering natuur-
lijke personen heeft opgepakt en ervaren. Het onderzoek is onderdeel van een 
brede wetsevaluatie, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Do-
cumentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Huls & Schelle-
kens zien hun boek echter niet alleen als een beschrijving van de resultaten van 
een onderzoeksopdracht, maar ook als een ‘rechtssociologische zoektocht’ ge-
richt op het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de discussie over ‘de rol 
van de rechter in het huidige tijdsgewricht’. 

De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is op 1 januari 1998 
in werking getreden en als nieuwe titel III toegevoegd aan de bestaande Faillis-
sementswet. Hierdoor is het voor debiteuren mogelijk geworden een ‘schone 
lei’ voor hun schulden te verkrijgen wanneer zij in financiële moeilijkheden 
zijn geraakt. De belangrijkste doelstelling van deze wet is: “het in het leven 
roepen van een regeling, waarmee kan worden tegengegaan dat een natuurlijke 
persoon die in een problematische financiële situatie is terechtgekomen tot in 
lengte van jaren met zijn schulden achtervolgd kan worden”. Voor de evaluatie 
van deze wet zijn interviews afgenomen met rechters-commissarissen in faillis-
sementen en gerechtssecretarissen van alle negentien rechtbanken en met 
raadsheren schuldsaneringszaken en ondersteunend personeel bij de vijf ge-
rechtshoven. De titel van het boek verwijst naar een letterlijke uitspraak uit een 
van de rechtbankinterviews en geeft, volgens de auteurs, een goed beeld van 
de manier waarop veel faillissementsrechters hun nieuwe werkterrein zien. 

2. Resultaten van de wetsevaluatie 

Het grootste deel van het boek doet verslag van de resultaten van het empirisch 
onderzoek, waarbij de nadruk ligt op de vraag in hoeverre de doelstellingen 
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van de Wsnp ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De invoering van de Wsnp 
beoogde in de eerste plaats bij de betrokken rechtbanken een cultuuromslag te 
bewerkstelligen. Het was bedoeling dat rechtbanken zich zouden ontwikkelen 
van een crediteur- naar een debiteurgericht college. In de oude situatie gold de 
Faillissementswet vooral als een incasso-instrument in handen van de schuldei-
sers. Het verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling, zoals die met 
de invoering Wsnp mogelijk is geworden, is echter vooral voor debiteuren 
interessant. Voorafgaand aan de invoering van de wet is op verschillende 
plaatsen twijfel geuit, of het wel realistisch is te verwachten dat de faillisse-
mentskamers zich door deze nieuwe wet van de ene op de andere dag tot een 
debtor’s court zouden ontwikkelen. Die twijfel blijkt volledig terecht. Slechts 
een enkeling van de geïnterviewde rechters geeft aan meer te letten op de be-
langen van de debiteur, maar voor de meeste rc’s is de situatie onder de Wsnp 
precies dezelfde als bij de ‘oude’ faillissementen. De wensen van de crediteur 
zijn hierbij het uitgangspunt.  

Een tweede belangrijke doelstelling van de Wsnp was het stimuleren van 
een minnelijke regeling tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. In de wet 
zijn verschillende bepalingen opgenomen die voor crediteuren zo’n regeling 
aantrekkelijker moeten maken dan een wettelijke regeling op basis van de 
Wsnp. Het idee was dat schuldeisers zich dan wel twee keer zouden bedenken, 
voordat men het op een formele procedure aan zou laten komen. Ook dit doel 
wordt in de praktijk niet bereikt. Eén van de geïnterviewde rechters zegt hier-
over: “Het werkt helemaal niet als een stok achter de deur, integendeel, maar 
juist als stok om iedereen de deur binnen te laten komen.” Achttien rechtban-
ken geven, volgens Huls & Schellekens, aan dat crediteuren door de Wsnp niet 
worden geprikkeld om in te stemmen met een minnelijk akkoord. Het blijkt dat 
schuldeisers vaak andere dan financiële redenen hebben om door te procede-
ren. Men heeft in de eerste plaats meer vertrouwen in het wettelijk traject, om-
dat dan eindelijk iemand objectief naar hun zaak kijkt. Daarnaast kiezen 
schuldeisers voor de formele procedure omdat ze op die manier hun schuldena-
ren het meeste dwars kunnen zitten; de wettelijke procedure als straf voor de 
veroorzaakte financiële schade. Tenslotte blijkt een aantal schuldeisers uit 
principe nooit akkoord te gaan met een minnelijke regeling. Op een door Huls 
& Schellekens samengestelde top-10 van meest weigerachtige schuldeisers 
worden de eerste drie plaatsen bezet door woningcorporaties, banken en het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau. 

3. Taakopvattingen van de faillissementsrechter 

Naast de vraag of de door de wet beoogde doelstellingen wel of niet zijn be-
reikt, biedt het onderzoek ook inzicht in de taakopvattingen van de faillisse-
mentsrechters. Het is interessant om deze resultaten eens te vergelijken met de 
uitkomsten van de recente NJB-enquête onder alle rechters in ons land 
(Bruinsma, 2001). 
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Allereerst de rechter als lid van de rechterlijke organisatie. Het onderzoek van 
Huls & Schellekens gunt ons een boeiende, en soms onthutsende, blik achter 
de schermen. Een van de meest opvallende uitkomsten is misschien wel de 
mate waarin het functioneren van de rechterlijke macht wordt beïnvloed door 
het enorme personele verloop. “We zijn net een duiventil”, aldus een rechter, 
“er kwam van alles in, maar er vloog ook evenveel weer uit”. Ook wat dit be-
treft lijkt het rechtsbedrijf steeds meer op een gewoon bedrijf. Het gevolg hier-
van is een toenemende werkdruk en het feit dat rechters vaak niet meer toeko-
men aan het bewaken van de eenheid in de jurisprudentie. Dit geldt overigens 
niet alleen voor faillissementsrechters. Ook veel rechters in de NJB-enquête 
geven aan dat ze de werkdruk te hoog vinden. Een derde (28%) noemt dit het 
belangrijkste aspect van hun werk dat ze meteen zouden willen veranderen en 
een derde (28%) wil graag meer ondersteuning. Tegen deze achtergrond is het 
misschien ook niet zo verrassend dat twee op de drie rechters (63%) in het 
NJB-onderzoek zijn steun uitspreekt voor de reorganisatie van de rechterlijke 
macht, inclusief de instelling van de Raad voor de Rechtspraak. Bij de faillis-
sementsrechtspraak, zo blijkt uit het onderzoek van Huls & Schellekens, heeft 
door de aanhoudende wisseling van de wacht het ondersteunend personeel een 
belangrijke rol bij het bewaken van de rechtseenheid. Een rechter zegt hier-
over: “Onze steun en toeverlaat, de continue factor, is de griffier geweest. Zij 
is de bron van onze historie. Zij licht ons voor en zegt: ‘Tot nu toe is het zo 
gebeurd’ en zij bewaakt dat ook.” 

De invoering van de Wsnp ging vergezeld van een aantal geavanceerde 
elektronische data- en communicatietechnieken. Deze blijken echter aan de 
meeste faillissementsrechters niet besteed. “We hebben een computer naar bui-
ten, maar wat je er precies zou moeten zoeken, tot mij is het nog niet helemaal 
doorgedrongen, moet ik eerlijk bekennen”, aldus een representatief citaat van 
een betrokken rechter. Een collega verzucht over zijn pc: “Dat apparaat, daar 
heb ik een vreselijke hekel aan, ik ben veertig geweest.” Dit beeld wijkt af van 
het algemene beeld uit de NJB-enquête. Hierin zegt maar liefst 78,5% van alle 
ondervraagden dat ze regelmatig gebruik maken van internet. 

Het klassieke beeld wil dat de rechter – als bouche de la loi – loyaal uitvoe-
ring geeft aan de wetten van het land. De realiteit blijkt echter een stuk genu-
anceerder. Veel geïnterviewde rechters tonen zich uiterst kritisch over de 
Wsnp en schrikken niet terug voor ongezouten kritiek op de wetgever. “Er 
staat een hoop onzin in die wet”, aldus één van hen. Een andere rechter stelt: 
“Het irriteert mij iedere keer weer mateloos, dat ik binnen 20 dagen de zaak op 
zitting behandeld moet hebben. Wat heeft ze bezield om daar niet gewoon ‘zo 
spoedig mogelijk’ van te maken, dat hadden we toch ook begrepen.” Een aan-
tal rechters twijfelt zelfs aan het nut van een aparte wet: “In plaats van er een 
wet van te maken, had ik liever gezien dat er een orgaan in het leven was ge-
roepen met een heleboel maatschappelijk werkers... Met de wet oplossen ís 
geen oplossing.” Dit beeld komt ook terug in de NJB-enquête. Hierin onder-
schrijft bijvoorbeeld 39% van de rechters de stelling dat ‘de rechterlijke macht 
van het ministerie van Justitie meer last heeft dan plezier’. De forse kritiek van 
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de faillissementsrechters is des te opvallender, omdat zij vooraf nauw betrok-
ken zijn geweest bij de invoering van de Wsnp. 

4. De maatschappelijke oriëntatie van de rechtbank 

Het onderzoek van Huls & Schellekens bevat, tenslotte, een aantal aanwijzin-
gen over de ontwikkeling van de externe gerichtheid van de faillissementsrech-
ters. Ook dit vergt, behalve organisatorische veranderingen, een grote cultuur-
omslag (vgl. Hertogh, 2001). “De rechterlijke macht blijkt volop bereid mee te 
werken aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. De magistraat is – 
vaak tegen wil en dank – ook een onderhandelaar, overlegpartner en netwerker 
geworden.” De faillissementsrechters blijken bereid om vrij ver te gaan in het 
zoeken van samenwerking met maatschappelijke en bestuurlijke partners om 
problemen aan te pakken. Ook dit resultaat komt overeen met enkele uitkom-
sten uit de NJB-enquête. Rechtspraak is volgens de meeste rechters een vorm 
van juridische dienstverlening; snel en adequaat bedienen van de justitiabele of 
de rechtsgemeenschap. Het op een actieve wijze bijdragen aan de rechtsont-
wikkeling wordt door rechters het minst genoemd. Rechters staan bovendien 
graag in een open communicatie met de samenleving. Daarbij denken de rech-
ters in de NJB-enquête overigens vooral aan persberichten bij rechterlijke uit-
spraken (75%) en het uitbrengen van een jaarverslag (74%). “Nergens wordt 
het beleid van de rechtbank gedomineerd door lijdelijke civilisten, die geen 
oog hebben voor de sociale consequenties van het schuldsaneringsrecht”, aldus 
Huls & Schellekens. De invoering van de Wsnp is bijvoorbeeld bij veel recht-
banken niet alleen intern voorbereid, maar ook extern zijn verschillende activi-
teiten georganiseerd, zoals kennismakingsbijeenkomsten met de GKB’s, Bu-
reaus Rechtshulp, de balie en andere betrokkenen. Een aantal rechtbanken 
heeft bovendien het initiatief genomen om het tekort aan bewindvoerders in 
hun arrondissement op te lossen door bijvoorbeeld het schrijven van brand-
brieven aan de balie. De president van de rechtbank Zwolle heeft zelfs een 
brief geschreven aan de burgemeester van Almere om zo het gemeentebestuur 
aan te spreken op het nijpend tekort aan bewindvoerders. 

Toch zijn er in het onderzoek van Huls & Schellekens ook een aantal ele-
menten te vinden die de externe gerichtheid van de rechtbanken relativeren. 
Een van de centrale uitgangspunten van de Wsnp was bijvoorbeeld de ‘integra-
le schuldhulpverlening’ op basis van samenwerking en onderlinge afspraken 
tussen alle betrokkenen in een gemeente. Rechtbanken zijn hier echter nauwe-
lijks bij betrokken. “Integrale schuldhulpverlening maakt niet heel veel deel uit 
van de manier waarop je als rechter naar het dossier kijkt”, aldus een van de 
respondenten. De maatschappelijke betrokkenheid van rechters gaat bovendien 
niet verder dan de individuele zaak. Het merendeel van de rechters ziet het niet 
als zijn taak om (voorafgaand aan de rechtszaak) in te grijpen in een slecht 
functionerend minnelijk traject. Geen van de respondenten voelt zich boven-
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dien (na afloop van de rechtszaak) verantwoordelijk voor het oplossen van de 
achterliggende sociale problemen van betrokkenen. 

5. Conclusie  

Je ziet de gaten in hun handen biedt een interessante kijk op een tot dusver nog 
weinig ontwikkeld onderzoeksterrein. De meerwaarde van het onderzoek ligt 
echter meer in het empirisch materiaal dan in de analyse. Het boek bevat veel 
boeiende citaten, die zonder uitzondering zijn geanonimiseerd. Dat is begrijpe-
lijk, maar het gaat ook ten koste van de controleerbaarheid van het onderzoek. 
Zijn de citaten gelijkelijk verdeeld over alle respondenten, of zijn de meest op-
vallende uitspraken gedaan door slechts één of twee uitgesproken rechters? De 
meest opmerkelijke conclusie van het onderzoek is, dat de rechterlijke macht 
zich in het algemeen zeer pragmatisch opstelt. Men vindt het belangrijk om 
maatschappelijke problemen aan te pakken – door bijvoorbeeld vooroverleg 
met Justitie, onderhandelingen met gemeentebesturen en onderlinge afspraken 
met collega-rechters – ook als dat op gespannen voet staat met hun staatsrech-
telijke onafhankelijkheid. Het is daarom des te opvallender dat Huls & Schelle-
kens wél uitgebreid aandacht besteden aan mogelijke rechtsstatelijke bedenkin-
gen. Het boek legt helaas meer nadruk op het formuleren van normatieve be-
zwaren dan op het vinden van een mogelijke verklaring voor deze pragmati-
sche ‘rechterscultuur’. Descriptie en prescriptie lopen hierbij nogal eens door 
elkaar. Dit komt ook tot uitdrukking in de indeling van het boek. De twee em-
pirische hoofdstukken worden niet afgesloten met een apart hoofdstuk ‘Con-
clusies’, maar worden meteen gevolgd door ‘Aanbevelingen’ en een ‘Na-
beschouwing’. 

Het boek eindigt met een blik op de toekomst. De ervaringen met de Wsnp 
zijn, volgens de auteurs, een schoolvoorbeeld van de mogelijkheden en de 
moeilijkheden die zich voordoen als rechters zich meer op de maatschappij 
gaan oriënteren. Dit veroorzaakt spanningen tussen de maatschappelijk ge-
wenste inhoudelijke betrokkenheid en de juridisch gewenste afstandelijkheid. 
Huls & Schellekens verbinden hieraan de opmerkelijke conclusie dat de rech-
terlijke macht hiervoor ‘in eigen kring’ passende oplossingen moet formuleren. 
“De rechterlijke organisatie moet zelf de grenzen aangeven van hetgeen rech-
ters wel en niet is toegestaan. Hier is een grote rol weggelegd voor de Raad 
voor de Rechtspraak.” Maar als we de maatschappelijke gerichtheid van de 
rechterlijke organisatie serieus nemen, ligt het dan niet meer voor de hand dat 
juist de vertegenwoordigers van die maatschappelijke omgeving zelf ruim-
schoots in de gelegenheid worden gesteld om zich in deze discussie te men-
gen? 
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Een bijlage voor het regeringsstandpunt aangaande 
euthanasie 
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Het tijdschrift Recht en Werkelijkheid heeft een van haar afleveringen besteed 
aan de juridische aspecten van euthanasie, met een nadruk op de rol van wetge-
ving en rechtspraak. De artikelen zijn in het Engels geschreven. Het dikke 
nummer is ingedeeld in drie secties: Legal Change, Legal Regulation en Legal 
Practice. Het bevat tien artikelen, voorafgegaan door een voorwoord en afge-
sloten met afsluitende opmerkingen.  

1. Het Nederlands beleid voor het internationaal forum 

Laat ik beginnen met een oordeel over het geheel. Dit is een werkelijk voor-
treffelijke publicatie die de stand van zaken goed weergeeft. De lezer zal er 
niet zozeer nieuwe inzichten in vinden – dat heeft de redactie ook niet beoogd 
– maar vooral worden feitelijke situaties in verschillende landen beschreven en 
vergeleken, bijvoorbeeld ten aanzien van de slippery slope 

In het voorwoord wordt, met een verwijzing naar de kritische kanttekingen 
gemaakt bij het Nederlandse euthanasiebeleid van de zijde van het UN Human 
Rights Commitee (in juli 2001), gezegd dat de regering met deze editie zijn 
voordeel kan doen bij het samenstellen van het rapport als anwoord daarop. 
Mijn suggestie zou zijn om dit nummer als bijlage bij dat antwoord toe te voe-
gen. Dat geldt ook voor het speciale nummer van de European Journal of 
Health Law (2001, nr. 3), waarin, naast een overzicht van de ontwikkelingen in 
België en Nederland, informatie is te vinden over Engeland, Frankrijk, Canada 
en Griekenland en over opiniepeilingen in andere landen. De beide nummers 
samen vormen een mooie rechtsvergelijkende documentatie. 

Het is niet mogelijk om in een boekrecensie alle bijdragen echt te bespre-
ken. Ik zal ze langs lopen en een enkele kritische kanttekening maken. Het na-
deel daarvan is dat de recensie daardoor een overwegend kritisch karakter lijkt 
te krijgen. Men gelieve mijn kanttekeningen dus te zien tegen de achtergrond 
van mijn positieve oordeel over het nummer. 
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2. Kritische kanttekeningen 

De drie artikelen in de sectie Legal Change handelen over Nederland (H. Wey-
ers), België (M. Adams) en de USA (M. Battin).  

Zeer interessant is de bijdrage van Battin, met name ook haar beschrijving 
van de NuTech-ontwikkeling, een doe-het-zelf-beweging die in de USA enige 
opgang maakt. Deze ontwikkeling wordt o.a. verklaard uit de afwijzing in de 
USA van euthanasie door een arts. Dan zoekt de samenleving naar andere op-
lossingen voor een bestaand probleem. Of deze verklaring geheel bevredigend 
is, weet ik niet. Ook in Nederland, waar euthanasie is aanvaard, is er een bewe-
ging in de richting van levensbeëindiging zonder de hulp van een arts. 

Ook de beschrijving van de Belgische ontwikkeling door Adams bevat (te-
zamen met het artikel in sectie drie van Mortier en Deliens) veel informatie. 
Een duidelijk verschil met Nederland is de afwezigheid van medewerking van 
de artsenorganisatie en het ontbreken van rechtspraak. 

Bij het artikel van Weyers over Nederland wil ik opmerken dat de beschrij-
ving van het wetgevingsproces wel wat summier is. Juist in een nummer waar-
in regulering en wetgeving een centraal thema vormen en de Nederlandse situ-
atie een belangrijke referentie is, zou een meer uitgewerkte beschrijving van 
het wetgevingsproces niet hebben misstaan. En zo eenvoudig als op p. 23/24 
beschreven is het niet gegaan. Er is regelmatig een felle strijd gevoerd moeten 
worden. Zelfs bij een regering waarin de regeringspartners allen voorstander 
van euthanasie waren, was een initiatief-wetsvoorstel van D66 nodig om de 
impasse ten aanzien van wetgeving te doorbreken. Dat initiatief wordt aan het 
einde van het artikel wel vermeld, maar waar het me om gaat is dat er geen 
samenhangend inzicht in het moeizame wetgevingsproces als geheel wordt 
gegeven. Ook de rol van de Staatscommissie komt onvoldoende uit de verf. 
Men zou niet alleen buitenlanders moeten uitleggen welke bijzondere status 
staatscommissies hebben, ook komt niet naar voren welke belangrijke functie 
de Staatscommissie heeft gehad bij de legitimatie van euthanasie en de accep-
tatie ervan door de bevolking en welke bijdrage zij heeft geleverd aan de idee 
dat een wettelijke regeling nodig was.  
 
De tweede sectie – Legal Regulation – bevat vier artikelen. Het artikel van C. 
Vezzoni over de status van advance directives valt buiten het kader van het 
nummer. Het handelt over treatment directives, terwijl het nummer primair 
gaat over euthanasie. Het schriftelijk verzoek om levensbeëindiging komt zelfs 
niet aan de orde. Overigens wel in het hierna te vermelden artikel van Trappen-
burg en Van Holsteyn.  

De slippery slope is het thema van R. Schwitters. Dat artikel geeft een 
mooi overzicht van deze problematiek vanuit de sociologische gezichtshoek. 
Zijn conclusie, op basis van de Nederlandse ervaring, is dat er geen reden is 
om van wetgeving routinisering of erosie van waarden te verwachten. ‘If it is 
slipping, it is ‘only’ slipping into normality’. Wetgeving voorkomt eerder mis-
bruik. Onder restrictieve regimes komt misbruik gemakkelijker voor. De vraag 
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blijft echter, aldus Schwitters, hoe wettelijke regels sociaal-culturele verande-
ringen kunnen stoppen. Als voorbeeld noemt hij de elasticiteit van het begrip 
‘ondragelijk lijden’ dat meer en meer subjectief wordt verstaan.  

Mooi is ook het artikel van M. Trappenburg en J. van Holsteyn. Het doet, 
na het eerste onderzoek in 1995, verslag van een tweede onderzoek in 2001 
over opvattingen over euthanasie in Nederland.  

Ik heb bij het laatste artikel een tweetal notities. Een eerste bij de constate-
ring (p. 114) dat de Chabotzaak de vraag oproept of mensen die geen patiënt 
zijn, hulp van een arts bij levensbeëindiging mogen krijgen. Naar mijn mening 
(zie mijn: Handboek Gezondheidsrecht, deel I, p. 350) heeft de Hoge Raad 
deze vraag positief beantwoord. Maar er is vanwege de verwijzing naar DSM-
III-R, die immers een verwijzing is naar psychiatrische diagnostiek, onduide-
lijkheid waar in het arrest het accent wordt gelegd. Dit temeer daar in derge-
lijke gevallen volgens de Hoge Raad aan dezelfde (strengere) eisen die voor 
psychiatrische patiënten gelden, moet worden voldaan. Mijn conclusie was dat 
de Hoge Raad voor deze gevallen de deur slechts op een kleine kier heeft ge-
zet.  

De tweede opmerking betreft een nuancering van het gestelde dat het pu-
bliek geen voorstander is van euthanasie of hulp bij zelfdoding als er geen in 
medische termen te vatten lijden is (p. 120). Er is echter wel een verschil in 
appreciatie over de beide voorgelegde vignetten. Bij de ene persoon (55 jaar) 
was de afwijzing groter (72%) dan bij de andere (86 jaar, 63%). Dat geeft mis-
schien ook een (gedeeltelijke) verklaring voor de constatering (p. 122) dat er 
minder afwijzing is van de ‘Drion-pil’.  

Het laatste artikel in deze sectie (A. van der Heide, B. Onwuteaka-Philip-
sen, P. van der Maas, G. van der Wal) gaat over een rechtsvergelijkend onder-
zoek in zes Europese landen. Na een niet complete (zie het eerder vermelde 
speciale nummer van de Eur. J. of Health Law) inventarisatie, wordt de design 
van deze studie beschreven. Dit is een belangrijk initiatief. Wat nu gegevens-
matig over andere Europese landen bekend is, berust vooral op opiniepei-
lingen. Meer uitgewerkt onderzoek zal diepgaander inzicht opleveren. 
 
Legal Practice is het thema van de derde sectie die drie artikelen bevat. M. 
Otlowski bespreekt de effectiviteit van wettelijke controle van euthanasie. 
Haar conclusie, hoofdzakelijk overeenkomend met die van Schwitters, is dat 
wettelijke regeling de voorkeur verdient en dat een restrictieve benadering leidt 
tot een klimaat voor ongeoorloofde praktijken en levensbeëindiging zonder 
verzoek, zoals de Australische en Belgische uitkomsten van onderzoek aanto-
nen. 

A. Klijn gaat in op de procedurele euthanasievereisten, met name ook op 
de meldingsprocedure, een interessant artikel dat enigszins optimistisch eindigt 
over de meldingsbereidheid van artsen onder de nieuwe wet. Hij komt daartoe 
o.a. op grond van een analyse van de ervaringen bij de rechtsonzekerheid in 
het pre-wettelijke stadium. 
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F. Mortier en L. Deliens gaan op dit thema door vanuit Belgisch perspec-
tief. Hun conclusie is dat vanwege de ontbrekende involvering van de medi-
sche professie bij het wetgevingsproces in België en het bestaan van verschil-
lende heterogene groepen in de artsenwereld de voorgenomen wettelijke rege-
ling wellicht niet zonder meer effectief zal zijn. Daarom zijn begeleidende 
maatregelen ten aanzien van de medische professie nodig. 

Tenslotte het afsluitend artikel van J. Griffiths. Hij geeft drie overzichten 
van wat niet uniek is voor Nederland, wat wellicht uniek en wat uniek. Bij 
deze laatste categorie herhaalt hij de eerder bestreden en evident onjuiste op-
vatting dat de medische professie de leiding heeft gehad in het promoten van 
wettelijke regeling en het uitwerken van de materiële en procedurele criteria bij 
euthanasie. Toen, zij het nog aarzelend, de KNMG in 1984 een eerste positieve 
stap op dit gebied zette, waren de criteria in literatuur en rechtspraak al hoofd-
zakelijk uitgewerkt en liep het pleidooi voor wettelijke regeling al. De KNMG 
heeft zich hierbij aangesloten. Griffiths kan het in mijn boekje ‘Met het oog op 
gezondheid en recht’ (2000, Bohn Stafleu Van Loghum) nog eens nalezen.  

Dat doet er overigens niet aan af dat de KNMG, die zich na 1984 geleide-
lijk meer en meer involveerde in de integratie van euthanasie in de Neder-
landse samenleving, een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat is uniek en we 
mogen er blij mee zijn. Ik wil hier graag aan toevoegen dat de KNMG bij het 
bevorderen van de kwaliteit van de consultatie (SCEA, SCEN) wel het voor-
touw heeft genomen. 

3. Per saldo 

Het tijdschrift Recht der Werkelijkheid heeft er goed aan gedaan deze speciale 
editie het licht te doen zien. Het is een belangrijke publicatie die een goed te-
genwicht biedt tegen een aantal boeken en artikelen van buitenstaande – en 
nog al eens bevooroordeelde – buitenlanders. Men mag hopen dat deze specia-
le editie in het buitenland een ruime verspreiding zal vinden.  
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Al bij de ontvangst van de uitnodiging voor de oratie had ik mezelf beloofd om 
serieus een recensie te overwegen. Het was de titel Transnationale dimensies 
van rechtspluralisme die me deed vermoeden dat de rechtsantropologie nu 
eens op wereldschaal gepresenteerd ging worden. Het zou de rechtsantropolo-
gie naar mijn idee goed doen als er wat tegengas kwam tegen de veel voorko-
mende gedachte dat het altijd maar om verre uithoeken van de wereld en om 
toevallige hobby’s van de onderzoekers gaat.  

Ik had me echter wel laten verleiden om ‘rechtspluralisme’ uit de titel te le-
zen als ‘de vruchten van de rechtsantropologie’. Keebet von Benda-Beckmann 
heeft eerder in de bundel van Griffiths (1986) uiteengezet dat zij als rechtsan-
tropologe ‘rechtspluralisme’ in sociaal-wetenschappelijk-analytische zin ge-
bruikt, wat zoveel wil zeggen dat zij uitgaat van de situatie dat er feitelijk naast 
elkaar verschillende rechtsculturen of uiteenlopende normenstelsels bestaan, 
ongeacht de vraag of de aangewezen instanties dat nu toestaan of niet.1 
‘Rechtspluralisme’ valt zo beschouwd samen met het object van de rechtsan-
tropologie. Want is er een ander algemeen object van rechtsantropologische 
studie dan een rechtscultuur in verhouding tot andere? Men zou misschien de 
studie naar een specifieke inheemse rechtsfiguur willen noemen, maar er is 
geen rechtsantropoloog die tegenwoordig zou willen beweren dat er een geïso-
leerde rechtscultuur zou bestaan. Altijd is er wel een andere rechtscultuur in de 
nabijheid die ervoor zorgt dat de rechtsantropologie van semi-autonome velden 
zal spreken, of anders is er wel op conceptueel niveau een andere rechtscul-
tuur. (Misschien doet men er goed aan om het niet allemaal ‘rechtspluralisme’ 

                                                           
1  Tegenover het ‘sociaal-wetenschappelijk analytische’ plaatst zij het ‘dogmatisch-

juridische’ rechtspluralisme dat de officiële afstemming tussen verschillende rechts-
systemen tot onderwerp heeft (cf. K. von Benda-Beckmann, Rechtspluralisme. In: 
John Griffiths (red.) De sociale werking van recht. Nijmegen: Ars Aequi Libri, 
1996, p. 740-749, m.n. p. 744, waar zij weliswaar spreekt in termen van ‘vergelij-
kend-analytisch’ versus ‘rechtspolitiek’ rechtpluralisme). Ik gebruik hier de be-
woordingen die Von Benda-Beckmann in haar rede gebruikt (cf. p. 7, noot 1). 
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te noemen. Niet elke verscheidenheid is een veel- of meervoudigheid, in de zin 
van ‘meer van hetzelfde’.) 

Ik werd nog eens aangemoedigd tot recenseren door het moment van de 
oratie: 4 november 1999. Het viel midden in de voor de rechtsantropologie 
nogal desastreuze periode van inkrimping en zelfs afschaffing van het vakge-
bied. De afdeling in Wageningen werd opgeheven en de formaties elders in het 
land stonden eveneens zwaar onder druk. Ook in Rotterdam, waar Von Benda-
Beckmann haar rede hield. Mede door de samenwerking met Internationaal 
Recht – Keebet von Benda-Beckmann noemt met name Ellen Hey – was het 
echter gelukt om de rechtsantropologie voor Rotterdam te behouden. We kun-
nen de oratie dus zien als een blijk van deze prestatie en tegelijk als de start 
van een door rechtsantropologie en internationaal recht gedeeld onderzoeks-
programma. Het zou naar mijn idee ook vanwege dit succes goed zijn om Von 
Benda-Beckmanns rede te bespreken en nadruk te leggen op dat nieuwe onder-
zoeksprogramma. De somberte over het lot van rechtsantropologie in het alge-
meen en van de Wageningse leerstoelgroep onder leiding van haar man, Franz 
von Benda-Beckmann, in het bijzonder, had de feestelijke novemberdag al 
meer dan genoeg in haar greep gehad.2 

1. Rechtsantropologische pointe 

Toen ik later de rede in handen kreeg, vond ik in de tekst onvoldoende aankno-
pingspunten of wapenfeiten die de veelbelovende samenwerking tussen 
rechtsantropologie en internationaal recht zouden kunnen staven. Er is geen 
pakkende case die ik in mijn bespreking op de voorgrond zou kunnen plaatsen, 
waardoor voor iedereen duidelijk wordt welke vruchten een samenwerking 
tussen rechtsantropologie en internationaal recht oplevert. De rede zet een aan-
tal momenten op een rij waarin grensoverschrijdend en internationaal recht 
zorgen voor de situatie dat er meerdere rechtstelsels in werking treden.3 Von 
Benda-Beckmann verdeelt ze globaal gezien langs de scheidslijn materieel-
formeel en de trias (i.c. wetgeving en uitvoering enerzijds en conflictoplossing 
anderzijds) over vier paragrafen.  

In de eerste paragraaf rubriceert zij een aantal gevallen waarin men met een 
beroep op internationaal recht, in het bijzonder de Rechten van de Mens, de 
situatie in eigen land aan de kaak stelt en tracht te wijzigen (pp. 9-12). Daarna 
bespreekt zij onder de titel ‘De verzelfstandiging van internationale organen’ 
de regelgeving die internationale organen zelfstandig in het leven roepen. Ze 
noemt onder meer de voorwaarden die de Wereldbank, het IMF en de ILO 

                                                           
2  Dat het erg speelde, blijkt ook uit het feit dat het bleef somberen in het interview 

dat Keebet von Benda-Beckmann direct na haar oratie met Carin Wensveen 
(Rechtsantropologie – een fragiel bestaan, Facta, jrg. 8, maart 2000, p. 16-17) had.  

3  Von Benda-Beckmann spreekt over “mediërende kanalen (...) waarlangs transnatio-
nale betrekkingen en internationaal recht hun feitelijke gelding krijgen” (p. 9). 
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stellen en die concurreren met de plaatselijke regels en normen (pp. 12-15). 
Vervolgens behandelt zij in de derde paragraaf voorbeelden van bilaterale ont-
wikkelingssamenwerking en niet-gouvernementele organisaties die een ‘pro-
jectrecht’ (p. 16) introduceren, dat natuurlijk ook op bestaande rechten en pro-
cedures stuit. Als vierde ‘transnationale dimensie van het rechtspluralisme’ 
geeft zij voorbeelden van geschilbeslechtings- en klachtprocedures, die met de 
internationale organisaties en projecten op internationaal-rechtelijk vlak zijn 
opgekomen (pp.18-22). 

Er volgt nog een vijfde paragraaf (p. 22- 26). Hierin besteedt Von Benda-
Beckmann enigszins tot mijn verrassing aandacht aan ‘het transnationale ka-
rakter van religieus recht’. Men kan zich afvragen, wat dat recht met internati-
onaal recht heeft te maken. Von Benda-Beckmann laat deze paragraaf echter 
zonder commentaar op de andere vier volgen, alsof het een vanzelfsprekend-
heid is. Wellicht dat er een rechtsantropologische pointe achter steekt, verpakt 
in een retorische vraag die ze niet hardop heeft willen stellen. De vraag: waar-
om zou het Internationaal Recht het alleenrecht op het internationale recht heb-
ben? Neem het recht van de islam. Het recht van de islam heeft ook conse-
quenties over de hele wereld: islamitisch recht is internationaal recht. Door het 
transnationaal te noemen strijkt Von Benda-Beckmann deze paragraaf als het 
ware glad met de overige paragrafen en vinden we erin voorbeelden van religi-
eus recht dat concurreert met plaatselijk gebruiken en normen.  
 
Van welke kant ik het ook bekijk, als ik de rede wil typeren dan kom ik telkens 
tot de conclusie dat een andere titel wellicht beter was geweest. Want zijn het 
niet eerder ‘rechtspluralistische dimensies van het trans- en internationale 
recht’ die Von Benda-Beckmann in haar rede bespreekt? Haar rede bestaat 
immers voor het merendeel uit voorbeelden die zij ordent naar het internationa-
le en transnationale recht. Telkens geeft ze aan dat er naast dat recht in veel 
gevallen ook ander recht geldt. Met andere woorden, het trans- en internationa-
le recht heeft een rechtspluralistische dimensie. Deze stelling, die voor de 
meeste rechtswetenschappers geen eye-opener is, wordt door Von Benda-
Beckmann voorzien van talloze voorbeelden uit de sociale werkelijkheid en 
daarmee van even zoveel bewijzen.  

Waarom dan toch gekozen voor de mystificerende of vage titel ‘transnatio-
nale dimensies van rechtspluralisme’?4 Misschien heeft Von Benda-Beckmann 
hiermee het gevaar willen bezweren dat de aandacht voor de rechtsantropologi-
sche aanpak en voor de resultaten van het onderzoek naar rechtspluralisme ver-
dwijnt. Ik kom op deze gedachte omdat ik zelf laatst in een samenwerking met 

                                                           
4  Onmiskenbaar komt rechtspluralisme met Von Benda-Beckmanns titel op de eerste 

plaats te staan. Rechtspluralisme is in dit geval geen beweging of wetenschappelij-
ke stroming, maar – zoals hierboven al uiteengezet werd – een situatie waarin ver-
schillende rechtsstelsels feitelijk naast elkaar bestaan. Met andere woorden, het 
rechtsantropologisch object heeft transnationale dimensies. 
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bestuursrechtjurist Jurgen van der Heijden de rechtsantropologie (voor even) 
zag verdwijnen.  

Van der Heijden had mij uitgenodigd voor een bijeenkomst over ‘interac-
tieve beleidsvorming en integratie van allochtonen’ in het kader van de confe-
rentie ‘De multiculturele samenleving en het recht’ van 11 december 2001, ge-
organiseerd door het Paul Scholten Instituut van de UvA. Hij had mij gevraagd 
om voorbeelden te geven van bestuurspraktijken van een duidelijk andere sig-
natuur dan die van de doorsnee bestuurscultuur in Nederland, van bestuurs-
praktijken waaraan de gewone bestuurder uit zichzelf niet zou denken. Toen ik 
enige tijd daarna de eerste versie van het artikel ontving, waarin Van der Hei-
den de resultaten van onze bijeenkomst bespreekt, zag ik dat al mijn voorbeel-
den waren opgenomen. Ze vormden een opsomming van andersoortige be-
stuurspraktijken in een betoog dat verder over de interactieve beleidsvormings-
processen gaat. Zo vormde Van der Heijden bijvoorbeeld met het oog op be-
stuurspraktijken waarin andere woordvoerders aanschuiven dan direct belang-
hebbenden, de reeks ‘eedhelpers, zegsmannen en ritual managers’.5 Voor een 
omschrijving van de anderstalige benaming reserveerde Van der Heijden wel 
een noot, maar hij voorzag zijn concepttekst niet van noten om de nodige refe-
renties op te nemen. 

Het blijkt dat men onvoldoende beseft dat de voorbeelden die gegeven 
kunnen worden, stuk voor stuk het resultaat zijn van een rechtsantropologisch 
onderzoek. Het gaat dus niet om een reeks ideeën die zo bij de een of de ander 
opkomen, maar om zaken die feitelijk zijn onderzocht en komen vast te staan. 
Voor Van der Heijden en mij was het in ieder geval een mooie ontdekking en 
tevens opheldering van een communicatiestoornis tussen een juridische en een 
sociaal-wetenschappelijke onderzoeker.  

Het opnemen van referenties zorgt ervoor dat de rechtsantropologie in het 
vizier blijft.6 Bovendien wordt er dan recht gedaan aan de betreffende onder-
zoekers.  

2. School gemaakt 

Wanneer ik terugkeer naar de rede van Keebet von Benda-Beckmann dan hoe-
ven we niet te vrezen dat het overzicht van de rechtspluralistische dimensies 
van het trans- en internationale recht niet zou steunen op rechtsantropologisch 
onderzoek. Haar hoofdtekst zet heel wat inzichten op een rij voorzien van tal-
loze noten en biedt dus geen ononderbouwde (maar jammer genoeg ook geen 
sweeping) statements. Als voorbeeld van zo’n statement geef ik het volgende 
citaat:  

                                                           
5  Cf. Jurgen van der Heiden, Interactieve beleidsvorming en integratie van allochto-

nen. In: Niels F. van Manen (red.) De multiculturele samenleving en het recht. Nij-
megen: Ars Aequi Libri, 2002, p. 193-205, p. 195. 

6  Cf. idem, p. 194-196. 
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“De Wereldbank of de Asian Development Bank sluit in theorie alleen 
overeenkomsten met nationale staten. De praktijk blijkt echter heel an-
ders te zijn. Via de contracten met consultants of in rechtstreekse con-
tacten leggen zij hun procedures op aan lokale bevolkingen die zelf 
vaak heel andere procedures kennen. Met het nationale recht van het 
ontvangende land hebben die procedures vaak eveneens betrekkelijk 
weinig te maken. Onderzoek in het Nepalese Rajapur, waar een der 
grootste door boeren gebouwde irrigatiesystemen van Azië met geld 
van de Asian Development Bank wordt verbeterd, laat zien hoezeer de 
procedurele cultuur van deze projecten verschilt van de procedures 
waarmee de lokale bevolking vertrouwd is.” (p. 14)  

 
De voetnootverwijzing volgt op de volgende pagina, nadat ook mededelingen 
over andere relevante onderzoeken en verkregen inzichten zijn gedaan. Ik 
noem het ‘mededelingen’, omdat Keebet von Benda-Beckmann slechts mel-
ding maakt van rechtspluralistische situaties. Zou men willen weten hoezeer de 
procedurele cultuur van ontwikkelingsprojecten afwijkt van de procedures 
waarmee de lokale bevolking vertrouwd is, dan moet men de studies waarnaar 
verwezen wordt zelf ter hand nemen.7 Misschien wreekt zich hier het feit dat 
Von Benda-Beckmann met Franz von Benda-Beckmann school heeft gemaakt: 
de Wageningse en Rotterdamse School. Door hun vertrek naar Duitsland mo-
gen we van de Haller/Saaler Schule spreken. Als je daarbinnen opereert dan 
staan wellicht al haar referenties je levendig voor ogen, maar werk je daar niet 
dan zul je enige moeite moeten doen om het overzicht dat Von Benda-
Beckmann geeft, voor je te laten spreken. Op dit punt hield mijn bespreking 
van de rede op. Het is namelijk niet iets voor mij om de referenties na te gaan, 
daarmee op gelijke hoogte te komen en dan op een eventuele omissie te wij-
zen. Zeker nu niet. 

Wat mij op dit ogenblik meer interesseert is de vraag welke andere, nieuwe 
onderzoeksthema’s, theoretische begrippen en inzichten zich aandienen als de 
rechtsantropologie zich in dienst stelt van wat totnogtoe het positiefrechtelijk 
onderzoek heet. Het is in ieder geval een trend die zich als gevolg van de op-
heffing van de leerstoelen rechtssociologie, rechtsantropologie etc. aan de Ne-
derlandse universiteiten aftekent, zoals aan de Universiteit van Amsterdam, en 
die nogal afsteekt tegen de recente oprichting van een Max Planck Institute for 
Social Anthropology in 1998 te Halle/Saale (Duitsland) met de departementen: 
Integration and Conflict (o.l.v. Günther Schlee), Property Relations (o.l.v. 
Chris Hann) en sinds juli 2000 Legal Pluralism (o.l.v. Franz en Keebet von 
Benda-Beckmann). Voor ‘onze’ rechtsantropologen is deze verhuizing naar 
                                                           
7  Pradhan, R., K.A. Haq, U. Pradhan, Law, Rights and Equity: Implications of State 

Intervention in Farmer Managed Irrigation Systems. In R. Pradhan, F. von Benda-
Beckmann, K. von Benda-Beckmann, H.L.J. Spiertz, S. Khadka & K.A Haq (eds.) 
Water Rights, Conflict and Policy. Colombo: International Irrigation Management 
Institute, 1997, p. 111-134. 
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Duitsland een mooie en, ik durf wel te zeggen, zeer verdiende kroon op hun 
werk. 

3. Rekenen met velerlei regels 

De verhuizing naar Halle/Saale betekent niet dat Keebet von Benda-Beck-
mann voor het Rotterdamse onderzoeksproject verloren is gegaan. Ze blijft als 
bijzonder hoogleraar rechtsantropologie aan de Erasmus Universiteit verbon-
den en heeft alle gelegenheid om in de lijn van haar rede verder te gaan. Daar-
om denk ik dat ik er goed aan doe om recent werk bij de bespreking van haar 
rede te betrekken.  

Keebet von Benda-Beckmann heeft me The Contexts of Law toegestuurd, 
een bijdrage aan het dertiende internationale congres van de Commission on 
Folk Law and Legal Pluralism dat in december 2001 in Nepal zou plaatsvinden 
maar uiteindelijk in april 2002 in Thailand gehouden werd. Gelukkig heeft zij 
in vergelijking met haar rede er nu voor gekozen om cases uit te werken en 
krijgen we zicht op het theoretisch begrippenkader waarmee ze werkt. Het gaat 
dan, als ik het wel heb, om het theoretisch kader van de etnomethodologie. 
Von Benda-Beckmann probeert in haar cases die het lokale en nationale door-
breken of overstijgen, te bepalen welke rol het recht speelt of beter, de ver-
schillende rechtssoorten spelen bij de betekenisgeving van verschillende inter-
acties. Ze reconstrueert zo ‘contexts of law’.  

Van de internationale rechtsorde en van de lokale rechtsorde in West-Su-
matra behandelt zij een aantal interacties parallel aan elkaar, waarbij ze duide-
lijk maakt dat er zowel in de praktijk als in de hoofden van de betreffende pro-
tagonisten geen waterdichte schotten tussen systemen van recht bestaan. Als 
het gaat om de internationale rechtsorde, zien we in de praktijk van de instel-
lingen – en van het instellen van nieuwe instellingen, zoals de Dispute Resolu-
tion Body en the Appelate Body van de World Trade Organisation (WTO) – 
dat de context of het interpretatiekader zich niet meer eenvoudig laat opbou-
wen langs een zelfstandig, samenhangend en dus geïsoleerd rechtsgebied, zo-
als de dogmatici dat graag willen zien. Milieubescherming en mensenrechten 
zijn dankzij internationaal opererende organisaties (ngo’s), actiegroepen en 
bewegingen een belangrijk deel van de context van de instellingen gaan uitma-
ken. Von Benda-Beckmann benadrukt de invloedrijke rol die de experts spelen 
naast die van de media en de moderne communicatiemiddelen, die voor de 
flinke verbreiding en het stijgende niveau van de expertise verantwoordelijk 
zijn. Zij geeft als voorbeeld de internationale druk van de mensenrechtenbe-
weging op de WTO om AIDS-medicijnen veel goedkoper op de markt van 
ontwikkelingslanden aan te bieden. De WTO mag zich niet meer tot het thema 
van de vrije handel beperken.8 Von Benda-Beckmann staat eveneens stil bij 
                                                           

 

8  Inmiddels heeft de WTO, zo meldt ook Von Benda-Beckmann, een verklaring over 
het recht van mensen op betaalbare medicijnen afgegeven: Ministerial Declaration 
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het feit dat Natuur- en Milieubescherming met Mensenrechten te maken krij-
gen. Een beschermd monument van het Wereld Natuur Fonds zal moeten wor-
den afgewogen tegen de rechten van die mensen die de aangewezen plek al 
tijden bewonen en bewerken.  

Als het gaat om het bestuur op lokaal niveau in West-Sumatra dan vallen er 
volgens Von Benda-Beckmann eveneens geen schotten op te trekken tussen 
het koloniale recht, het nationale recht van Suharto, het nationale recht van na 
de val van Suharto en het gewoonterecht (adat). Mensen die bij dat bestuur be-
trokken zijn, gaan op zoek naar verbindingen of verbindende elementen in wat 
zich aan recht- of normenstelsel aandient. Men probeert een bestuurbaarheid te 
vinden die met verschillende, moderne en traditionele, normen rekent en het 
als het ware zowel over de ene als over de andere boeg gooit.  

Von Benda-Beckmann concludeert dat het meer overeenkomstig de werke-
lijkheid is om rechts- en normenstelsels te zien als min of meer nauw verbon-
den clusters van normen, beginselen, procedures, institutionele kaders (inclu-
sief experts, actieondernemende organisaties, media en moderne communica-
tietechnologie). Deze clusters vormen dan in haar woorden ‘relevant contexts 
for interaction and argumentation’.9  

4. Internationaal recht en zijn sociaal-wetenschappelijke bestudering 

Via The Contexts of Law heb ik meer duidelijkheid over de onderzoeksthe-
ma’s, theoretische begrippen en inzichten waaraan Keebet von Benda-
Beckmann denkt als zij aan het Rotterdamse onderzoeksproject haar bijdrage 
levert, maar ik vraag me af hoe haar bijdrage het onderzoek van de internatio-
naal-rechtelijke deelnemers aan het Rotterdamse project versterkt of kan ver-
sterken. Op dit punt vermoed ik toch dat er een (bekend) probleem opdoemt.  

De praktijk of sociale werkelijkheid van de verschillende rechts- en nor-
mensystemen laat zich wellicht goed beschrijven in termen van een gerecon-
strueerd interpretatiekader met een speciale clustering van inter-, trans-, natio-
naal en lokaal recht en alles wat institutioneel gezien daaraan vastzit, maar het 
rechtswetenschappelijk onderzoek en een groot deel van de juridische beroeps-
praktijk zijn niet langs die clusters georganiseerd. Het sociaal-wetenschappe-
lijk-analytische rechtspluralisme verlaat hiermee het schip dat koerst op het 
                                                           

on the Trips Agreement and Public Health cf. 
http://www.wto.org/english/thewto_e/ minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm. 

9  Pagina 13 van de printversie van “The Contexts of Law”. Om de praktijk te kunnen 
beschrijven, waarin een specifieke clustering wordt gevonden met verbindingen 
naar de grotere consistente gehelen van recht en organisatie, gebruikt Von Benda-
Beckmann dit keer niet het geografische beeld van semi-autonome velden, maar het 
computerbeeld van shellprogramma’s, dat ze ontleent aan het werk van J.B. Alcorn 
& V.M. Toledo, Resilient resource management in Mexico’s forest ecosystems: the 
contribution of property rights. In: F. Berkes & C. Folke (eds.) Linking social and 
ecological systems. Cambridge University Press, 1998, p. 216-249. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm
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dogmatisch-juridische rechtspluralisme.10 In de juridische wereld is men bij-
voorbeeld als privatist, fiscalist of specialist op het gebied van het interna-
tionaal recht of van het Europese recht (nog altijd)11 voornamelijk vertrouwd 
met één kader. Als het om overlappende situaties gaat dan zal het juridisch 
onderzoek de regels van een ander rechtsterrein plaatsen binnen de context van 
het eigen kader en nagaan in hoeverre er – op papier of in de rechterlijke uit-
spraken – conflicten bestaan en of deze – op papier, door wetgeving of door 
rechterlijke uitspraken – te verhelpen zijn.12 Vanuit het normatieve juridische 
gezichtspunt wil men best erkennen dat er in sociale interacties verschillende 
rechtsstelsels en -procedures door elkaar heen gebruikt worden, maar uiteinde-
lijk zal het recht telkens willen vaststellen welk rechtsstelsel eigenlijk zou 
moeten gelden, waarbij ook de verhouding tot de andere rechtsstelsels komt 
vast te staan.13 

De juridische dimensie van het trans- en internationaal recht komen we in 
Von Benda-Beckmanns rede niet tegen.14 Ik wil niet zeggen dat Keebet von 
Benda-Beckmann deze dimensie had moeten presenteren, maar ik zou het – 
gezien de ontwikkelingen aan de Nederlandse universiteiten – wel interessanter 
vinden. Want, waar vinden we een directere aansluiting tussen positief recht en 
zijn sociaal-wetenschappelijke bestudering? Waar vinden we internationaal-
rechtelijk en rechtsantropologisch onderzoek die convergeren en niet diverge-
ren? Als we nog eens naar het thema van The Contexts of Law kijken, naar de 
clustering, zou het niet zo kunnen zijn dat er in de discursieve praktijk van de 
rechtswetenschap ook al clusters tussen internationale en verschillende natio-
nale of lokale rechtssoorten zijn opgekomen? Clusters die op sociaal-weten-

                                                           
10  Zie hier noot 1. 
11  De verschillende afstudeerrichtingen aan de universiteiten leggen de basis voor der-

gelijke specialisaties in een bepaald rechtsgebied. 
12  Ik denk bijvoorbeeld aan de dissertatie van Jochem Wiers, Trade and Environment 

in the EC and the WTO. A Legal Analysis. Groningen: European Law Publishing, 
2002, waarin onder andere wordt geconcludeerd dat “de regels van zowel de EG als 
de WTO de EG-rechters en WTO-geschillenbeslechters voldoende ruimte bieden 
om tot een evenwichtige uitkomst van geschillen over handel en milieu te komen” 
(p. 501). 

13  In de bepaling van de verhouding tussen EG-regels en WTO-regels wijst Wiers het 
idee dat de WTO naar het ‘model’ van de EG ‘geconstitutionaliseerd’ zou kunnen 
worden af. “Ook al vertonen de EG- en WTO-regels op gebied van goederenhandel 
en milieu-excepties belangijke overeenkomsten, een dergelijke benadering onder-
kent onvoldoende dat de context waarin deze regels functioneren zeer verschilt” 
(a.w., p. 502). Met context bedoelt Wiers hier met name de taakstelling, doeleinden 
en lidmaatschap van de organisaties, de institutionele sfeer waarin de ‘rechter’ 
functioneert (waarin is bepaald wie procespartij kan zijn bijvoorbeeld), en de wet-
gevende bevoegdheid tot handelsliberalisering en milieubescherming (a.w., p. 500).  

14  In haar rede zijn referenties naar positiefrechtelijk onderzoek verreweg in de min-
derheid. In haar congresbijdrage komen we geen referenties naar positiefrechtelijk 
onderzoek tegen. 
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schappelijk onderzoek zouden (kunnen) steunen? In hoeverre leiden zulke 
clusters al een normatief bestaan?15  
 

                                                           
15  Op het moment doe ik bijvoorbeeld onderzoek naar de totstandkoming van Europe-

se regelgeving op het gebied van het privaatrecht en zie dat het in de voorbereiden-
de discussies om verschillende vormen van clustering gaat: het mixen van bestaan-
de Europese rechtsstelsels of een inpassing van geschikte ‘legal transplants’ (cf. bij-
voorbeeld Martijn W. Hesselink, The New European Legal Culture. Deventer: Klu-
wer, 2001; A. Watson, Legal Transplants and European Private Law, vol 4.4 Elec-
tronic Journal of Comparative Law (December 2000), http://law.kub.nl/ejcl/44/ 
art44-2.html; Mattei, Ugo, Efficiency in Legal Transplants: An Essay in Compara-
tive Law and Economics. 14 International Review of Law and Economics, 1994).  

http://law.kub.nl/ejcl/44/art44-2.html
http://law.kub.nl/ejcl/44/art44-2.html


 



Slim reguleren 
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Bespreking van Neil Gunningham, Peter Grabosky, with Darren Sinclair, Smart 

Regulation, designing environmental policy Oxford: Oxford University Press 

(Oxford socio-legal studies), 1998, 420 blz., ISBN 0198268572. 

 

„Smart Regulation‟ als titel voor een boek kiezen is natuurlijk vragen om moei-

lijkheden. Zijn we totnogtoe dan altijd dom geweest? Je bent al snel geneigd de 

scepsis voorop te plaatsen. Smart regulation? Dat zullen we nog wel eens zien. 

Gunningham en Grabosky, initiatiefnemers van het boek, zijn geen onbekenden 

op het terrein van reguleringsinstrumenten en het milieubeleid en schreven eer-

der over zelfregulering, groene markten en handhavingsstijlen. Sinclair schoof 

later aan en leverde – volgens de toelichting in het voorwoord – een essentiële 

bijdrage, onder meer als medeauteur van het cruciale slothoofdstuk. Het project 

van de auteurs betreft het ontwerpen van „zo optimaal mogelijke regulerings-

mixen‟ om milieuproblemen te lijf te gaan. De betekenis van het boek reikt ver-

der dan alleen het milieubeleid, in feite gaat het om een bijdrage aan het be-

leidswetenschappelijke thema van een instrumententheorie. Hieronder zal ik 

eerst het onderwerp introduceren, daarna de hoofdlijnen van het boek beschrij-

ven, dan ingaan op de behandeling van het casusmateriaal en ten slotte de con-

clusies en de vele aanbevelingen van het boek trachten samen te vatten. Tussen-

door geef ik mijn beschouwingen.  

1. Reguleringsinstrumenten  

In den beginne was er command and control. Het gros van de beleidsweten-

schappelijke literatuur over reguleringsinstrumenten volgt grofweg de volgende 

historische redenering: in de jaren zeventig was er de idee van een maakbare 

samenleving en een maatschappelijke en politieke behoefte aan een intervenië-

rende overheid voor veel collectieve problemen in de samenleving. Daarvoor 

werden juridische middelen ingezet, zoals geboden en verboden in algemene 

regels en wetten, vergunningsvoorschriften en allerlei inspraakprocedures als 

waarborg voor burgers en maatschappelijke groepen. In de uitvoeringspraktijk 

bleek dit beleid niet goed te functioneren bij gebrek aan handhaving, gebrek 

aan menskracht voor de vergunningverlening en gebrek aan daadkracht vanwe-

ge vertragende inspraakprocedures. In de jaren tachtig, in de no-nonsense tijd 

van de kabinetten Lubbers en daarna, ging het erom een wissel te trekken op 

(onder meer) de te zeer interveniërende overheid. Bovendien kon command 
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and control-regulering nimmer voor verinnerlijking van collectieve problemen, 

zoals milieuvraagstukken, zorgen. Dit ging gepaard met een pleidooi voor – en 

de maatschappelijke ontwikkeling van – het verminderen van hiërarchie in de 

verhouding tussen staat en burger. In de plaats van juridische middelen waren 

economische en communicatieve reguleringsinstrumenten het proberen waard. 

Economische regulering sloot goed aan bij de markt als basisinstitutie in de sa-

menleving, communicatieve instrumenten sloten goed aan bij de noodzaak tot 

verinnerlijking van collectieve problemen, de eigen verantwoordelijkheid van 

de burgersamenleving (of civil society) en non-hiërarchische verhoudingen tus-

sen staat, markt en civil society. Na een periode van het desavoueren van juri-

dische reguleringsinstrumenten komen we in de jaren negentig van de vorige 

eeuw tot de slotsom dat de drie categorieën reguleringsinstrumenten alle hun 

eigen waarde hebben en dat er moet worden gewerkt aan een reguleringsmix. 

Dit is meestal het einde van de redenering.  

Ik ben persoonlijk nooit zo gelukkig geweest met de benaming en beschrij-

ving van de categorieën reguleringsinstrumenten en de (deels daaruit volgende) 

beoordeling ervan, omdat de argumenten voor en tegen doorgaans niet erg zui-

ver zijn. Zo hebben economische of financiële reguleringsinstrumenten, zoals 

subsidies, heffingen of quota ook een juridische basis, voor zover zij in wetge-

ving zijn vastgelegd, en dat is meestal zo. Ook hier hebben we uitvoering en 

handhaving nodig, het gaat niet vanzelf, met de nodige administratieve lasten. 

Ten tweede is dwang door de financiële prikkel, in de vorm van een heffing bij-

voorbeeld, niet minder dwingend dan dwang vanuit een gedragsregel die in 

wetgeving is vastgelegd. Sterker nog, je kunt waarschijnlijk makkelijker onder 

een wettelijk gebod of verbod uit, je kunt althans het risico nemen, dan onder 

een rekening op de deurmat. Financiële regulering is vaak ook „onzichtbaarder‟ 

en „vanzelfsprekender‟, we hebben er minder grip op. In een Foucaultiaans 

machtsbeeld is dat te beschouwen als een onzichtbare interveniërende staat. 

Ten slotte zorgt een economisch instrument net zo min voor verinnerlijking van 

collectieve problemen (milieu) als command and control-sturing, sterker, we 

kunnen collectieve problemen afkopen.  

De vraag is ook of het vertelde reguleringsverhaal empirisch en historisch 

juist is. Ik durf de bewering aan dat er in de jaren tachtig meer command and 

control-milieuwetgeving is geproduceerd dan in de jaren zeventig en dat de 

interventies van overheden (op alle schaalniveaus) door de decennia heen enkel 

zijn gegroeid. Het grootste manco van de beleidsanalyses omtrent regulerings-

instrumenten is echter dat – in het vertelde reguleringsverhaal – juridische in-

strumenten anders worden beoordeeld dan de alternatieven. Op een of andere 

wijze zijn er hoge verwachtingen van directe overheidsregulering, terwijl die 

verwachtingen veel minder hooggespannen zijn bij de alternatieve regulerings-

instrumenten. Verder wordt er mijns inziens te weinig nagedacht over de gevol-

gen van de keuze voor bepaalde reguleringsinstrumenten, zowel wat betreft de 

effectiviteit en passendheid als de gevolgen voor het gereguleerde gedrag, zoals 

verinnerlijking van gedragspatronen of het stimuleren van calculerend gedrag. 

Het voorgaande historische betoog van de reguleringsinstrumenten lijkt het bes-
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te te kunnen worden gezien als een reguleringsdiscours, met consistente en min-

der consistente onderdelen, dat kan worden ingezet ter bekrachtiging van maat-

schappelijk en politieke analyses van beleid. Vervelende nuanceringen over de 

feitelijke werking van reguleringsinstrumenten ontkrachten die beleidsanalyses 

en de wetenschappelijke programma‟s die daar op gebaseerd zijn. 

2. Hoofdlijnen van het boek 

Over naar „Smart Regulation‟. Gunningham, Grabosky en Sinclair gaan niet zo-

zeer in op het bovenstaande reguleringsdiscours, zij bevestigen het eigenlijk, 

maar brengen wel de noodzakelijke nuanceringen aan bij de inzet en de keuze 

van reguleringsinstrumenten. Zij gaan uit van de noodzaak tot het tegelijkertijd 

gebruiken van meerdere reguleringsinstrumenten teneinde een effectief milieu-

beleid te kunnen voeren en zetten zich af tegen een „single instrument ap-

proach’. Vervolgens stellen zij zichzelf vele vragen: hoe moet de regulerings-

mix er dan uitzien? Zijn er optimale reguleringsmixen? Zijn er ook ‘bad regu-

latory mixes’? Zijn er neutrale of neutraliserende combinaties van regulerings-

instrumenten? Wat zijn de criteria voor beoordeling? Welke reguleringsmix 

past bij een bepaalde maatschappelijke sector of een bepaalde markt? Daar-

naast besteden zij ook aandacht aan de rol en de bijdrage van bedrijven zelf als 

gereguleerde partij (second parties) en de rol van diverse commerciële en niet-

commerciële partijen (third parties).  

Vanuit Australië zien de auteurs toe op milieuregulering in „de westerse we-

reld‟ en kunnen zo van een afstand kijken naar de reguleringservaringen in de 

VS, Groot-Brittannië en delen van West-Europa, naast de ervaringen in eigen 

land. Ook Nederland komt er regelmatig in voor, vaak in positieve zin. Het 

boek bestaat uit drie delen: het eerste deel geeft een inleiding, een overzicht van 

de variatie in reguleringsinstrumenten en een overzicht van de institutionele 

actoren die een rol kunnen spelen bij „effectief‟ milieubeleid. Het tweede deel 

bestaat uit twee – zeer uitgebreide – casestudies van de chemische industrie en 

de agrarische industrie. Het derde deel bestaat uit één hoofdstuk, dat een sa-

menvatting geeft van het voorafgaande, en de conclusies en aanbevelingen be-

vat.  

Gunningham benadrukt in zijn inleiding dat de auteurs kiezen voor een nor-

matieve, probleemoplossende benadering. Zij nemen milieuproblemen en de 

noodzaak tot oplossing daarvan als uitgangspunt, verplaatsen zich in de rol van 

de beleidsmakers die beleid moeten voeren (p. 22) en concentreren zich op in-

strumenten en de bijdragende maatschappelijke actoren. Zij beseffen dat er 

meer is te zeggen over regulering, met name in de sfeer van het deregulerings-

debat in de VS, dat reguleringsinstanties eigen doeleinden en agenda‟s hebben, 

dat politieke vertogen van invloed zijn op instrumentvoorkeuren, etc. Maar dat 

raakt niet de kern van hun bijdrage. Zij willen reguleringsinstrumenten op hun 

merites beoordelen, hun onderlinge interacties onderzoeken, de bijdrage van de 

markt en civil society aftasten en de eigenschappen van het uitvoeringsveld be-
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kijken, alvorens te komen tot voorkeuren voor reguleringscombinaties. Zij han-

teren vier criteria voor „succesvolle‟ of „optimale‟ reguleringsstrategieën 1) ef-

fectiviteit (bijdragen aan verbetering van de milieukwaliteit), 2) efficiency (te-

gen zo gering mogelijke kosten, inclusief administratieve eenvoud), 3) gelijk-

heid (‘showing fairness in the burdensharing among players’) en 4) politieke 

acceptatie (in termen van waarborgen van vrijheid, transparantie en mogelijkhe-

den tot verantwoording).  

In hoofdstuk 2 bespreken Gunningham en Sinclair (met bijdragen van Gra-

bosky) de verschillende verschijningsvormen van regulering: command and 

control regulation, selfregulation, voluntarism, educational and information 

strategies, economic instruments en free market environmentalism. Wat de 

indelingscriteria hierbij precies zijn, blijft onduidelijk. Zij verantwoorden de 

keuze met „a fairly standard breakdown of the different categories‟ and „to 

think of as (…) points on a compass, rather than discrete or absolute policy 

units‟. Maar dit is toch niet bevredigend. Het was een kans geweest om na te 

gaan of de instrumenten kunnen worden ingedeeld aan de hand van hun wer-

king: de bijdrage aan verinnerlijking, de mate van dwingendheid, de mate van 

ingrijpendheid, de mate van betrouwbaarheid en zekerheid, etc. Doordat de 

auteurs wel dat soort termen gebruiken, maar niet systematisch, kunnen er later 

in het boek ook gewoon andere indelingen verschijnen. Bovendien zou een na-

dere rechtssociologische onderbouwing van de categorisering, de typologie of 

hoe het er verder ook uit zou zien, de wetenschappelijke diepgang versterken. 

De auteurs hadden aansluiting kunnen zoeken met andere, hen bekende, inde-

lingen omtrent handhaving, sociale controle of nationale reguleringsstijlen. Dat 

gebeurt allemaal niet expliciet, waardoor de eigen hypothesen van de auteurs 

grotendeels impliciet blijven.1 Maar er blijft genoeg te bespreken over. De ver-

schillende reguleringsinstrumenten worden op hun kracht en zwakte beoor-

deeld. Zo wordt als sterk punt van het command and control-instrumentarium 

gezien de relatieve duidelijkheid en zekerheid (dependability), voor zowel de 

burger, mits er voldoende monitoring en handhaving is, als voor de uitvoerende 

instantie (de overheid). De zwakte zit onder meer in de rigiditeit, het statisch 

karakter, het gebrek aan effectiviteit, en de vereisten aan de kennis van uitvoer-

ders van wetgeving en handhavingsinstanties. Zo worden alle instrumenten be-

sproken op hun merites. 

In hoofdstuk 3 gaan Grabosky, Gunningham en Sinclair verder met de rol 

van, met name, third parties. Dat kunnen maatschappelijke groepen zijn, zoals 

milieuorganisaties, maar ook commerciële partijen, zoals verzekeringsmaat-

schappijen, groene consumenten of institutionele beleggers. Duidelijk wordt dat 

zij verschillende rollen kunnen bekleden, zoals in de informatievoorziening, de 

‘watchdog role’, maar ook als ‘substitute regulators’. Duidelijk wordt ook dat 

                                                           
1  Dit is jammer, temeer omdat Grabosky eerder een belangrijke bijdrage heeft gele-

verd aan het debat over regulering en handhavingsstijlen (Grabosky & Braithwaite, 
1986), waar wel met expliciete hypothesen werd gewerkt (met name verwijzend 
naar Donald Black‟s relational distance-these). 
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de auteurs erg veel van deze partijen verwachten. In de ideale samenleving van 

de auteurs leven we in een soort morele gemeenschap, waar marktpartijen, 

maatschappelijke groepen alle hun rol vervullen in de bescherming van collec-

tieve goederen, in casu het milieu. Natuurlijk, het kan effectief en verantwoord 

zijn andere partijen bij de regulering te betrekken, maar kan het ook altijd? In 

Denemarken wordt gesproken over het afschaffen van subsidies aan milieu-

organisaties, die zichzelf maar moeten bedruipen. Hun rol als ‘substitute regu-

lator’ zal in dit scenario waarschijnlijk sterk verminderen. De tijdgeest, ook in 

Nederland, lijkt eerder te wijzen op versobering van het maatschappelijk mid-

denveld en het terugtrekken van zowel overheid als het bedrijfsleven op hun 

‘core business’ (en daar hoort „milieu‟ waarschijnlijk niet of nauwelijks bij). 

Verder is dit hoofdstuk het minst duidelijk gestructureerd, omdat plots ook in-

strument-interactions worden behandeld. Dat wordt later in hoofdstuk 6 weer 

opgepakt, en dan wordt dit onderwerp ook wat duidelijker geformuleerd. 

3. Casestudies 

In hoofdstukken 4 en 5 volgen dan de casestudies, ongeveer 150 pagina‟s lang 

per casestudie, waarbij wordt ingegaan op de inhoudelijke problematiek in de 

chemische, resp. agrarische industrie en de variatie in verschijningsvormen van 

regulering. Gunningham is goed thuis in het reguleringsdomein chemische in-

dustrie, getuige zijn eerdere artikelen over Responsible Care. Dit is een van de 

meest uitgebreide systemen van milieuzelfregulering in de wereld, op eigen ini-

tiatief van een bedrijfssector. Responsible Care heeft betrekking op het verho-

gen van de „performance‟ op het gebied van milieudoelen in de chemie via een 

set van beginselen en codes, afkomstig van de grote spelers van de industrie 

zelf en met een morele oproep aan collega-bedrijven om aan die beginselen te 

voldoen. Daarnaast is het een soort „perestrojka‟ van de chemische industrie, 

waarbij onderling en naar buiten, met maatschappelijke groepen, open dient te 

worden gecommuniceerd over prestaties en risico‟s. Daarnaast besteedt Gun-

ningham aandacht aan het ISO-normeringsstelsel, ook een voorbeeld van zelf-

regulering, maar dan gericht op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, en niet 

specifiek gericht op (milieu)prestaties en uitkomsten. Gunningham geeft bij 

beide aan hoe ze kunnen worden gecomplementeerd met andere vormen van re-

gulering. De aard van de sector lijkt op die van de nucleaire bedrijven waar Joe 

Rees zich mee bezig heeft gehouden: grote spelers, grote risico‟s, grote zicht-

baarheid, groot belang van imago en sterke onderlinge verbindingen leiden tot 

een situatie van ‘hostages of each other’ (p. 188). Zelfregulering is een belang-

rijk onderdeel van de reguleringsmix voor de chemische industrie, naast op 

maat gesneden convenanten en directe regulering.  

In de agrarische industrie gaat het (in de casus) ten eerste om de problemen 

van milieuvervuiling door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest-

stoffen en ten tweede het behoud van biodiversiteit op landbouwgrond, beide 

lastige en universele problemen. In het kort stellen Grabosky en Gunningham 
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dat effectieve regulering in de agrarische industrie heel anders zal zijn dan in de 

chemische industrie, vanwege de eigenschappen van de sector en eigenschap-

pen van het probleem dat dient te worden opgelost: geografisch verspreide klei-

ne landelijke producenten, met diffuse bronnen van vervuiling, met een cultu-

rele weerstand tegen overheidsregulering (in directe vorm?), en een doorgaans 

sterke politieke lobby. Zij zien hier een reguleringsmix met vele positieve prik-

kels, een nadruk op prijsgestuurde instrumenten, eigendomsrechten, in specifie-

ke omstandigheden ondersteund door dwingende sancties, in alle gevallen on-

dersteund door informatievoorziening en ruimte voor ‘voluntarism’. 

4. Conclusies 

In het slothoofdstuk komt alles weer samen en hier reflecteren de auteurs (dit-

maal Gunningham en Sinclair) gelukkig ook meer op hun encyclopedische 

exercities. Zij willen geen blauwdruk geven voor de optimale reguleringsmix 

per sector, maar er zijn wel procesrichtlijnen en aanbevelingen te vergeven. Zij 

pleiten voor een regulatory impact assessment waarin de regulator aandacht 

heeft – in mijn eigen bewoordingen – voor de aard van „het probleem‟, het doel 

van interventie, de opties en alternatieven, de mogelijke participanten (second 

and third parties), de mogelijkheden van consultatie, de gevolgen en effecten 

van regulering, de voorkeuren die hieruit voortkomen en de wijze van monitor-

ing en evaluatie. Vervolgens geven zij enkele uitgangspunten bij de keuze voor 

reguleringsinstrumenten: bekijk een breed areaal aan reguleringsinstrumenten, 

geef voorkeur aan minder interventionistische maatregelen, pas de voorgestelde 

driedimensionale „reguleringpiramide‟ toe bij de inzet van instrumenten en ac-

toren. Bekijk daarbij de mate van dwang of de prikkels die kunnen worden uit-

geoefend door zowel first parties (overheid), second parties (bedrijfsleven) en 

third parties (maatschappelijke organisaties, commerciële organisaties) en ten 

slotte maximaliseer de kansen voor „win-win situaties‟. Verder geven zij aan 

waar zij denken dat reguleringsinstrumenten complementair zijn of elkaar kun-

nen versterken, waar reguleringsinstrumenten elkaar in de weg kunnen zitten, 

waar complementariteit zit in de volgorde van invoering van reguleringsinstru-

menten en een vierde – wat onduidelijke – categorie waar contextspecifiek 

moet worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn van complementariteit. Hier 

valt nog wel wat op af te dingen, maar het bijgeleverde schema van regulerings-

combinaties is als gedachte-experiment nuttig.  

Mijn aanvankelijk sceptische houding is geleidelijk veranderd in een rede-

lijk positieve. Ik heb moeite met de rol van de auteurs als beleidsadviseur en 

het enorme optimisme omtrent maakbaarheid en win-win situaties en de rol van 

third parties. Ik memoreer de vaker geciteerde uitspraak dat “als Mozes zelfre-

gulering had gewild, hij wel van de berg was afgekomen met ‘the ten guide-

lines’”. Ik had ook gehoopt dat de auteurs meer aandacht hadden voor het ana-

lyseren van de wetenschappelijke literatuur over reguleringsmechanismen en 

ook een deel hadden besteed aan theorievorming. Gunningham, Grabosky en 
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Sinclair leven blijkbaar evengoed in het alomtegenwoordige reguleringsdis-

cours, maar reiken daar tenminste ook consistent en voortdurend argumenten 

voor aan. We mogen hopen – ten bate van de eerdergenoemde beoordelingscri-

teria – dat de morele gemeenschap verder wordt versterkt, en dat partijen steeds 

slimmer reguleren. Ik hoop tevens dat dit boek, met zijn rijke hoeveelheid voor-

beelden van reguleringservaringen, zijn weg vindt in de verdere ontwikkeling 

van een sociaal-wetenschappelijk gefundeerde instrumententheorie.  
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Schoon schip maken als rechtspraak op de alevitische cem. Verzoenen in 

een oogwenk, zonder griffier, zonder raadsman en zonder dossier, zonder dat 

acht geslagen wordt op het onderhavige conflict terwijl ook de achterliggende 

belangen van de partijen buiten beeld blijven! Waarover we spreken? Het 

antwoord geeft Wibo van Rossum: niet over rechtspraak of mediation, maar 

over een ritueel. Hij beschrijft het fascinerende verloop van een alevitische cem 

(spreek uit: dzjem) waar onder leiding van de dede (spreek uit dèdè) personen 

verplicht zijn om te verzoenen. Dwang blijkt overigens grenzen te kennen waar 

het op effectiviteit aan komt. Maar mag die notie in dit verband wel gehanteerd 

worden? 

 

Advocaten in loondienst. Paars stond voor de bevordering van de marktwer-

king in het economisch verkeer. Domeinmonopolies werden actief opgespoord 

en waar mogelijk tenietgedaan. Zo ook het overigens kleine domeinmonopolie 

van de verplichte procesvertegenwoordiging van de balie. Een van de manieren 

om dat open te breken leek simpelweg juristen elders in loondienst tot het no-

bile officium toe te laten. Zo gedacht, zo gedaan. Freek Bruinsma en Jakko 

Gunst evalueerden de gewijzigde Verordening op de praktijkuitoefening in 

dienstbetrekking. Het resultaat: geen noemenswaardige bijdrage aan de markt-

werking, die 300 juristen die zich nu advocaat mogen noemen, zo concluderen 

de auteurs. Wel leuk echter voor het eigen prestige! De advocatentitel: a toy for 

the boy(s).  

 

Pragmatisme en privaatrecht: een op waarden gerichte benadering. De 

Tilburgse rechtstheoretica Sanne Taekema heeft het niet erg op rechtspositi-

visme. Dat gooit waarden als billijkheid en gerechtigheid over boord. Met een 

beroep op het pragmatisme à la Dewey is het volgens haar mogelijk om 

waarden als idealen in het recht te handhaven. Het komt er volgens haar op aan 

dat de rechter de daartoe noodzakelijke open normen durft in te vullen steeds in 

tune met de eisen van de tijd. De vraag is natuurlijk hoe we weten wanneer dat 

het geval is. 

 

Forum: Rechtsantropologie moet of niet zo nodig? Ze zijn er in Nederland 

bijna niet meer: universitaire posities bekleed door rechtsantropologen. Daaruit 

zou men mogen afleiden dat het met het vak slecht gesteld is. Op sterven na 

dood. Niet aldus Wibo van Rossum, er dient zich een nieuwe generatie aan – zij 

het dat ze zich niet als zodanig afficheren – die de nieuwe uitdaging aanneemt. 

Die uitdaging heet: de multiculturele samenleving geserveerd als krenten in de 

pap die onze juristen in het BAMA-pakket opgedist krijgen! Jan Michiel Otto 

ziet dat ten dele anders. Hij zweert niet bij genoemde krenten; ook rozijnen in 

de vorm van sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht zijn nodig. En 

hij hoopt dat antropologen toch vooral blijven wat ze waren: nauwgezette 

observatoren van niet-westerse samenlevingen. Rechtsantropologie: daar word 

je als jurist groot en sterk van! Is er een betere marketing denkbaar? 
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