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Van de redactie 

De weg naar het recht, het rechtssociologisch onderzoek naar de samenhangen 
tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening (Schuyt, 
Groenendijk en Sloot, 1976), opent met de beschrijving van vier ‘rechtshulp-
golven’. De eerste golf situeren zij in de periode van 1890-1904, de tweede 
van 1913-1924, de derde van 1949-1957; de laatste golf start in 1970 met de 
verschijning van het ‘zwarte nummer’ van Ars Aequi, De balie, een leemte in 
de rechtshulp. Advocatencollectieven en bureaus voor rechtshulp vormden de 
tastbare belichaming.  

Nadat eerder de advocatencollectieven al waren verdwenen, worden mo-
menteel de bureaus voor rechtshulp opgeheven en getransformeerd tot een 
virtueel verwijzingsloket. De vierde golf lijkt foetsie en kan – in retrospectief – 
als studieobject gevoegelijk worden overgelaten aan de collega’s van rechtsge-
schiedenis. 

Rechtshulp aan minvermogenden is weer voornamelijk een zaak van de 
advocatuur geworden. Maar het ‘officium nobile’ is ook niet meer wat het ge-
weest is. De grote kantoren hebben zich allang geconcentreerd op de ‘rendabe-
le rechtsgebieden’ en verwijzen naar hun specialisatie als excuus om geen toe-
voegingen meer te doen. Een diep gewortelde ereplicht heeft in dat segment 
plaats gemaakt voor incidenteel pro bono work als een goedkope vorm van 
galery play. Aan het andere uiterste van het spectrum bevinden zich de een-
manskantoren, die vaak wel belangstelling voor toegevoegde zaken hebben, 
maar vaak niet voldoen aan de kwaliteitseisen die tegenwoordig aan de advo-
catuur worden gesteld. Daartussen in zit de grote middengroep advocaten 
waarvan een deel nog steeds bereid is werkzaam te zijn in de door de overheid 
gefinancierde sector.  

De Orde tamboereert voortdurend op verhoging van het uurvergoeding en 
voor ‘marktconforme tarieven’. Hiermee is duidelijk hoezeer de advocatuur 
inmiddels een gewone bedrijfstak is geworden. Terwijl een jaar geleden ‘no 
cure no pay’ nog verontwaardigd van de hand werd gewezen als een onethi-
sche praktijk, waarvoor je tuchtrechtelijke vervolgd kon worden, omarmt de 
Orde thans deze beloningsvorm als een nieuwe vorm van ‘access to justice’. 
Het past wel in de huidige spektakelmaatschappij om rechtshulp als een loterij 
met nieten en lucky losers te presenteren. 

Wie maakt zich vertolker van de slachtoffers van nieuwe vormen van uit-
sluiting? Hoe is de nieuwe generatie rechtenstudenten voor dit type werk te 
interesseren en waar liggen binnen de bestaande structuren de aangrijpingspun-
ten voor verandering. Hoe lang zal de vijfde golf nog op zich laten wachten? 
 
Nick Huls 
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“Rules have been of interest to social scientists 
for many years” 

In memoriam Dick Hessing (1943-2003) 

Henk Elffers 

Op 1 januari van dit jaar overleed op 59-jarige leeftijd de rechtspsycholoog 
Dick J. Hessing. Hij was gedurende 32 jaar aan de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid van de Erasmus Universiteit verbonden, laatstelijk als hoogleraar rechts-
psychologie. In die tijd heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ont-
wikkeling van de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht in het 
algemeen en de rechtspsychologie in het bijzonder. In dit in memoriam wil ik 
trachten zijn betekenis voor de Nederlandse rechtspsychologie te schetsen.  

Dick Hessing werd in 1943 in Voorburg geboren. Hij studeerde sociale 
psychologie en seksuologie in Leiden. Na zijn afstuderen in 1971 werd hij in 
Rotterdam aan de juridische faculteit benoemd als medewerker gesprekspsy-
chologie. De Rotterdamse rechtenfaculteit had in die jaren een nogal wild ima-
go: rechtsgeleerdheid was mooi, maar kon niet zonder een grote batterij niet-
juridische hulpwetenschappen, die de studenten moesten voorbereiden op een 
bestaan als jurist, en gesprekspsychologie hoorde daartoe. Het vak werd expli-
ciet gezien als hulpwetenschap, bedoeld om juristen enige steun te geven in het 
omgaan met hun medemens. Psychologie was een vak ‘van buiten’, een nuttig 
vak, maar toch een vak dat een geheel van de rechtsgeleerdheid verschillende 
aard had. In die jaren had de Rotterdamse juridische faculteit verschillende 
leerstoelen psychologie (een hoogleraar gesprekspsychologie, een hoogleraar 
sociale psychologie), maar géén hoogleraar rechtspsychologie. Dat vak, mis-
schien zelfs dat begrip, bestond eenvoudigweg niet. Mede door Hessings eigen 
inzet is dat in drie decennia fors veranderd: langzaam kwam de rechtspsy-
chologie als geïntegreerde wetenschap op. Maar dat ging allerminst zonder 
slag of stoot. Ofschoon de Erasmus Universiteit zich liet voorstaan op de soci-
aal-wetenschappelijke inslag van zijn rechtenstudie, moest Hessing voor zijn 
rechtspsychologische proefschrift naar Leiden uitwijken. Hij promoveerde bij 
de methodoloog Leo van der Kamp, en het was ook in Leiden dat hij in 1987 
tot bijzonder hoogleraar rechtspsychologie werd benoemd, als opvolger van 
Hans Crombag. Uiteindelijk werd Hessing in 1992 in Rotterdam tot gewoon 
hoogleraar rechtspsychologie benoemd.  

Een kenmerk van de vroege jaren 70 was de sterke gerichtheid van de uni-
versiteit op onderwijs. Onderzoek en publiceren waren nauwelijks belangrijk, 
of zelfs enigszins buitenissig.. Ook dat zien we in Hessings carrière terug. Tot 
aan zijn proefschrift in 1983 heeft hij niet veel gepubliceerd. Pas daarna kwam 
hij goed op gang. In bijgaande lijst van Dick Hessings publicaties zijn 180 we-
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tenschappelijke publicaties vermeld, waarbij dan zijn talloze grijze publicaties 
in de vorm van congrespapers en krantenartikelen weggelaten zijn. Vijfenze-
ventig ervan zijn in het Engels, en één in het Spaans. Daaronder zijn, hetgeen 
voor een sociale wetenschapper toch het belangrijkste is, 27 artikelen in gere-
nommeerde peer-reviewed Engelstalige tijdschriften. Het meest opvallende in 
die lijst is misschien wel dat er slechts 22 zijn waarvan Dick Hessing de enige 
auteur was. De hele rest schreef hij samen met anderen, iets waarin hij dan ook 
uitmuntte. Allen die het genoegen hebben gesmaakt samen met hem aan publi-
caties te hebben gewerkt zullen beamen dat er iets stuwends van hem uitging, 
hij was een geboren inspirator, soms op de achtergrond, maar soms juist ook 
het voortouw nemend. Steunend op zijn fabelachtige kennis van de literatuur 
was hij in zo’n samenwerkingsproject een niet aflatende bron van nieuwe idee-
en en gedurfde suggesties, die hij gaarne aan zijn collega’s aanbood opdat zij 
ze kritisch konden beschouwen en als dat moest verwerpen, waarop hij even zo 
vrolijk de volgende dag met een nieuw prikkelend idee op de proppen kwam. 
Opvallend was het gemak waarmee hij iedereen daarbij zijn inbreng gunde, 
van student-assistent tot collega-hoogleraar. Met Dick was het uitgesloten dat 
er onenigheid ontstond over wie nou de belangrijkste inbreng in een project 
had gehad, of over auteursvolgorde op publicaties. Hij hield van samenwerken, 
en liep daarbij over van enthousiasme, soms overenthousiasme, maar altijd 
gevoegd bij een feilloze intuïtie wanneer het tijd werd de boog weer wat te 
ontspannen. Dick hield van onderzoek doen, en onderzoek doen was voor hem 
allereerst iets waar je plezier en genoegen aan beleefde.  

Dick Hessings bijdrage aan de Nederlandse rechtspsychologie is bijzonder. 
De hoofdstroom in de rechtspsychologie wordt gevormd door de aandacht 
voor wat er gebeurt in en rond de rechtszaal: besluitvorming door rechters of 
jury’s, verhoren van verdachten, herkenning door getuigen, afwegingen van 
advocaten. Hessing heeft zich veel minder met zulke onderwerpen bezigge-
houden, maar zich vooral geconcentreerd op de rechtspsychologie van het 
rechtssubject: waarom houden mensen zich aan formele of informele rechtsre-
gels en wetten, waarom overtreden ze ze? De titel van dit in memoriam, “Rules 
have been of interest to social scientists for many years”, is niet alleen de ope-
ningszin van een van Hessings artikelen [80], het was ook rechtstreeks op 
hemzelf van toepassing. Ik heb het voorrecht gehad daarbij intensief met hem 
op te trekken, en ik weet daarom van zeer nabij dat hij daarbij originele bijdra-
gen aan de wetenschap heeft geleverd. Zonder dat dat recht doet aan zijn veel-
zijdigheid – hij publiceerde zoals uit de literatuurlijst blijkt ook over de dood-
straf, biopsychologie, kosten-batenanalyse in de gezondheidszorg, drugsbeleid, 
de ‘general theory of crime’, euthanasie, verkeersgedrag – wil ik hier vooral 
ingaan op drie terreinen van onderzoek waarop hij zich bij uitstek heeft bewo-
gen, te weten (1) orgaandonatiebereidheid; (2) fiscale psychologie; (3) per-
soonlijkheidstrekken als determinanten van regelovertreding.  

Allereerst heeft hij veel gepubliceerd op het gebied van de bereidheid tot 
orgaandonatie. Hier vond hij ook het onderwerp van zijn Leidse proefschrift 
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[176]1 uit 1983, “De onsterfelijkheid benaderd; een onderzoek naar de bereid-
heid tot postmortale orgaandonatie”. Dat proefschrift bevat eigenlijk veel the-
ma’s die in Hessings wetenschappelijk werk steeds terugkeren. In zijn disserta-
tie zie je al drie hoofdpunten. Allereerst aandacht voor een nauwkeurige psy-
chologische analyse van beslissingsprocessen die iemand doormaakt die een 
privé-beslissing met sociale consequenties overweegt , die hij analyseert als 
een voorbeeld van een sociaal dilemma. Daarnaast blijkt zijn grote methodolo-
gische belangstelling, die zich uit in een combineren van gedegen dataverza-
meling (in dit geval met vrije-attitude-interviews) en nauwkeurige kwantitatie-
ve analyse. Tenslotte zien we hoezeer hij oog heeft voor de praktische gevolg-
trekkingen die uit zijn bevindingen kunnen worden getrokken. Niet verbazend 
is daarom dat hij ook een niet onbelangrijke stem in het maatschappelijk debat 
over orgaandonatie had. Hij publiceerde zelfs een compleet wetsvoorstel [78]. 
Op basis van zijn analyse dat de wettelijke procedures niet aansluiten bij het 
psychologische beslissingsproces van de potentiële donoren, waarschuwde hij 
dat de door de regering voorgestelde wetswijziging niet alleen niet zou helpen, 
maar zelfs contraproductief zou blijken [102]. Hij kreeg helaas volkomen ge-
lijk [38]. 

Uit het werk naar de bereidheid tot orgaandonatie stamt de opbloei van een 
attitude-gedragsmodel [177] dat later op veel andere terreinen ook is toegepast, 
en dat in 1987 culmineerde in een artikel [160] waarin wat later het WHE-mo-
del ging heten aan het internationale forum werd gepresenteerd. Direct daarop 
volgde een artikel dat misschien wel datgene is waar Hessing het meest trots 
op was, in het vooraanstaande Journal of Personality and Social Psychology 
[149] waarin een nauwgezette analyse van de twijfelachtige rol van zelfrappor-
tage in het onderzoek naar regelovertreding wordt gepresenteerd, en oplossin-
gen worden aangedragen. Hij was bijzonder in zijn nopjes toen deze publicatie 
de voorpagina van de New York Times haalde.  

Met dat artikel zijn we aangeland bij het tweede terrein waarop Hessing 
zijn sporen naliet, het veld van de fiscale regelnaleving, belastingontduiking en 
uitkeringsfraude. Talloos zijn de artikelen die daar door hem en zijn groep zijn 
gepubliceerd, één ervan [156] kreeg de nominatie ‘opvallendste artikel van het 
jaar’ op een lijst opgesteld door Britse ‘heads of departments’. Kenmerk van 
het werk van Hessings groep is de grote aandacht voor meetproblematiek op 
het terrein van gevoelig liggende data, dat ook later in veel van zijn publicaties 
naar voren kwam [60,74]. Hessing begeleidde op fiscaal-psychologisch terrein 
drie promovendi, Elffers, Robben en Sommerhalder naar de doctorstitel. Deze 
ontwikkeling leidde er onder andere toe dat hij zeer actief werd op het veld van 
de economische psychologie. Hij leidde in Rotterdam drie internationale work-
shops op het gebied van fiscale psychologie, onder ander gewijd aan de inno-
vatieve methode om belastingontduiking met behulp van simulatiemethoden te 
onderzoeken. Bij het organiseren van zulke workshops was hij in zijn element. 
Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn wist hij discussie en samenwerking te 

                                                           
1  Nummers tussen vierkante haken verwijzen naar de publicatielijst die achter dit in 

memoriam is gevoegd. 
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stimuleren, en menig deelnemer weet zich ook het niet-wetenschappelijk deel 
van zulke bijeenkomsten terdege te herinneren. Uit één dier workshops resul-
teerde in 1990 een artikel met niet minder dan twaalf auteurs uit zes landen 
[130] in het gerenommeerde Journal of Economic Psychology, een tijdschrift 
waarvan Hessing spoedig daarop Associate Editor werd. Zijn trots was dat hij 
over dit thema met drie co-auteurs een boek bij Cambridge University Press 
publiceerde [119]. Dit werk werd sterk geïnspireerd door de rationele-keuze-
theorie en de theorie van de sociale dilemma’s, een onderwerp waaraan hij ook 
in 1988 zijn Leidse oratie “De regels van het spel” had gewijd [147]. Hessing 
bleef echter evenzozeer geïnspireerd door de persoonlijkheidsleer: in welke 
mate wordt regelnaleving of regelovertreding mede door persoonlijkheidstrek-
ken bepaald?  

Het is op dit laatste terrein dat Hessings derde belangrijke bijdrage aan de 
rechtspsychologie ligt, betreffende het belang van persoonlijkheidstrekken als 
determinanten voor regelovertredend gedrag. Hij slaagde er in aan te tonen 
hoezeer de persoonlijkheidstrek egoïsme, waarvoor hij en zijn medewerkers 
een handzaam meetinstrument ontwierpen (gepubliceerd in Psychology, Crime 
and Law [35]), bepalend is voor de neiging zich al of niet aan regels te houden, 
op bijna elk gebied, van belastingontduiking tot het zijn hond laten poepen op 
de openbare weg, en van door rood rijden tot alcoholmisbruik. Ook op dit ter-
rein organiseerde hij een internationale workshop, waarop een begin gemaakt 
werd met de integratie van deze egoïsme-theorie met enerzijds elementen uit 
de in de criminologie populaire ‘general theory of crime’, waarin gebrek aan 
zelfcontrole een hoofdrol speelt, en anderzijds de economisch-psychologische 
rationele keuzetheorie. Een eerste proeve van deze geïntegreerde theorie werd 
–hoe symbolisch– gepubliceerd in de Maastrichtse afscheidsbundel voor de 
nestor van de Nederlandse rechtspsychologie, Hans Crombag [26]. Hessing en 
ik werkten de laatste twee jaar gestaag aan een verdere uitbouw van deze theo-
rie, ook nog tijdens zijn ziekte, en het was dan ook erg bitter dat de lancering 
ervan voor het internationale forum in de herfst 2002 op het congres van de 
American Society of Criminology in Chicago [1] niet meer door Hessing in 
persoon kon worden bijgewoond. 

Ik heb hier vooral een beeld geschetst van Dick Hessing als onderzoeker, 
want dat was hij toch in de eerste plaats, en als zodanig zal ik hem mij blijven 
herinneren. Toch heeft hij ook in het academisch onderwijs en als bestuurder 
belangrijk werk gedaan. Niet ongenoemd mag blijven dat Hessing als een van 
de redacteuren van de inmiddels befaamde tekstboeken voor rechtspsychologie 
“Het Hart van de Zaak” [54] en “Het Recht van Binnen” [10] een grote bijdra-
ge heeft geleverd aan het academisch onderwijs in de rechtspsychologie, een 
bij studenten zeer populair vak. Ook als organisator en bestuurder heeft Hes-
sing zijn sporen nagelaten. Ik noem hier slechts enkele van zijn vele functies. 
Van 1987-1994 was hij bestuurslid, en vanaf 1991 voorzitter, van de Vereni-
ging Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht VSR. Hij was direc-
teur en oprichter van het Sanders Instituut, het onderzoeksinstituut van de Rot-
terdamse juridische faculteit. Het was door zijn niet aflatend doorzetten dat hij 
vrijwel eigenhandig de KNAW-goedkeuring bewerkstelligde voor de Onder-
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zoekschool Maatschappelijke Veiligheid OMV (een samenwerking van EUR, 
VU, Universiteit Leiden, NSCR en TNO), waarvan hij uiteraard ook de eerste 
directeur werd. Hij stond mede aan de wieg van de European Association of 
Law and Psychology, en redigeerde tal van boeken, was een veelgevraagd 
voorzitter van begeleidingscommissies en trad voor negen promovendi op als 
promotor. Voor vier van hen kwam zijn dood te vroeg om nog onder zijn be-
geleiding hun proefschrift te kunnen verdedigen.. 

In de 32 jaar dat Hessing zich met de rechtspsychologie heeft bemoeid is 
de discipline mede door hem in Nederland tot wasdom gekomen, het onder-
zoek bloeide, aan vele universiteiten worden colleges rechtspsychologie aan-
geboden, vaak op basis van de onder andere door hem geredigeerde bundels. 
Toch is met zijn overlijden de academische verankering van de rechtspsycho-
logie direct weer in gevaar gebracht: met hem ging immers de enige fulltime 
hoogleraar heen. De rechtspsychologische communiteit zal ervoor moeten 
strijden dat onze discipline binnen de juridische faculteiten zijn plaats behoudt. 

Hessings proefschrift begon met een citaat van Cousins:  
 
“no man need fear death; he need fear only that he may die without 
having known his greatest power – the power of his free will to give of 
his life to others. If something comes to life in others because of you, 
then you made an approach to immortality”.  

 
Ik vind dat een citaat dat op Dick Hessing zelf van toepassing is. Dick vreesde 
de dood niet toen die zich zo vroeg aandiende, omdat hij zijn grootste kracht 
had gevonden en herkend. Hij heeft door zijn voorbeeld als wetenschapsman 
en door zijn stimulerende collegialiteit velen rond hem geïnspireerd en tot 
bloei laten komen. Laten we het tot onze verantwoordelijkheid rekenen zijn 
voorbeeld na te volgen. 

Lijst van wetenschappelijke publicaties van Dick J. Hessing 
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Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief 
Naar een empirisch toetsingskader voor de werking van 

informed consent (Wgbo)1 

Hanneke van Lindert, Peter P. Groenewegen  
& Frans C.B. van Wijmen 

“Man weiss, dass man nicht weiss, warum das Recht funktioniert; aber 
man weiss auch dass man handeln kann, weil es eben funktioniert.” 
(Joerges, 1987:168) 

1. Inleiding 

Een staat zonder wetgeving is nagenoeg ondenkbaar. Wetten vormen als het 
ware de ruggengraat van een rechtsstaat. Zij beschermen niet alleen tegen wil-
lekeur, maar waarborgen ook bepaalde belangen. Welke belangen dit zijn en 
welk concept van overheidssturing aan wetgeving ten grondslag ligt wordt 
bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals economische en techno-
logische omstandigheden en ideologische oriëntaties. Wetten vormen de neer-
slag van kennis over de wijze waarop mensen hun sociale verhoudingen rege-
len (Coleman, 1990). Al naar gelang de ontwikkelingsstand van de maatschap-
pij verschillen zowel de inhoud en vorm van wetgeving als het sturingsconcept 
dat er aan ten grondslag ligt (vgl Hoekema & Van Manen, 2000). 

Aan de hand van het gezondheidsrecht passeren in dit artikel twee stu-
ringsconcepten de revue die sinds het eind van de negentiende eeuw, begin 
twintigste eeuw gelden. Dit zijn het centraal modificerende sturingsconcept 
(sturing door dwingendrechtelijke regelingen) en het sturingsconcept van de 
geconditioneerde zelfregulering (sturing door open normen/kaderwetgeving). 
Vervolgens willen wij stil blijven staan bij de Wet op de geneeskundige be-
handelingsovereenkomst (Wgbo). In de Wgbo, die sinds 1995 van kracht is, 
zijn dwingendrechtelijke regelingen vastgelegd gericht op de autonomie van de 
patiënt. Een centrale bepaling van de Wgbo vormt het informed-
consentvereiste. Volgens de Wgbo moeten artsen en andere hulpverleners die 
geneeskundige handelingen verrichten of daaraan bijdragen patiënten informe-
ren over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling, ontwikke-
lingen omtrent aard en doel van de verrichting, risico’s en gevolgen, alterna-

                                                           
1  Voor het commentaar op een vorige versie van dit artikel bedanken wij de ons on-

bekende reviewers van dit tijdschrift. Één kunnen we echter met naam noemen, het 
betreft Albert Klijn. Hij vormde in de eindfase van het artikel een kritisch klank-
bord.  
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tieven en de vooruitzichten, zodat een patiënt een weloverwogen beslissing 
kan nemen. De hulpverlener dient daarbij uit te gaan van wat de patiënt rede-
lijkerwijze dient te weten.  

Het achterliggende beleidsdoel van deze wet wordt in de Memorie van 
Toelichting omschreven als: “… het waarborgen c.q. vergroten van de auto-
nomie van patiënten en het verkrijgen van een gelijkwaardiger arts-patiënt 
relatie” (TK etc.). Aan dit beleidsdoel liggen verscheidene veronderstellingen 
ten grondslag. Allereerst is er het normatieve uitgangspunt dat patiënten auto-
noom zijn. De wetgever gaat ervan uit dat dit onder meer gerealiseerd wordt 
doordat patiënten geïnformeerd worden en op basis van die informatie kunnen 
beslissen over een voorgestelde behandeling. Een andere veronderstelling is 
dat wetten gekend worden en tot gedragsveranderingen leiden (modificatie). 
Hiermee wordt zowel de kennis bedoeld van artsen die moeten weten wat er in 
de wet staat als de kennis van patiënten, die weten wat artsen volgens de wet 
behoren te doen. Het is deze laatste veronderstelling waar in dit artikel de aan-
dacht naar uitgaat. Uit de evaluatie van de Wgbo, die in 2000 plaats vond, 
blijkt namelijk dat de modificerende werking begrensd is (Dute e.a., 2000). De 
toepassing van de bepalingen door artsen vindt vooral op hoofdlijnen plaats, 
terwijl dit niet te toeschrijven valt aan een gebrek aan kennis van de inhoud 
van de Wgbo (Dute e.a., 2000). Een derde van de onderzochte artsen infor-
meert nooit of slechts soms over alternatieven voor onderzoek en voor behan-
deling en ook over risico´s blijkt een vijfde van de onderzochte artsen niet of 
zelden te informeren (Dute e.a., 2000). Oorzaken voor de niet-naleving van het 
informed-consent-vereiste in de praktijk zijn in de evaluatie niet onderzocht.  

Hoe het komt dat artsen de bepalingen van de Wgbo niet toepassen, ofte-
wel hoe het komt dat het onderliggende sturingsconcept van de Wgbo niet 
(voldoende) werkt, heeft ons inziens voor een groot deel te maken met de bij-
zondere positie van artsen als professionals. Wij betogen in dit artikel dat voor 
een werkzame wet onder artsen aansluiting nodig is bij de professionele vere-
nigingen (beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen). Deze ver-
enigingen spelen een rol als normengenererende instanties, als ´sozialising 
agents´, maar ook als sanctionerende instanties (Van Wijmen, 1998). Voor het 
onderbouwen van deze assumptie worden aan het eind van dit artikel hypothe-
sen opgesteld die in de nabije toekomst zullen worden getoetst. 

2. Sturingsconcepten  

Sturingsconcepten staan in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. 
De rechtsstaat werd in de negentiende eeuw in een klassiek-liberale zin opge-
vat, hetgeen betekende dat de overheid zo min mogelijk mocht ingrijpen. Haar 
taak was in hoofdzaak beperkt tot het bewaken van de openbare orde en de 
veiligheid. Het recht had vooral een waarborgfunctie. Aan het eind van de ne-
gentiende, begin twintigste eeuw verandert de functie van wet- en regelgeving 
geleidelijk maar gestadig. De overheid gaat zich actiever opstellen als hoedster 
van maatschappelijke verhoudingen en als beschermer van kwetsbare groepe-
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ringen. Na de Tweede Wereldoorlog wordt met overtuiging gewerkt aan de 
sociale verzorgingsstaat. Wetten worden dan gebruikt om te modificeren: rech-
ten her te verdelen (Koopmans, 1970). Wetten worden ingezet als een instru-
ment om solidariteit en gelijkheid te bewerkstelligen (Adams, 1994), als mid-
del tot ‘social engineering’ (Pound, 1968). De achterliggende gedachte is dat 
rechtssubjecten regels opgesteld door een centrale wetgever opvolgen.  

Er komt een uitbreiding van de wetgeving op tal van terreinen, allereerst ter 
regulering van economische verhoudingen. Dit instrumentarium wordt vervol-
gens geleidelijk uitgebreid naar andere sectoren zoals onderwijs, gezondheids-
zorg, cultuur, milieu. Hiermee samenhangend ontstaan nieuwe functioneel 
gedefinieerde rechtsgebieden, zoals sociaal recht, gezondheidsrecht, media-
recht, milieurecht, vreemdelingenrecht (Adams, 1994). Tussen 1960 en 1983 
verdubbelt de omvang van het gehele wettencomplex (Van Schooten van der 
Meer, 1997). 

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw echter is de geloofwaardigheid 
van de verzorgingsstaat in het geding: de kosten van publieke voorzieningen 
nemen drastisch toe en de ontworpen of beoogde beheersingsregels zijn niet 
overtuigend te handhaven. De hoeveelheid en de effectiviteit van wetgeving 
worden ter discussie gesteld (Derksen, 1989; Eijlander e.a., 1994; Van 
Schooten van der Meer, 1997). Het inzicht groeit dat de overheid niet de totale 
regie van de samenleving hoeft te hebben en dat wetten lang niet altijd het aan-
gewezen sturingsinstrument zijn (vgl. Regeringsnota ‘Zicht op wetgeving’, 
1991). De maakbare samenleving blijkt een illusie. De steeds verdergaande 
differentiëring van de maatschappij zowel op economisch terrein (segmente-
ring van markten) als op cultureel (relativering van waarden) en sociaal terrein 
(toenemende individualisering) vragen om een andere sturing en stellen andere 
eisen aan de overheidstaken (Frissen, 1993). Maatschappelijke differentiatie 
wordt niet langer bestreden, maar tot uitgangspunt genomen voor de inrichting 
van maatschappelijke en politieke sturing (Frissen, 1993). De centraal modifi-
cerende wetgever treedt meer en meer terug. Er voor in de plaats komt een 
metasturing. Sturing vindt plaats via netwerken van organisaties (Teubner, 
1989). Georganiseerde belangengroepen stellen zelf gedragscodes en regels 
op, om het eigen gedrag te sturen in de richting van een zelfopgezet doel. Of 
zoals Vroom (1989:268) het verwoordt: 
 

“In plaats van hiërarchische beheersing (overheid), onderlinge concur-
rentie (markt) en wederzijdse solidariteit (gemeenschap) gaat het bij as-
sociatieve zelfregulering om intra- en interorganisationele zelfbeheer-
sing op basis van collectieve belangen.” 

 
Het recht is slechts één van de factoren die van invloed zijn op beslissingen 
van mensen. Door de toenemende functionele differentiering van de verzor-
gingsstaat, ontstaan er steeds meer subsystemen (organisaties, netwerken) die 
weliswaar onderling met elkaar in verband staan maar ook een zekere mate van 
onafhankelijkheid bezitten (vergelijk de semi-autonome velden bij Moore 
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(1978), de institutionele velden bij Scott (2001) de autopoietische systemen 
van Teubner (1989)). 
Deze interorganisationele netwerken worden soms door de wet ingesteld, maar 
bestaan ook zonder wettelijke basis (zelfreglementering). De maatschappij is 
een organisatie van organisaties geworden, waarbij overheidssturing bestaat uit 
het activeren van zelfsturing van organisaties (Teubner, 1989). Door gebruik te 
maken van kaderwetten en van open normen in wetgeving waarbij geappel-
leerd wordt aan zelfsturing van de normadressaten kan in vele situaties meer 
recht gedaan worden aan de gedifferentieerde samenleving. Er worden open 
normen uitgevaardigd waaraan invulling gegeven wordt door de collectieve 
inspanningen van de interpretatiegemeenschap (Van Klink, 1998:119). Het 
recht krijgt een responsief karakter (Selznick, 1992). Dit concept van de ‘wet-
telijk geconditioneerde zelfregulering’, moet het hoofd gaan bieden aan de 
crisis in de verzorgingsstaat (vgl. Zicht op wetgeving, TK 1990-1991, 22008, 
nrs. 1-2). Het gaat daarbij om een speciale vorm van zelfregulering, namelijk 
zelfregulering die in het beleid van de wetgever verankerd is. Deze vorm van 
zelfregulering dient te worden onderscheiden van de zuivere zelfregulering 
waar betrokken organisaties uitsluitend op eigen gezag regulerend handelen, 
zonder dat de wetgever hieraan overheidsdwang verbindt (Van Wijmen, 2000).  

3. Gezondheidsrecht 

In hoeverre er werkelijk sprake is geweest van deregulering op diverse beleids-
terreinen is, zover ons bekend, nergens aangetoond.2 In de gezondheidszorg is 
sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in ieder geval niet echt overtuigend 
gedereguleerd. Enige deregulering heeft plaatsgevonden in de sfeer van orga-
nisatie en planning, maar in de jaren negentig is veel nieuwe wetgeving geïn-
troduceerd, gericht op de kwaliteit van de zorg en de versterking van de 
rechtspositie van patiënten. De toename van het aantal wetten op het gebied 
van gezondheidszorg heeft naast het democratiserings- en emancipatie streven 
te maken met de medisch-technische ontwikkelingen die vele nieuwe ethische 
en juridische vragen opwerpen en nopen tot rechtsbescherming van patiënten 
(Sluyters, 1989, Leenen, 1994).  

In de gezondheidszorg heeft er altijd een spanning bestaan tussen publieke 
regulering en zelfregulering door de professies (Leenen, 1996). Lag het accent 
in de negentiende eeuw vooral op het laatste, in de twintigste eeuw komen er 
steeds meer wettelijke regelingen. Met name vanaf de jaren zeventig van de 
twintigste eeuw is de regelgeving in de gezondheidszorg sterk toegenomen. 
Aandachtsgebieden waren allereerst de kwaliteit van zorg, de toegankelijkheid 
en de bereikbaarheid (Van Heffen & Kerkhoff, 1999). Specifieke aandacht 
voor de rechtspositie van patiënten van overheidszijde werd voor het eerst 
zichtbaar in de Structuurnota 1974. Deze nota leidde, via een vijftal deeladvie-
zen van de (toenmalige) Centrale Raad voor de Volksgezondheid, tot de eerste 

                                                           
2  Deregulering door de overheid vereist trouwens ook (een ander soort) wetten. 
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Nota Patiëntenbeleid (1981). Sinds deze nota wordt het beschermen van pati-
enten expliciet als overheidstaak beschouwd. Liep deze bescherming in het 
begin hoofdzakelijk via voorschriften aan instellingen (erkenningsbesluiten op 
grond van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), 
sinds de jaren negentig zijn verschillende patiëntenrechten in wetgeving neer-
gelegd (Verborgt, 1998). Voorloper in dit proces was de psychiatrie. Zo zijn de 
rechten van onvrijwillig opgenomen psychiatrische patiënten in 1992 neerge-
legd in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). 
Later volgen onder meer de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (1995), Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (1995), Wet medezeggenschap cli-
enten zorginstellingen (1996), Wet Orgaandonatie (1997), Wet op de medische 
keuringen (1997) en de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
(1998). 

De diverse wettelijke regelingen die de afgelopen jaren tot stand gekomen 
zijn, bevatten zowel dwingendrechtelijke als open normen die nader ingevuld 
moeten worden door partijen in het veld. De scheidslijn tussen de diverse stu-
ringsconcepten neergelegd in wetgeving is niet altijd duidelijk te trekken. De 
Wet bopz en de Wgbo met haar dwingende normen kunnen worden be-
schouwd als voorbeelden van sturende wetgeving (vgl. compensatie legaliteit 
bij Hoekema & Manen, 2000). Deze wetten bevatten rechten ter bescherming 
van patiënten. Patiënten worden door tal van regels gestimuleerd tot mondig-
heid (compensatie van de zwakke), zodat een evenwichtigere relatie gecreëerd 
wordt tussen artsen en patiënten.  

De Kwaliteitswet zorginstellingen kan daarentegen eerder beschouwd wor-
den als een wet, gericht op geconditioneerde zelfregulering. In deze wet is - 
binnen door de wet gestelde randvoorwaarden - de plicht gelegd de nodige 
voorzieningen te treffen (sturing door zelfsturing) ter bewaking en bevordering 
van de kwaliteit. Ook de vele convenanten waarmee gewerkt wordt binnen de 
gezondheidszorg (Meloen e.a., 2001) en de voortzetting van de Nederlandse 
adviescultuur zijn voorbeelden van sturing door zelfsturing. Afspraken tussen 
diverse belanghebbenden in het veld worden in een juridische vorm bindend 
vastgelegd. 

 
Tabel 1. Gezondheidszorgwetgeving naar sturingstypen 

Wetgevingsbeleid Gezondheidsrecht 
Waarborgfunctie: garanderen van indivi-
duele vrijheid (nachtwakerstaat) 

Wet op het geneeskundig staats-
toezicht (1865)  

Instrumentele functie: compenseren van 
ongelijkwaardigheid door sturing van 
overheid. Recht aanpassen aan de behoef-
ten van de maatschappij 

Wet Bijzondere Opneming Psy-
chiatrische Ziekenhuizen (1992) 
Wet geneeskundige behande-
lingsovereenkomst (1995) 

Wettelijke geconditioneerde zelfregule-
ring 

Wet kwaliteit zorginstellingen 
(1996) 
Wet op de beroepen in de indivi-
duele gezondheidszorg (1997) 

 



26 Hanneke van Lindert, Peter P. Groenewegen & Frans C.B. van Wijmen 

4. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  

In 1995 neemt de overheid, met de invoering van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst expliciet de rol op zich om een aantal fundamentele 
patiëntenrechten te bevorderen. Deze ontwikkeling kan gezien worden in het 
licht van de veranderende taakopdracht van de overheid van een voornamelijk 
beschermende naar een meer sturende (zie boven). In de Wgbo genieten pati-
enten, gezien de kwetsbare (afhankelijke) positie die zij in de relatie arts-
patiënt innemen, extra bescherming. Rechten die in de Wgbo zijn vastgelegd 
zijn onder meer de informatieplicht van artsen en het toestemmingsvereiste 
(informed consent), bescherming van persoonlijke levenssfeer en medische 
persoonsgegevens (ruimtelijke en informationele privacy) rechten omtrent het 
dossier (inzagerecht, vernietigings- en aanvullingsrecht) en de positie van min-
derjarigen en wilsonbekwame meerderjarigen. Verder zijn er bepalingen opge-
nomen over vertegenwoordiging en over de aansprakelijkheid van ziekenhuis 
en hulpverlener. 

Naast het vastleggen van een aantal fundamentele patiëntenrechten heeft de 
Wgbo een educatieve functie. Of zoals Dekkers, de voormalige directeur van 
de Vereniging Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) het ver-
woordde: “Natuurlijk is het belangrijk dat een aantal wezenlijke rechten in de 
wet is verankerd. Maar de voornaamste functie van de Wgbo is dat er een be-
wustzijn ten aanzien van die rechten groeit.” (Ambaum, 1997:13). Dit bewust-
zijn moet er zowel komen aan de kant van de patiënten als aan de kant van de 
hulpverleners.  

Als doel van de Wgbo geldt, zoals boven reeds beschreven, het bescher-
men van de rechten van patiënten en het stimuleren van een gelijkwaardige 
arts-patiënt relatie. Door middel van het naleven van de diverse Wgbo-
bepalingen wordt verwacht dat de positie van patiënten versterkt wordt. Zo zal 
door het toepassen van de bepalingen rondom het informed consent en de be-
scherming van de privacy, recht gedaan worden aan de autonomie/het zelfbe-
schikkingsrecht van patiënten (Kamerstukken II, 1989-1990, 21561, nr.3).  

In de Wgbo zijn een aantal rechten vastgelegd om patiënten te beschermen. 
Dit impliceert dat er aan de kant van artsen bepaalde plichten bestaan waaraan 
zij zich moeten houden, zodat de rechten van patiënten gewaarborgd worden. 
Hierbij dienen artsen zich als goede hulpverleners te gedragen en te handelen 
volgens de professionele standaard (art. 7: 453 BW). Dat wil zeggen dat artsen 
moeten handelen volgens de inzichten van de medische wetenschap en erva-
ring, waarbij de rechten van patiënten in acht genomen moeten worden (Leen-
en, 1994).  

De patiëntenrechten zijn in de Wgbo neergelegd vanuit het idee van de stu-
rende werking van wetgeving. Weliswaar bestond er al voor de invoering van 
de Wgbo een informatieplicht van artsen. De rechtspraak maakte dit expliciet 
vanaf het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw (Gevers/Van Aalst 
1998; Widdershoven, 1990; Kastelein & Meulemans, 2001). Van een strikte 
invulling van informatie en toestemming was echter nog geen sprake. Pas na-
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dat het voorontwerp Wgbo was verschenen werden de verplichtingen omtrent 
informatie verstrekking en toestemming strikter uitgelegd (Dute e.a. 2000).  

Door het vastleggen van de informed-consentnorm in een wet werd ver-
wacht dat ook die artsen die zich nog niet aan de norm hielden het informed-
consentvereiste zouden gaan toepassen (instrumentele werking). Deze ver-
wachting is gebaseerd op de assumptie dat normen van de wetgever respect 
afdwingen, onder meer omdat zij via democratische besluitvorming tot stand 
gekomen zijn en omdat zij afdwingbaar zijn (op overtredingen van een norm 
staan sancties). Toch blijkt de toepassing van de bepalingen rondom de infor-
med-consentnorm op hoofdlijnen plaats te vinden. De informatieverstrekking 
van artsen aan patiënten is vooral gericht op het aard en doel van het onder-
zoek of de behandeling en minder op risico’s en alternatieven (andere metho-
den van onderzoek of behandeling) (Dute e.a., 2000). Zoals we boven zagen is 
het vernieuwende van de Wgbo juist de striktere invulling die aan informatie 
wordt gegeven. Informatie over doel en aard behoorde reeds tot de professio-
nele standaard vóór de invoering van de Wgbo.  

In de evaluatie van de Wgbo is niet nader onderzocht wat de oorzaken zijn 
van het niet toepassen van de informed-consentbepalingen in de praktijk. In het 
navolgende willen wij hypothesen ontwikkelen die ons in staat stellen om de 
(niet) naleving van de Wgbo te verklaren. Hierin zal de aandacht uitgaan naar 
de specifieke positie van de normadressaten van de Wgbo. De achterliggende 
vraag hierbij luidt: “Onder welke voorwaarden zullen artsen eerder de infor-
med-consentbepalingen toepassen?” 

5. Naar een toetsingskader voor de toepassing van informed consent 

Het sturingsconcept dat aan de Wgbo ten grondslag ligt stoelt op twee assump-
ties: normadressaten internaliseren de normen van de wetgever en mocht de 
internalisatie mislukken dan is er nog altijd de stok achter de deur (sancties). 
Normconform gedrag verloopt dus naast internalisatie ook via externe contro-
le. Mensen kunnen ervoor kiezen, ook al hebben zij de wettelijke normen niet 
geïnternaliseerd, om toch aan de eisen die een wettelijke norm aan het hande-
len stelt, te voldoen. Dit zal het geval zijn wanneer vermoed wordt dat de baten 
die naleving oplevert groter zullen zijn dan de lasten.  

De causale relatie tussen het uitvaardigen van regels en effecten in de prak-
tijk is door menigeen ter discussie gesteld (zie onder meer Griffiths, 1996; 
Witteveen & Klink 1999; Van Schooten van der Meer, 1997) en blijkt (ook) 
voor de Wgbo niet optimaal te werken (Dute e.a., 2000). De effecten van het 
recht blijken beïnvloed te worden door de netwerken waarbinnen mensen zich 
bewegen (vgl. Moore, 1978; Griffiths 1996; Teubner, 1989). Met name in ons 
geval waar de normadressaten artsen zijn, speelt de invloed van netwer-
ken/semi-autonome velden een grote rol. Dit heeft te maken met het feit dat het 
artsenberoep tot de professionele beroepen behoort. Professies produceren 
veelal bijzondere goederen/diensten zoals rechtsbedeling, gezondheidszorg 
(Freidson, 1981). Hiermee wordt een groot individueel en maatschappelijk 
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belang gediend. Professies beschikken over een bijzondere expertise. Voor het 
uitoefenen van de meeste professies wordt een lange, meestal academische 
opleiding gevolgd en heeft een uitgebreide praktijktraining plaatsgevonden 
(Arts, e.a., 2001a). Dit leidt ertoe dat de informatie waarover professionals en 
hun cliënten/patiënten beschikken asymmetrisch is verdeeld. De cliën-
ten/patiënten zelf zijn doorgaans niet in staat de kwaliteit van de diensten te 
beoordelen. In de ruilverhouding ligt dan ook een vertrouwenselement beslo-
ten. De diensten die professionals leveren worden daarom wel vertrouwens-
goederen genoemd (Lulofs, 1983). Kenmerkend voor professies is hun auto-
nomie. Een professie is een beroepscategorie die in staat wordt gesteld de ei-
gen ruilverhoudingen in relatief hoge mate te beheersen (Lulofs, 1981). Profes-
sies worden ook wel omschreven als ‘normative communities’, dat wil zeggen 
groepen die normen genereren en in stand houden. De gedragsnormering van 
professionals wordt in grote mate binnen de beroepsgroep geregeld en ook het 
beheersen van het gedrag vindt veelal op het niveau van de beroepsgroep 
plaats door professioneel zelfbestuur via de beroepsvereniging (Van Wijmen, 
1996; Flap, 2001). De organisatie van het werk van professionals is gebaseerd 
op het principe van samenwerking tussen gelijken. Veel professionals werken 
als vrije beroepsbeoefenaren. De afgelopen jaren boeten weliswaar de profes-
sies op sommige terreinen aan autonomie in, dit heeft echter niet geleid tot 
proletarisering van de professionele beroepen (Arts, e.a., 2001a).  

Het is de combinatie van kennis-asymmetrie, het belang dat aan het ver-
trouwensgoed gehecht wordt en het gevaar van incompetent handelen van de 
professional dat zowel cliënten/patiënten als professionals geïnteresseerd zijn 
in een marktorde waarin collectief vertrouwen kan bloeien (Arts e.a, 2001b: 
160). Een marktorde waarin hoge selectie- en opleidingseisen gelden en waarin 
door middel van collegiale controle en dwingende zelfopgestelde gedragscodes 
handelen wordt gestuurd (Lulofs, 1983; Arts e.a., 2001b). 

Wat betekent bovenstaande korte schets van de professies voor de naleving 
van de Wgbo door artsen? Allereerst betekent dit voor een analyse van de na-
leving van de wettelijke bepalingen door artsen dat de invloed van de beroeps-
groepen als intermediaire organisaties nader in ogenschouw genomen dient te 
worden. Deze intermediaire organisaties spelen een grote rol als normengene-
rerende instanties, als ‘sozializing agents’, in de naleving van wetten als de 
Wgbo (zie Schema 1 ). Ook de sanctionering van artsen is een bijzondere. Me-
dische werkzaamheden worden mede van binnenuit gecontroleerd (Freidson, 
1981). In de tuchtcolleges werken artsen mee aan de beoordeling. 

Rekening houdend met de hierboven beschreven kenmerken van de norm-
adressaten van de Wgbo worden achtereenvolgens enkele hypothesen gefor-
muleerd. 
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Schema 1. Werking van het gezondheidsrecht (de Wgbo) in de praktijk 

Wgbo Samenleving

Interpretatie

Macro

MesoIntermediaire
organisaties

Beperking van
gedragskeuzes Werkvloer Micro

 

Internalisatie 

De intermediaire organisaties (beroepsorganisaties en wetenschappelijke vere-
nigingen) kunnen in brede zin beschouwd worden als restricties die zelf uit-
komsten van handelingen zijn en die de prikkels structureren waarmee artsen 
in hun sociale relaties geconfronteerd worden (Raub & Weesie, 1996). Voor 
succesvolle externe sturing is de aansluiting bij de wetenschappelijke vereni-
gingen/beroepsorganisaties daarom van bijzonder belang. Er treden spanningen 
op tussen het recht en organisaties wanneer de formele regels van het recht 
strijdig zijn met de informele regels van een intermediaire organisatie, in dit 
geval de wetenschappelijke verenigingen/beroepsorganisaties.  

In Nederland heeft de medische professie (vertegenwoordigers van be-
roepsverenigingen) een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van gezond-
heidszorgwetgeving. Dit leidt echter niet automatisch tot een draagvlak onder 
alle leden. Weliswaar worden de leden geraadpleegd wanneer het de algemene 
principia betreft, de verdere invulling daarentegen vindt plaats door deskundi-
gen binnen de beroepsverenigingen.  

In grote lijnen komen de normen zoals die in de Wgbo zijn vastgelegd 
overeen met die van de medische professie. Dit geldt evenwel niet voor alle 
wetenschappelijke verenigingen/beroepsorganisaties in gelijke mate. Onder-
zocht zou moeten worden hoe de diverse wetenschappelijke verenigingen/be-
roepsorganisaties van artsen de wettelijke bepalingen interpreteren. In hoeverre 
wordt de wet (actief) door de wetenschappelijke verenigingen/beroepsorgani-
saties ondersteund, bijvoorbeeld door aandacht in opleidingen/scholingen en in 
vakbladen. De medische opleiding en de beroepsvereniging hebben beide een 
sterk socialiserende functie en kunnen als belangrijk instrumenten gezien wor-
den voor de zelfregulering (Van Herk, 1997).  
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De opleiding tot basisarts is voor alle specialisaties gelijk, daarna verschilt de 
opleiding per vakgebied. Gezien de assumptie dat beroepsorganisaties/weten-
schappelijke verenigingen van artsen beschouwd kunnen worden als sociali-
zing agents en bovendien een opleidingssituatie een weerspiegeling is van een 
afhankelijkheidssituatie (meester-gezel) luidt onze eerste hypothese: 
 

Hypothese 1: 
Artsen die in de opleiding onderwezen worden over de informed-
consentnorm, of een opleider hebben die informed consent voorleeft, 
zullen deze norm eerder internaliseren dan artsen die niet in de oplei-
ding onderwezen worden over de informed-consentnorm. 

 
Het optreden van wetenschappelijke verenigingen als socializing agent ver-
loopt niet alleen via de opleiding maar gedragsnormering van de arts vindt ook 
na de opleiding in grote mate binnen de beroepsgroep (wetenschappelijke ver-
eniging) plaats. Een belangrijk kenmerk van de professie is de medisch-
technische kennis. Het behoort tot de professionele taak om deze kennis voort-
durend op peil te houden door middel van scholing. Deze scholing wordt ge-
deeltelijk verzorgd door de wetenschappelijke verenigingen. Onze tweede hy-
pothese luidt derhalve: 
 

Hypothese 2: 
Artsen die aangesloten zijn bij wetenschappelijke verenigingen die in-
formed consent als gedragsnorm expliciet uitdragen, zullen deze norm 
eerder internaliseren dan artsen die aangesloten zijn bij wetenschappe-
lijke verenigingen die de norm niet expliciet uitdragen. 

Interne controle 

Een tweede belangrijk kenmerk van professies dat van invloed is op de nale-
ving van wetten door artsen is de sanctionering door collega’s. Door de speci-
fieke kennis die een arts heeft is de beoordeling van de kwaliteit van het me-
disch handelen alleen mogelijk door de eigen beroepsgroep (peer review). Ge-
dragsbeheersing van professionals, het regelen van conflicten wordt dan ook 
veelal door de beroepsgroep zelf geregeld. Voor sanctionering door collega’s 
is zichtbaarheid van het medisch handelen een vereiste. Dit leidt onder meer tot 
de veronderstelling dat incompetent handelen van artsen in duo- of groepsprak-
tijken eerder gesanctioneerd zal worden dan incompetent handelen van artsen 
in solopraktijken.  
 

Hypothese 3: 
Artsen die in duo- of groepspraktijken werken zullen eerder de infor-
med-consentnorm toepassen, dan artsen die in solopraktijken werken. 

 



Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief 31 

Semi-externe controle 

Naast bovengenoemde interne controle door de eigen beroepsgroep is er ook 
sprake van een van overheidswege georganiseerde controle in de vorm van 
regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg, waarin naast juristen ook 
beroepsgenoten zitting hebben.3 Deze colleges hebben een andere manier van 
beoordelen dan bijvoorbeeld de strafrechter. Wordt door de laatste vooral ge-
werkt met nauwkeurig omschreven handelingen, in de regionale tuchtcolleges 
gaat het veel meer om een afweging van gedragingen die in de betrokken 
groep gebruikelijk zijn (Kortenhoeven, 1982). Het tuchtrecht werkt met twee 
open normen: deskundig en zorgvuldig handelen en handelen in overeenstem-
ming met een goede individuele gezondheidszorg (Dute & Hermans, 2000). 
Ook zijn er andere sancties dan in het strafrecht, zoals waarschuwing en beris-
ping. De uitspraken van de tuchtcolleges worden onder meer gepubliceerd in 
de vakbladen van artsen. Dit is vooral bedoeld om artsen ervan te laten leren. 
Wij vermoeden dat wanneer er bij de tuchtcolleges meer zaken aanhangig ge-
maakt worden van de eigen beroepsgenoten, waarin het niet voldoen aan het 
informed-consentvereiste centraal staat, dit een stimulerende werking heeft 
voor de toepassing van de norm.  
 

Hypothese 4: 
Artsen die behoren tot een specialisme waarvan het vakblad regelmatig 
uitspraken van tuchtcolleges publiceert waarin informed consent cen-
traal staat, zullen eerder de informed-consentnorm toepassen, dan art-
sen die behoren tot een specialisme waarvan het vakblad zelden of 
nooit uitspraken over de toepassing van de informed-consentnorm pu-
bliceert. 

Kennis-asymmetrie 

Een laatste kenmerk van professies dat we hier willen noemen betreft de ken-
nis-asymmetrie. De medisch kennis waarover artsen beschikken is zo specifiek 
dat voor patiënten de kwaliteit van het handelen moeilijk te beoordelen is. Uit 
onderzoek van Domenighetti e.a. (1993) blijkt dat bepaalde chirurgische in-
grepen, waarover meer professionele onzekerheid is, minder plaatsvinden bij 
twee groepen patiënten: patiënten die zelf arts of een partner of kind van een 
arts zijn en patiënten die advocaat of een partner of kind van een advocaat zijn. 
Dit doet vermoeden dat artsen niet alleen collega-artsen beschouwen als een 
risicovolle groep omdat deze over veel medische kennis beschikt, maar ook 
advocaten vanwege hun juridische kennis. 

Uit bovenstaande leiden wij de hypothese af dat artsen eerder informatie 
geven over alternatieve behandelingen en/of over risico’s van een behandeling 
                                                           
3  Het centrale tuchtcollege telt drie rechtsgeleerde leden van wie één tevens de voor-

zitter is en twee leden-beroepsgenoten; het regionaal tuchtcollege telt twee rechts-
geleerde leden van wie één tevens de voorzitter is en drie leden-beroepsgenoten. 
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aan patiënten met medische kennis of aan patiënten die beschikken over kennis 
van de Wgbo.  
 

Hypothese 5: 
Artsen zullen de informed-consentnorm eerder naleven bij patiënten 
van wie zij verwachten dat zij bekend zijn met de norm en belang hech-
ten aan die norm, dan bij patiënten waarvan artsen verwachten dat zij 
niet bekend zijn met de norm of waarvan artsen denken dat zij geen be-
lang hechten aan de norm. 
 
Hypothese 6: 
Artsen zullen de informed-consentnorm eerder naleven bij patiënten die 
over medische kennis beschikken dan bij patiënten die niet over medi-
sche kennis beschikken. 

 

Vermoed wordt dat mensen met een hoge sociaal economische status beter 
bekend zijn met de inhoud van het informed-consentvereiste zoals dat in de 
Wgbo is vastgelegd, dan mensen met een lage sociaal economische status. Art-
sen zullen daarom waarschijnlijk eerder bij patiënten met een hoge sociaal 
economische status de informed-consentnorm naleven. Verder vermoeden wij 
dat mensen met een chronische aandoening, gezien het feit dat zij vaak gebruik 
maken van de gezondheidszorg en daarom beschouwd kunnen worden als er-
varingsdeskundigen, eerder over medische kennis beschikken Wij voorspellen 
daarom dat artsen de informed-consentnorm eerder naleven in het contact met 
patiënten met een chronische aandoening. 

In Tabel 2 worden de bovengenoemde kenmerken van de professie en hun 
impact op de naleving door artsen van informed-consentvereiste nog eens sa-
mengevat.  

 
Tabel 2. Analyseschema voor de naleving van de informed-consentbepalingen 
van de Wgbo in de praktijk 
Kenmerken 
professie 

Onderzoeksomgeving Indicator Naleving door art-
sen bij……. 

Intermediaire 
organisatie als 
socializing 
agent 

Beroeps- en weten-
schappelijke vereni-
gingen  

Opleiding/scholing 
door beroeps-
groep 

Aandacht in oplei-
dingen vakbladen 

Sanctionering 
door collega’s 

Samenwerkingsverband Zichtbaarheid Duo- of groepsprak-
tijken  

Semi-externe 
controle 

Tuchtrechtspraak Aantal zaken  Veel zaken onder 
beroepsgenoten  

Kennis-
asymmetrie 
 
 

Consult Soort aandoening 
Opleidingsniveau 
patiënt 

Chronische aan-
doeningen 
Hoogopgeleide 
patiënten 
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6. Ten slotte 

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is een wet gebaseerd 
op een instrumenteel sturingsconcept. Door het vastleggen van dwingendrech-
telijke bepalingen ter bescherming/bevordering van de autonomie van patiën-
ten wordt beoogd de ongelijkwaardigheid tussen arts en patiënt te compense-
ren. In situaties van ongelijkheid zoals tussen arts en patiënt (of bijvoorbeeld 
huurder en verhuurder) lenen zich dwingendrechtelijke bepalingen beter dan 
open normen die in de praktijk verder ingevuld worden. Toch werkt een dwin-
gendrechtelijke bepaling (in ieder geval binnen het gezondheidsrecht) niet au-
tomatisch. Wij betogen in dit artikel dat het onderliggende sturingsconcept van 
de Wgbo geen rekening houdt met het feit dat de toepassing in handen ligt van 
professionals die speciale diensten leveren (vertrouwensgoederen) en de speci-
ale positie van de leverancier van die diensten (professionals). In dit artikel is 
een empirisch toetsingskader gepresenteerd voor de naleving van het infor-
med-consentvereiste in de praktijk dat rekening houdt met het type wetgeving 
(sturend) en met de specifieke positie van de normadressaten (artsen). Vanuit 
het idee dat naleving van wetten door artsen sterk bepaald wordt door de be-
roepsgroep (te beschouwen als socializing agent) en het voorkomen van sanc-
ties zijn hypothesen opgesteld die in de praktijk getoetst kunnen worden. De 
uiteindelijke toetsing in de praktijk van de hier gepresenteerde hypothesen zal 
uitwijzen of wij met onze gedachten op het juiste spoor zitten. Mocht dit het 
geval zijn dat zou voor een optimale werking van de Wgbo een implementatie-
traject gericht op de beroepsverenigingen noodzakelijk zijn.  
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In de rubriek FORUM gaan 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. 
 



  

 



Rechtspraak is mensenwerk 

Ivo Giesen 

Inleiding 

De vraag of de rechter in zijn oordeelsvorming blijk moet geven van zijn emo-
ties, is in zekere zin al in positieve zin beantwoord. Het gebeurt al, althans in 
sommige gevallen. En gelukkig maar, zo voeg ik er gelijk aan toe. Het meest 
markante privaatrechtelijke voorbeeld dat ik ken van de Hoge Raad, betreft een 
vrij recente zaak waarin de Hoge Raad in een overweging voorafgaand aan de 
eigenlijke beslissing blijk geeft van zijn empathie met het slachtoffer in die 
zaak.1  

Een zeer triest geval 

Daarbij was het ook ondoenlijk om iets anders dan diepgaand medeleven op te 
brengen voor de moeder die het volgende overkwam, in de woorden van de 
Hoge Raad (door mij samengevat):  
 

“Op 9 april 1992 is de dochter van V., Simone die toen vijf jaar oud 
was, bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Zij reed op haar 
fietsje op het woonerf en is aangereden door een achteruit rijdende taxi-
bus. Deze taxibus is met een van de achterwielen over haar hoofd gere-
den. Daardoor is haar schedel ernstig beschadigd en kwam de schedel-
inhoud naast haar hoofd op het wegdek terecht. 
(…) De moeder bevond zich op het tijdstip van het ongeval in haar wo-
ning. Zij is door een buurvrouw gewaarschuwd. Op de plaats van het 
ongeval zag zij haar dochter levenloos liggen. Zij zag de schedelinhoud 
aan voor braaksel. De moeder heeft een ambulance gebeld en is vervol-
gens aanstonds teruggerend naar haar dochter die op haar buik, met haar 
gezicht naar beneden lag. De moeder heeft geprobeerd met haar hand 
het hoofd van haar dochter om te draaien. Daarbij heeft zij tot haar ont-
zetting ervaren dat haar hand vrijwel geheel in de schedel van het meis-
je verdween en dat de schedelinhoud op straat lag. Een en ander heeft 
geleid tot ernstig geestelijk letsel van de moeder. Zij heeft zich met on-
derbrekingen onder therapeutische behandeling gesteld. Door de psy-
chiater die de moeder in 1997 heeft onderzocht, is het geestelijk letsel 
omschreven als een gestagneerd rouwproces resulterend in een ernstige 

                                                           
1  Zie HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 nt. JBMV (Woudsend/V.). 
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depressie met melancholische (vitale) kenmerken en een ernstige post-
traumatische stressstoornis waarbij de moeder onder meer de afschuwe-
lijke confrontatie met haar dochter herbeleeft. Volgens zijn rapport was 
professionele hulp via een poliklinische psychiatrie en/of RIAGG op 
korte termijn geïndiceerd.” 

 
Dit was het geval waarover de Hoge Raad moest oordelen, en de toekenning 
van een bedrag aan immateriële schadevergoeding aan de moeder zal gezien de 
vermelde feiten niemand echt verbazen (en heeft niemand echt verbaasd). Naar 
Nederlands aansprakelijkheidsrecht was tot op dat moment overigens nog niet 
volledig uitgekristalliseerd hoe het precies zat met de kans op succes voor de 
ingestelde vordering tot vergoeding van zogenaamde shockschade.2 Die vorm 
van schadevergoeding werd door de Hoge Raad uiteindelijk expliciet erkend in 
dit arrest. Daaraan voorafgaand volgt echter dit algemene gezichtspunt: 
 

“4.1 In het onderhavige geval is sprake van een tragische gebeurtenis 
die de moeder ernstig heeft getroffen. De toewijzing van een vordering 
tot vergoeding van immateriële schade kan slechts in (zeer) beperkte 
mate haar leed verzachten, doch kan wel in zekere mate een erkenning 
van het ondervonden leed betekenen. Deze erkenning kan echter niet de 
grond voor toewijzing zijn. Daartoe dient een rechtsgrond te worden 
aangewezen die leidt tot aansprakelijkheid voor schade als de onderha-
vige. Ten overvloede wordt daarbij aangetekend dat in vele gevallen 
sprake is van leed dat wordt ondervonden als gevolg van een verkeers-
ongeval zonder dat iemand voor dit leed in rechte verantwoordelijk kan 
worden gehouden. In een aantal gevallen zal de dood of het letsel van 
een bij een verkeersongeval betrokken persoon leiden tot aanzienlijk 
(financieel) nadeel bij derden. Ook ten aanzien van hen geldt dat het 
recht beperkingen stelt aan de mogelijkheid van vergoeding van dit na-
deel, omdat te ruim getrokken grenzen van aansprakelijkheid in maat-
schappelijk opzicht tot onaanvaardbare gevolgen zouden kunnen leiden. 
Andere vormen van compensatie en erkenning van leed dan toekenning 
van een bedrag aan smartengeld zijn denkbaar. De rechter kan daarover 
niet een allesomvattend oordeel geven, doch mag slechts beoordelen 
welke vergoeding binnen het stelsel van de wet voor toewijzing in aan-
merking komt.”  

 
In de eerste commentaren in de privaatrechtelijke literatuur op dit ook overi-
gens vrij uitvoerig gemotiveerde arrest, werd er steevast op gewezen dat de 
Hoge Raad hier het nodige medeleven getoond heeft. Van Maanen zegt: “Hier 
spreekt een menselijke en empathische rechter, die begrip heeft voor de maat-
schappelijke functie van rechtspraak als instrument dat kan bijdragen aan het 
verwerken van verschrikkelijke gebeurtenissen.”3 En verderop stelt hij: “De 

                                                           
2  Zie uitvoerig daarover Verheij 2002, nr. 92 e.v. 
3  Van Maanen 2002, p. 1105. 
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erkenning van het grote emotionele leed dat naasten kunnen lijden is een goede 
ontwikkeling.”4 Een Hoge Raad die zich van zijn menselijke kant laat zien, dat 
wordt blijkbaar zeer gewaardeerd.5  

Wat zegt dit over de civiele rechtspraak in Nederland? 

Naar aanleiding van een ander vrij recent arrest6 schreven Drion en Van 
Wechem in hun NJB-kroniek: “Tijdens de kroniek-periode heeft de Hoge raad 
zich – naar wij menen gelukkig – van zijn menselijke kant laten zien.”7 Deze 
opmerking en het commentaar van Van Maanen nalezend, begin ik mij wel 
langzaam af te vragen wat het eigenlijk over de Hoge Raad en het privaatrecht 
in Nederland zegt dat het feit dat de hoogste rechter zich van zijn menselijke 
kant toont, zo driftig opgepikt wordt in de literatuur.  

Dat enkele feit zegt in elk geval dit dat het blijkbaar bijzonder genoeg is 
om opgemerkt te worden. En dat klopt ook wel, want de Hoge Raad is niet 
altijd zo meegaand en meelevend. In het in 2000 gewezen Baby Joost-arrest8 
was van welke vorm van sympathie of emotie dan ook geen greintje merkbaar 
of zichtbaar. In dat geval, waarin het ging om een jongetje dat geestelijk en 
lichamelijk gehandicapt en hulpbehoevend achterblijft na een fout bij een ope-
ratie, waarna ook zijn ouders schadevergoeding vorderden omdat (ook) hun 
leven verwoest is, heette het op een kille of op zijn minst koele toon dat het 
(toch niet al te uitvoerig gemotiveerde) oordeel van het Hof niet getuigde van 
een onjuiste rechtsopvatting en ook geen nadere motivering behoefde. Punt. 

Het bekende Jeffrey-arrest9 bevestigt dit beeld van koude harteloosheid als 
het gaat om het Nederlandse vermogensrecht en de rol van de rechter daarin, 
hoewel het in dat geval niet in de eerste plaats ging om een rechter die al dan 
niet zijn emoties toonde, maar veeleer om een partij die in rechte een emotio-
nele kwestie besproken wilde zien. Een puur emotioneel belang (namelijk de 
mogelijkheid krijgen om het rouwproces wegens de dood van een kind in gang 
te zetten na van een rechter een verklaring voor recht te hebben gekregen dat 
de gedaagde onrechtmatig gehandeld heeft) is echter niet voldoende om in 
rechte ontvangen te kunnen worden (zodat een inhoudelijke beoordeling niet 
mogelijk is). De eiser zal er een financiële component tegenaan moeten (kun-
nen) plakken.10 Hoewel het hier dus om de materieelrechtelijke, inhoudelijke 
kant van de zaak ging, over de vraag in hoeverre het vermogensrecht qua in-
houd een plek heeft voor emotionele zaken en belangen, moet een rechter naar 

                                                           
4  Van Maanen 2002, p. 1107. 
5  Zo ook J.B.M. Vranken in zijn noot in de NJ onder het arrest, op p. 1727. 
6  Zie HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 216 m.nt. JMBV (R./Van de W.). 
7  Drion/Van Wechem 2002, p. 449. 
8  HR 8 september 2000, NJ 2000, 734  m.nt. ARB (Baby Joost). 
9  HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 853 (Jeffrey). 
10  Op de verdere, zeer heftige discussie naar aanleiding van dit arrest, ga ik nu niet 

nader in, zie bijvoorbeeld de kritiek bij Van Maanen 1999 en Van Dam 2000.  
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mijn idee toch behoorlijk emotieloos zijn werk kunnen doen als hij tot zo’n 
uitspraak wil kunnen komen. 

Op de benadering die emoties ten enenmale weert uit de rechtszaal, lijkt de 
Hoge Raad in het hiervoor geciteerde arrest, dat inmiddels als het Kindertaxi-
arrest of het shockschade-arrest door het leven gaat, dus terug te komen,11 en 
dat dat signaal dan opgepikt wordt, is niet zo vreemd, zeker ook gezien de 
commentaren op het Jeffrey-arrest en het Baby Joost-arrest, welke zeker niet 
mals waren.12   

Is het tonen van emotie wel de juiste weg? 

De vervolgvraag is natuurlijk of het op deze (of andere) wijze in de einduit-
spraak blijk geven van de aanwezigheid van emoties, inderdaad een goede 
ontwikkeling is. Immers, men kan evengoed zeggen dat de rechter zich niet 
door zijn emotie, maar door de inhoud van het recht moet laten leiden; en dat 
het tonen van die emotie alleen maar de zaak vertroebelt. Was Vrouwe Justitia 
niet juist of mede daarom geblinddoekt? Met andere woorden: is het wel goed 
dat dit gebeurt?  

Mijns inziens wel. Het is in elk geval een realistische benadering en vanuit 
menselijk oogpunt is het ook niet meer dan normaal om een blijk van medele-
ven te geven, hoe klein dat gebaar dan verder ook is. Dat deze benadering nu 
wel gevolgd wordt, is dus op juridisch vlak, en het doet pijn dat te moeten con-
stateren, op zich al winst.  

De belangrijkste, ook juridisch getinte reden die ik voor het hanteren van 
deze emotierijke benadering kan aandragen, is dat de rechter onvermijdelijk 
toch, niet menselijks is de ook wel eens een café of snackbar bezoekende, uit 
een traditioneel gezin stammende rechter vreemd,13 in bepaalde zaken bepaal-
de emoties zal hebben. Dan kan hij vervolgens die gevoelens en emoties wel 
ontkennen en deze onder zijn toga houden, daarvoor en daartoe is hij ook op-
geleid, maar diezelfde gevoelens zullen dan uiteindelijk toch een rol spelen, al 
is het maar op het vrijwel onmerkbare niveau van de manier waarop de feiten 
net in een iets ander licht bekeken worden. En als dat is wat er uiteindelijk 
plaats vindt, dan is het wel zo netjes naar de partijen en de maatschappij toe 
om er eerlijk over te zijn, ervoor uit te komen en er ook rekenschap over af te 
leggen.  

Zoals uit de rechtsoverweging die hiervoor is geciteerd, op te maken is, 
leidt het tonen van emotie er ook niet meteen toe dat er (daardoor) zonder veel 
dralen allerlei claims worden toegewezen. De Hoge Raad toont zijn medeleven 

                                                           
11  Vgl. J.B.M. Vranken, die in zijn NJ-noot onder het shockschade-arrest (op p. 1727) 

duidelijk de link met de nasleep van het Baby Joost-arrest legt. Zo ook Kottenhagen 
2002, p. 187. 

12  Met name Van Dam 2001, p. 1 e.v., trok flink van leer. Zie verder de literatuur 
genoemd bij Verheij 2002, nr. 174 (nt. 82), alsmede de herziene insteek (t.a.v. het 
Baby Joost-arrest) in Giesen 2003. 

13  Zie Bruinsma 2001, p. 1924 en 1928. 
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maar ‘herpakt’ zich dan meteen weer. Hij geeft aan dat er regels zijn die nage-
leefd moeten worden en waaraan hij zich ook zal moeten houden en dat er ook 
andere belangen een rol spelen die niet veronachtzaamd mogen worden. En zo 
hoort het natuurlijk: emotie tonen, maar niet laten meeslepen. 

Het gevaar van meegesleept worden, is des te gevaarlijker omdat de rechter 
uiteindelijk wel onpartijdig moet blijven. Kan dat dan, als hij net zijn emotie 
heeft laten zien? Ik durf de stelling aan dat de rechter zijn onpartijdigheid juist 
beter kan bewaren als hij eerst zijn emotionele band met het geval schetst. 
Daarmee heeft die emotie namelijk een plaats gekregen en is haar wellicht an-
ders ook wel aanwezige, maar sluipende invloed weggenomen. Waar zonder 
‘openbaring’ de emotie geen andere uitweg kan vinden dan in het uiteindelijke 
juridisch inhoudelijke of feitelijke oordeel, is die uitweg er wel indien de uit-
spraak zelf ook ruimte laat voor een persoonlijke noot. Het is dus in het belang 
van de onpartijdigheid van de rechterlijke macht dat er ruimte is voor het tonen 
van emoties! 

Het tonen van emotie, zo blijkt uit het eerdere citaat uit het arrest, fungeert 
daarnaast ook als een erkenning van het leed dat iemand lijdt en een erkenning 
van het onrecht dat is geschied. En die erkenning kan iemand vooruit helpen, 
beter dan welk bedrag aan geld dan ook.14 Dat het inderdaad zo werkt, althans 
zo kan werken, is recent gebleken uit de nasleep van het hier besproken shock-
schade-arrest. August Van, voormalig advocaat van de moeder, heeft in het 
Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade kort beschreven hoe zijn voorma-
lige cliënte het procederen ervaren heeft. Hij geeft daarin tevens aan dat de 
uitspraak van de Hoge Raad en de daarin besloten gelegen erkenning, haar veel 
goeds gedaan heeft.15 Als het recht dat kan bereiken, al is het maar zo af en 
toe, dan is er alle reden om hier uiterst secuur mee om te gaan. Dit soort kan-
sen kan en mag een rechter niet laten lopen! 

Een persoonlijke emotie tot slot 

Uiteindelijk is het, ik begin dat meer en meer in te zien, voor iedereen beter dat 
gevoelens en emoties besproken worden en dus ook dat deze boven tafel ko-
men doordat de een ze uit of de ander ernaar vraagt. Dat de Hoge Raad die 
koers (of er hier echt een trend in gang gezet is, durf ik overigens niet te zeg-
gen) kiest, juich ik dan ook toe. Openheid en eerlijkheid duurt toch het langst. 
Dat geldt in het dagelijkse leven en in de interactie van mens tot mens. Dat 
datzelfde dan niet ook in de rechtspraak zou (moeten) gelden, weiger ik te ge-
loven, want rechtspraak is uiteindelijk mensenwerk over het dagelijks leven en 
de interactie van andere mensen. 

                                                           
14  Zo ook Van Maanen 2002, p. 1103. 
15  Van 2002, p. 43-44. 
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Niet de emotie van de rechter, maar die van partijen 

Heico Kerkmeester 

Ivo Giesen pleit ervoor dat in de rechtspraak met emoties rekening wordt ge-
houden en dat op basis hiervan bijvoorbeeld shockschade wordt toegekend. 
Onder aanhaling van andere auteurs laat hij blijken liever de “menselijke en 
empatische” rechter te zien die spreekt uit het arrest Woudsend/V.,1 dan het 
“beeld van koude harteloosheid” dat opdoemt uit het Jeffrey-arrest.2 Tot zo-
verre ben ik het met hem eens.  

                                                          

Giesen benadrukt echter dat de rechter in zijn vonnis uitdrukking dient te 
geven aan zijn persoonlijke emoties. Dìe opvatting bestrijd ik. Al dient er wel 
degelijk aandacht te zijn voor de emotie van partijen, de emotie van de rechter 
mag niet doorslaggevend zijn. 

1. Een classificatie van emoties 

De ene emotie is de andere niet en voor de mate waarin in het recht met een 
emotie rekening wordt gehouden is het belangrijk met welk type emotie men te 
maken heeft. Hoewel categorisering lastig blijkt,3 is het nuttig een zekere inde-
ling te maken. Ik doe dit met in het achterhoofd de gedachte dat het recht zo 
dient te zijn ingericht dat de preferenties van de leden van de samenleving – 
zoals weergegeven in hun “nutsfunctie” – zo goed mogelijk worden gereali-
seerd. 

In de eerste plaats zijn er de sociale emoties in enge zin, zoals boosheid, 
haat, schuld en schaamte. Voor deze emoties geldt dat een individu ze kan voe-
len omdat hij deel uitmaakt van een gemeenschap. Deze emoties zorgen echter 
op zich niet voor een correlatie tussen de nutsfunctie van het geëmotioneerde 
individu en anderen.  

Voor een tweede categorie emoties geldt dat zij worden voortgebracht door 
de gedachte aan de goede of slechte ervaringen van anderen en er daardoor 
juist wel een positief of negatief verband ontstaat tussen de eigen nutsfunctie 
en de nutsfunctie van de betreffende ander. Een individu ervaart dan een ho-
ger, respectievelijk lager nut, naarmate het nut van de ander hoger is. Voor-
beelden zijn solidariteit, medelijden, afgunst, kwaadaardigheid, leedvermaak 
en verontwaardiging. Hier gaat het om sociale emoties in ruimere zin. 

 
1  HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240. 
2  HR 9 oktober 1998, NJ 1998, 853. 
3  Zie bijv. N. Frijda, The Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 1986. 

Het nuttigst is J. Elster, Alchemies of the Mind: Rationality and the Emotions, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 
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In de derde plaats zijn er emoties als vreugde en verdriet, die worden voortge-
bracht door goede of slechte dingen die de persoon die deze emoties ervaart 
zelf zijn overkomen of zullen overkomen. Hiervoor kan de term private emo-
ties worden gebruikt. Het gaat om emoties die individuen ook los van een soci-
ale context kunnen voelen, al is het uiteraard denkbaar dat anderen in een con-
creet geval de oorzaak van vreugde en verdriet vormen. Het staat hier in ieder 
geval niet ter discussie dat het gaat om factoren die elementen vormen in een 
individuele nutsfunctie. 

Al de onderscheiden categorieën zijn voor het recht relevant, maar zoals 
zal blijken op uiteenlopende wijzen.4 

Een onderscheiding van geheel andere aard is die tussen rationele en irrati-
onele emoties. In deze context zal een individuele handeling als rationeel wor-
den beschouwd indien deze voldoet aan de volgende drie voorwaarden. In de 
eerste plaats is vereist dat de beslissingen worden genomen die optimaal zijn 
gegeven iemands overtuigingen. In de tweede plaats dienen deze overtuigingen 
zelf optimaal te zijn, gegeven de informatie waarover de beslisser beschikt. In 
de derde plaats dient de beslisser de optimale hoeveelheid informatie te verza-
melen gegeven de kosten en baten van informatieverschaffing. 

Het is duidelijk dat emoties op alle drie de punten problemen kunnen ver-
oorzaken. Vooral aan het derde vereiste wordt vaak niet voldaan, getuige het 
feit dat impulsief handelen, dat is handelen zonder de nodige informatieverza-
meling, als typisch emotioneel wordt gezien. 

Dat emoties rationeel kunnen zijn is vooral in de economische literatuur 
benadrukt. Daarin is in overeenstemming met het hierboven betoogde gesteld 
dat bijvoorbeeld vreugde, verdriet, schuldgevoelens en altruïsme simpelweg 
als elementen in een individuele nutsfunctie kunnen fungeren.5 Met name voor 
private emoties geldt dat, gegeven dat zij op rationele informatieverzameling 
berusten, er geen reden is om aan te nemen dat zij op zich irrationeel zijn of tot 
irrationele informatieverzameling zullen nopen. 

2. De emoties van partijen 

Ook wanneer emoties irrationeel zijn in de individualistische zin van de vorige 
paragraaf, kunnen zij in een aantal gevallen juist bijdragen aan “collectieve 
rationaliteit” in de zin van rationeel recht. Een irrationele individuele bereid-
heid om overtredingen van normen te bekritiseren – het individu persoonlijk 
heeft hierbij een groter verwacht nadeel dan voordeel – helpt om normen in 
stand te houden. Een door koppigheid, allesoverheersende wil om gelijk te 
krijgen of haat gevoede motivatie om tegen elke prijs een zaak door de hoogste 

                                                           
4  Er kunnen nog meer emoties worden onderscheiden zoals contrafactische emoties 

(teweeggebracht door wat had kunnen gebeuren maar niet is gebeurd, zoals spijt en 
teleurstelling), maar deze zijn voor het recht minder van belang. 

5  Zie G.S. Becker, Accounting for Tastes, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.) en Londen, 1996. 
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rechter te laten beslissen, kan collectieve doelen dienen omdat hierdoor voor 
anderen nuttige precedenten worden geschapen. 

Vanuit het in deze reactie gekozen perspectief is het vanzelfsprekend dat 
shockschade voor vergoeding in aanmerking komt en geldt hetzelfde voor af-
fectieschade. Het gaat om rationele emoties in de zin dat de ervaringen die 
aanleiding geven tot de schade tot een lager welbevinden, dus een nutsverlies, 
leiden. 

Een verschil tussen beide soorten schade is er wat betreft de categorie emo-
ties die zijn betrokken. Bij shockschade gaat het om een private emotie, name-
lijk een schade die de persoon die de emotie voelt rechtstreeks lijdt. Bij affec-
tieschade daarentegen staat de sociale emotie in ruimere zin op de voorgrond. 
Cruciaal is dat de geëmotioneerde in een dusdanig nauwe relatie met de direct 
getroffene staat, dat het waarschijnlijk is dat een positief verband bestaat tus-
sen het welbevinden van beiden.  

Juridisch gezien is dit onderscheid relevant, want door haar indirecte ka-
rakter vergt affectieschade een bijzondere wettelijke regeling6 die voor het 
toekennen van shockschade niet nodig is. Vanuit economisch gezichtspunt 
bestaat tussen beide vormen van schade echter geen principieel verschil. Steeds 
gaat het er om dat de potentiële schadeveroorzaker rekening houdt met de wer-
kelijke totale schade die uit zijn handelen kan resulteren, in jargon dat hij “alle 
negatieve externe effecten internaliseert”. Vooral in het verkeer speelt dit ar-
gument een grote rol.7 Een automobilist maakt pas de maatschappelijk optima-
le keuzes omtrent autogebruik indien hij alle kosten hiervan draagt, inclusief 
de verschillende vormen van immateriële schades. 

3. Niet de emoties van de rechter 

De emoties van partijen zijn belangrijk, zo is in de vorige paragraaf vastge-
steld. Dit brengt echter nog niet met zich mee dat de rechter ook zijn persoon-
lijke emoties moet laten meewegen. 

Op dit punt is een nadere analyse naar de soort emotie zinvol. Dat de priva-
te emoties van de rechter invloed uitoefenen op de uitkomst van het geschil is 
onwenselijk, al zal dit in de praktijk wel gebeuren.8 Wat de rechter, los van 
een sociale context, ervaart bij het doen van een bepaalde uitspraak is iets per-
soonlijks, zal dus van rechter tot rechter verschillen, en is daarmee een factor 
die voor onzekerheid en rechtsongelijkheid zorgt. De stelling van Giesen dat 
de rechter zijn onpartijdigheid beter kan bewaren als hij eerst zijn emotionele 
band met het geval schetst lijkt mij rijkelijk optimistisch. 

                                                           
6  Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade, nr. 28781. 
7  Zie ook het SER-advies, Investeren in verkeersveiligheid, 15 oktober 1999, Publi-

catienummer 13. 
8  Ook de rechter kan worden gezien als een nutsmaximaliserend wezen, zie R.A. 

Posner, ‘What Do Judges Maximize?’, in: Overcoming Law, Harvard University 
Press, Cambridge (Mass.) en Londen, 1995, p. 109-144. 

 



48 Heico Kerkmeester 

Ook voor de sociale emoties in ruimere zin geldt dat de rechter deze geen rol 
mag laten spelen. Voor deze emoties geldt dat zij sterker zijn naarmate iemand 
zich meer met een ander verwant voelt. Voor de rechter, die onafhankelijk en 
onpartijdig dient te zijn, past het niet dat zijn nut met dat van partijen is gecor-
releerd. 

Het lastigst te beoordelen zijn de sociale emoties in enge zin. Een rechter is 
een sociaal wezen, althans behoort dat te zijn, en derhalve valt te verwachten 
dat hij ook los van een correlatie met het welbevinden van anderen, emoties 
voelt omtrent hetgeen personen in de samenleving treft. Het lijkt er op dat Ivo 
Giesen waar hij spreekt over medeleven en menselijkheid van de rechter deze 
soort emoties bedoelt. In overeenstemming hiermee is vooral binnen de Law 
and Literature-beweging betoogd dat de rechter empathisch dient te zijn. 

Voor een deel kan ik hier in meegaan, namelijk voor zover het gaat om het 
vermogen van de rechter zich in anderen in te leven. In zijn algemeenheid 
geldt dat waar partijen zelf niet tot een oplossing kunnen komen, de rechter die 
oplossing moet opleggen die partijen in afwezigheid van belemmeringen voor 
onderlinge overeenstemming zouden hebben gekozen. Dit vereist een groot 
inlevingsvermogen van de rechter, die zich een oordeel dient te vormen over 
de individuele preferenties van partijen.9 Het is dan ook zonder meer nuttig 
wanneer een rechter zich door zich in te leven een oordeel kan vormen omtrent 
de emoties van partijen die door shock- en affectieschade zijn getroffen en hij 
mag van dit inlevingsvermogen ook gerust laten blijken.  

Er zijn ook enkele praktische redenen om de rechter te nopen tot terughou-
dendheid wat betreft het laten meewegen van zijn emoties. 

Zo bestaat er in zijn algemeenheid een gevaar dat de rechter in een streven 
naar ex post-billijkheid kiest voor een te ruime slachtofferbescherming.10 Wat 
billijk oogt in een individueel geval pakt als algemene regel echter vaak ave-
rechts uit. Zo zullen hogere vergoedingen leiden tot hogere verzekeringspre-
mies en daardoor bepaalde nuttige activiteiten minder toegankelijk of zelfs 
geheel onverzekerbaar maken.11 Wanneer de rechter zijn emoties laat spreken, 
moet worden gevreesd dat dit algemene probleem verder wordt vergroot. 

Bovendien is er het praktische punt dat met name voor affectieschade geldt 
dat de omvang hiervan zich in een concreet geval zeer lastig, zo niet onmoge-
lijk laat begroten. Inlevingsvermogen van de rechter kan dan nog steeds wen-
selijk, maar wel onvoldoende zijn. Bij het ontbreken van objectieve maatstaven 
bestaat de prikkel voor eisers om zich strategisch te gedragen in het opzicht dat 
zij een verkeerde voorstelling geven van hun preferenties. Dit is een van de 
belangrijke redenen om te pleiten voor een wettelijke regeling van affectie-

                                                           
9  Zie voor het standpunt vanuit law and literature en een economisch getinte respons 

hierop J. Gaakeer en H.O. Kerkmeester, De toenadering tussen Law and Economics 
en Law and Literature, Gouda Quint, Deventer, 1997, m.n. p. 98. 

10  Zie R.J. Van den Bergh, Averechts recht, Intersentia, Antwerpen en Groningen, 
2000, p. 8. 

11  Vgl M.G. Faure en T. Hartlief, Nieuwe risico’s en vragen van aansprakelijkheid en 
verzekering, Kluwer, Deventer, 2002, pp. 144-157. 
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schade, waarbij standaardbedragen worden vastgesteld.12 Een andere reden is 
dat de maatschappelijke gevolgen van toekenning van de besproken typen 
schades dusdanig zijn dat zij een type kosten-batenafweging vergen die de 
wetgever wel, maar de rechter niet, kan maken. 

4. Conclusie 

Emoties hebben hun plaats in het recht en zelfs irrationele emoties van partijen 
kunnen positieve effecten hebben. De emoties die zijn betrokken bij shock- en 
affectieschade kunnen zelfs als rationeel worden beschouwd en erkenning hier-
van betekent dat schadeveroorzakers voortaan rekening hebben te houden met 
een alleszins reële kostenpost.  

Van de rechter mag inlevingsvermogen worden verwacht, maar vooral te-
rughoudendheid waar het zijn persoonlijke emoties betreft. Bovendien is em-
pathie – in ieder geval waar het affectieschade betreft – onvoldoende om de 
wenselijke omvang van de toe te kennen vergoedingen te bepalen. Gegeven de 
noodzaak van inzicht in de maatschappelijke effecten dient ook hier de emotie 
van de rechter ondergeschikt te zijn aan een kosten-batenanalyse, hoe koel 
deze ook mag zijn. 

 

                                                           
12  Zoals bepleit in S.D. Lindenbergh, Smartengeld, Kluwer, Deventer, 1998. 

 



 



 
 
 
 
 

RECENSIES & REVIEWS 
 
 



  

 



Staalkaart van de nieuwe rechtsantropologie 
een verslag uit Bergen aan Zee 

Gerhard Anders, Barbara Oomen & Joris van de Sandt 

Het is zorgelijk gesteld met de rechtsantropologie, zo was de teneur in de vori-
ge Recht der Werkelijkheid. Met name in de forumdiscussie werd wat afge-
somberd (Van Rossum, 2002; Otto, 2002). Zo beschuldigde Van Rossum het 
vakgebied van wat Mary Douglas ooit “Bongo-Bongoïsme” noemde, een te 
sterke focus op het exotische (Hamnett, 1975: 14). Otto schetste een vergelijk-
baar beeld. De rechtsantropologie, zo stelde hij, draait om langdurige participe-
rende observatie in een vreemde cultuur en is daarom niet toegerust om on-
derwerpen als de bouwfraude, corruptie in het overheidsapparaat en de reorga-
nisatie van de rechterlijke macht te bestuderen. Naast deze nadruk op de 
rechtsantropologie als een wetenschap van verre, vreemde culturen maakten 
beide auteurs zich ook zorgen over het institutionele verval van het vakgebied 
in Nederland. Afgeschafte leerstoelen, weinig aandacht vanuit de financiers: 
ook hier doemde het beeld van de verdwijnende stam weer op. Toch is het 
maar de vraag of dit beeld toepasselijk is. Draait de Nederlandse en Vlaamse 
rechtsantropologie inderdaad alleen maar om het verre en het vreemde? En 
wordt ook het vakgebied zelf met uitsterven bedreigd?  

Een van de panels tijdens de VSR-conferentie 2002 in Bergen aan Zee gaf 
op deze vragen een – ferm ontkennend – antwoord. Onder de noemer “Ver-
schuivingen in de Rechtsantropologie” hadden zich 16 jonge wetenschappers 
verzameld, die niet alleen aantoonden dat het rechtsantropologische begrippen-
apparaat in Nederland net zo goed toepasbaar is als in Afrika, maar dat het ook 
gaat om een bloeiend vakgebied, dat sterk in beweging is. De grote verande-
ringen van onze tijd leiden tot vragen waarop juist ook de rechtsantropologie 
antwoord lijkt te kunnen geven, of het nu gaat om toegenomen migratiestro-
men, de veranderende rol van de natiestaat of de recente wereldwijde aandacht 
voor culturele diversiteit binnen het recht.  

In deze bijdrage willen wij een korte weergave geven van deze paneldis-
cussie in Bergen, de onderzoeken die er gepresenteerd werden en de belang-
rijkste overeenkomsten en verschillen ertussen. Hierbij zijn de onderzoeken 
van de deelnemers in kaders opgenomen. De uitgebreidere posters die zij pre-
senteerden, zijn te bekijken op: http://vvi.leidenuniv.nl/vsrposters. Uit deze 
posters blijkt dat de grote mondiale veranderingen op allerlei manieren door-
spelen in de individuele onderzoeken: door expliciete aandacht voor het ver-
band tussen globalisering en recht, voor rechtsvorming in bepaalde sociale 
velden, voor de ‘verdietsing’ van recht, het vertalen van recht in de lokale con-
text, en voor vraagstukken van implementatie van recht en beleid.  
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1. De bijeenkomst  

Dit stuk poogt dus om enkele jonge onderzoekers in de rechtsantropologie, 
maar ook de rechtssociologie en verwante disciplines, voor te stellen en om 
hun onderzoek in het kader van verschuivingen in de rechtsantropologie te 
plaatsen. Waar zitten deze jonge onderzoekers? Wat doen zij precies? Zoals 
gezegd hebben er recentelijk zowel veel wetenschappelijke als institutionele 
verschuivingen plaatsgevonden. Daarnaast – of wellicht juist wel daardoor – 
lijkt het vakgebied erg verbrokkeld, met hier en daar enkelingen of groepen die 
aan vergelijkbaar onderzoek werken maar die in verschillende netwerken zitten 
en zodoende geen contact en uitwisseling hebben. Om al deze redenen leek 
zo’n inventarisatie bepaald geen overbodige luxe.  

Daarom waren wij ook erg blij toen de Amsterdamse sectie van de VSR, 
die de jaarlijkse conferentie in Bergen organiseerde, ons de gelegenheid gaf 
een forum voor promovendi in de rechtsantropologie, rechtssociologie en ver-
wante (sub)disciplines te organiseren. Tot onze verrassing bleek er zowel on-
der promovendi, onze doelgroep, als onder senior onderzoekers groot animo 
voor een dergelijke bijeenkomst te bestaan. Omdat wij graag een bijeenkomst 
wilden die vooral op discussie, wederzijdse kennismaking en op de uitbreiding 
van het wetenschappelijke netwerk gericht zou zijn, kozen wij niet voor de 
conventionele vorm van het presenteren van papers en beantwoorden van vra-
gen. In plaats daarvan vroegen we de deelnemers op voorhand antwoord te 
geven op een identieke set vragen: over het onderzoeksthema, het gekozen 
theoretisch kader, belangrijke inspiratiebronnen, de meest interessante onder-
zoeksbevindingen en, tenslotte, wat zij zelf beschouwden als “verschuivingen 
in de rechtsantropologie”. Deze vragen werden vervolgens in een poster van 
elke deelnemer verwerkt, die met gulle steun van de onderzoeksschool CERES 
en het VVI in Leiden geproduceerd werd.  

Uiteindelijk kwamen 16 jonge onderzoekers naar Bergen om met elkaar 
kennis te maken en zich aan de Nederlandse en Vlaamse rechtsantropologen en 
rechtssociologen voor te stellen.1 In de aankondiging van de bijeenkomst wa-
ren de belangrijkste mogelijke discussiepunten al opgeworpen. Zo noemden 
wij de verschuiving van rechtsmacht van de natiestaat naar een reeks aan ande-
re actoren, zowel sub- als transnationaal. Juist de interacties tussen deze acto-
ren en het daaruit voortkomende recht zouden, zo meenden wij, een agenda 
voor rechtsantropologisch onderzoek moeten vormen. Ook verwachtten wij 
aandacht voor de veranderingen van het rechtssubject zelf. Bovengenoemde 
ontwikkelingen hebben er immers bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat mensen 

                                                           
1  Juan Amaya-Castro, Gerhard Anders, Adriaan Bedner, Stijn Deklerck, Bregje Dijk-

sterhuis, Jilles van Gastel, Michiel Koehne, Arie-Jan Kwak, Maaike de Langen, 
Barbara Oomen, Margo Peeters, Miklos Redner, Benjamin van Rooij, Joris van de 
Sandt, Janine Ubink. Julia Arnscheidt was helaas ziek maar had haar poster opge-
stuurd. De overgrote meerderheid van de deelnemers waren promovendi (de doel-
groep van onze oproep). Natuurlijk zijn er nog andere jonge onderzoekers in Neder-
land en Vlaanderen die zich met de sociaal-wetenschappelijke bestudering van 
recht bezig houden.  
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steeds meer plurale affiliaties hebben, zoals Amartya Sen het noemde (De 
Greiff, 2002). Naast staatsburger zijn zij immers in toenemende mate joods of 
islamitisch, lid van een internetgemeenschap, anti-globalist, wereldburger en-
zovoorts. Deze plurale affiliaties hebben altijd een normatief-ideologische di-
mensie, veelal met juridische consequenties. Tot slot leek het ons goed expli-
ciete aandacht te besteden aan machtsverhoudingen. Zoals de aankondiging het 
bracht: “de fragmentatie van soevereiniteit en de diffuse grenzen tussen norma-
tieve systemen vragen om een genuanceerde analyse waarbij juist ook aan-
dacht is voor de asymmetrische machtsverhoudingen en structurele condities 
die het rechtssubject beperken”. 

Inderdaad bleken al deze grote ontwikkelingen terug te vinden in de onder-
zoeksonderwerpen van de deelnemers. Onderwerpen die overigens sterk divers 
waren, met regionale aandacht voor Afrika, China, Nederland, Bolivia, Co-
lombia, Indonesië, China. Thematisch gaat de aandacht uit naar bureaucraten 
in Nederland en Afrika, inheemse gemeenschappen, het recht met betrekking 
tot de toegang tot en distributie van natuurlijke hulpbronnen, de implementatie 
van wetgeving en beleid en vormen van zelfregulering en sturing – governan-
ce.2 Ook de disciplinaire achtergronden liepen uiteen, ondanks de gemeen-
schappelijke affiliatie met de rechtsantropologie. Zo hadden de deelnemers 
variërende achtergronden als internationaal recht, ontwikkelingssociologie, 
politicologie en interdisciplinaire studies op het gebied van sociologie en cul-
tuur.  

Toch bleek er genoeg gemeenschappelijke grond voor een inspirerende dis-
cussie. Zo hadden wij in onze call for papers benadrukt dat de verschuiving in 
de rechtsantropologie vooral van “de knikkers naar het spel” gegaan lijkt te 
zijn. Niet het recht – de knikkers – lijkt meer centraal te staan (welk rechtsbe-
grip, wat is het recht in een gegeven situatie?) maar het spel: wie spelen mee, 
waar wordt er wat gespeeld, wat zijn de hogere regels en wie mag deze vast-
stellen? Dit bracht het gesprek al snel op een van de klassiekers uit de 
rechtsantropologische theorie, het semi-autonome sociale veld, en de vraag in 
hoeverre dit nog een werkbaar paradigma was (Moore, 1973). Veel jonge 
rechtsantropologen hadden moeite met het a-politieke karakter van dit concept, 
en hadden een voorkeur voor ofwel een sociaal veld volgens Bourdieu of voor 
de notie van “politieke arena” (Bourdieu, 1977; Bierschenk e.a., 1998).3 

                                                           
2  Governance is zowel een normatief-politiek als ook een analytisch-descriptief con-

cept, gebruikt in de eerste zin gaat het meer om de vraag welke vorm van sturing 
wenselijk is terwijl het in de tweede zin om de empirische beschrijving en analyse 
van sturingprocessen gaat, zie bijvoorbeeld Anders 2003 en Rosenau/Czempiel 
1992: 9-11. 

3  Het concept van het semi-autonome sociale veld blijft dus de aandacht te trekken, 
in 1984 werd op een bijeenkomst van de Volksrechtkring in Wageningen, waar 
trouwens ook 16 onderzoekers aan deel namen (toeval of niet?), al geconcludeerd 
dat het begrip een “tamelijk onschuldig placebo” is (Spiertz 1984). Dat het begrip 
nog steeds wordt aangehaald was voor sommige deelnemers van het debat in Ber-
gen een teken dat het nog goed bruikbaar is. Voor andere deelnemers onderstreepte 
dit echter juist de noodzaak van theoretische vernieuwing. 
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Het was duidelijk dat deze generatie onderzoekers niet de behoefte heeft 
om zich als revolutionaire avant-garde te presenteren, of zelfs maar radicaal te 
breken met het verleden – hoe teleurstellend dit ook voor sommige toehoorders 
was. Zij werkt eerder vanuit het onderzoeksobject dan vanuit een specifieke 
school, met vaak een ironische distantie en afkeer van grote verhalen. Geen 
duidelijke ideologieën, sociale bewegingen en politieke stromingen dus, maar 
eerder een open en op communicatie gerichte aanpak. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van al het nuttige wat de rechtsantropologie in het verleden heeft 
voortgebracht, maar (her)ontdekken de jonge wetenschappers op zoek naar een 
theoretisch kader voor hun empirisch onderzoek ook theoretici als Bourdieu, 
Foucault, Giddens en Derrida. Er wordt over het algemeen weinig heil gezien 
in toenemende verfijning en specialisering die oude vertrouwde paradigma’s 
alleen in oneindige variatie imiteert zonder de sociaal-wetenschappelijke be-
studering van het recht een nieuw en vernieuwend impuls te geven.  

Uiteraard blijft de belangrijkste bindende factor ook binnen deze generatie 
een zoektocht naar het “lebende Recht” volgens Ehrlich (1913).4 Bestudering 
van het statelijk recht alleen is niet voldoende om de gestelde onderzoeksvra-
gen te beantwoorden, en de sociale, culturele en politieke context van recht 
zijn belangrijker dan dat wat er in de boeken staat. Daarnaast lijken er vier 
belangrijke aandachtsvelden te zijn: de verhouding tussen globalisering en 
gefragmenteerde soevereiniteit, de concentratie op de wijze waarop recht bin-
nen een specifiek veld gegenereerd wordt, de ‘verdietsing’ van recht en het 
discours erover binnen een bepaalde context en de implementatie van recht. Op 
ieder van deze gebieden gaan wij hieronder kort in met korte beschrijvingen 
van de onderzoeksprojecten van de deelnemers aan het panel in Bergen, die als 
vignetten in de algemene tekst ingebed zijn.  

2. Globalisering en gefragmenteerde soevereiniteit 

Een nieuwe fase van globalisering heeft er in de afgelopen decennia toe geleid 
dat er, naast de Leviathan die de Staat ooit geacht werd te zijn, een veelheid 
aan alternatieve politieke entiteiten op het toneel is verschenen. Soevereiniteit 
is in toenemende mate gefragmenteerd geraakt doordat bijvoorbeeld internati-
onale instellingen en transnationaal opererende bedrijven en NGOs (non-
gouvernementele organisaties) tegenwoordig meebepalen wie, waar, welke 
rechten heeft of claimen kan. Vaak zijn zij uitgegroeid tot machtige spelers in 
een juridisch en politiek spel waarin staten hun hegemonie onmiskenbaar ver-
loren hebben. Miklos Redner stelt deze proliferatie en de politieke achtergrond 
ervan in zijn onderzoek centraal:  

                                                           
4  Nederland is tenslotte een van de landen waar concepten als rechtspluralisme en 

dynamisch gewoonterecht ontwikkeld en tot bloei gebracht werden. De bundel 
“Anthropology of Law in the Netherlands” is een nuttige staalkaart van rechtsan-
tropologisch onderzoek in de jaren 70 en 80 (Griffiths/von Benda-Beckmann, 
1986). Voor een recent overzicht van de geschiedenis van de rechtsantropologie in 
Nederland, zie von Benda-Beckmann/von Benda-Beckmann 2002. 
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Miklos Redner – Rotterdam (redner@frg.eur.nl) 
Hebben nieuwe problemen nieuwe rechtbanken nodig? Een verhaal 
over proliferatie van tribunalen 
Mijn proefschrift gaat over een trend in het internationale recht die door 
sommigen de proliferatie van internationale geschilbeslechting wordt 
genoemd, door anderen de fragmentatie van geschilbeslechting en door 
cynici zelfs tribunalisme. Ik stel mij niet zozeer ten doel om de interne 
logica en consistentie van het debat hierover in kaart te brengen, maar 
juist de ideologische achtergrond ervan. Een externe kritiek dus. Om 
deze uit te voeren moet ik buiten de grenzen van het rechtspositivisme 
stappen en gebruik maken van sociaal-wetenschappelijke methoden. 
Het gaat hier vooral om discoursanalyse of semiotiek à la Duncan 
Kennedy of Balkin. Hoe je deze methoden ook noemt, het is een manier 
om het concept van ideologie in het internationale recht te introduceren. 
Plotseling staan de voor- en tegenstanders van proliferatie niet meer 
centraal, maar vertegenwoordigen zij een ideologie. 

 
Terwijl transnationalisering5 leidt tot een pluraliteit van regelgevers en regel-
bepalers op supranationaal niveau, geeft dit proces binnen nationale staten 
tegelijkertijd – onder de noemer van democratisering – aanleiding tot proces-
sen van decentralisatie, waarbij een deel van de politieke en juridische macht 
van de staat gedelegeerd wordt naar het subnationale (regionale en lokale) ni-
veau. In het laatste geval gaat het dikwijls om een op- of herwaardering van al 
langer bestaande vormen van bestuur en regelgeving, niet zelden met prekolo-
niale of koloniale wortels. Soms zijn deze entiteiten door het statelijke recht in 
het leven geroepen, maar soms ook bestonden zij tot voor kort los van statelij-
ke erkenning. Meerdere onderzoekers besteden uitdrukkelijk aandacht aan dit 
statelijk erkend rechtspluralisme en brengen dit direct of indirect in verband 
met globalisering. De volgende drie projecten zijn hier goede illustraties van. 
 

Barbara Oomen – Leiden (b.m.oomen@law.leidenuniv.nl) 
Traditioneel leiderschap en gewoonterecht in Zuid-Afrika 
Het proefschrift dat ik net verdedigd heb, gaat over de herwaardering 
van traditioneel leiderschap en gewoonterecht in het Zuid-Afrika van na 
de Apartheid. Het kijkt in het bijzonder naar de verhouding tussen de 
formele, juridische erkenning van traditioneel leiderschap en gewoon-
terecht en hun sociaal-politieke positie. Met behulp van multidiscipli-
nair en ‘multi-sited’ etnografisch onderzoek breng ik de relatie in kaart 
tussen de verbazingwekkende terugkeer van de traditie in zowel de lo-
kale als de nationale en internationale debatten. Op basis van kwalita-
tieve en kwantitatieve bevindingen stel ik dat de manier waarop het 
recht flexibele categorieën als ‘cultuur’, ‘gewoonte’ en ‘traditie’ erkent, 

                                                           
5  Onder transnationalisering verstaan wij de institutionele dimensie van globalise-

ring. 
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ook belangrijke consequenties heeft in de lokale politieke arena, waar 
het bepaalde stemmen versterkt en andere marginaliseert. Dit komt om-
dat lokaal levend recht ‘onderhandeld’ wordt binnen de lokale machts-
verhoudingen, en omdat statelijk recht als een middel in deze onderhan-
delingen ingebracht kan worden. Met behulp van dit model breng ik de 
rol van statelijke en internationale erkenning in de lokale herwaardering 
van traditie in kaart, en dus ook hoe – zeker waar het gaat om cultuur – 
categorieseringen consequenties hebben. 
 
Janine Ubink – Leiden (j.ubink@law.leidenuniv.nl) 
Grondenrecht in Ghana: toegang, rechtszekerheid, afdwingbaar-
heid – het geval van peri-urbaan Kumasi 
Grond is in Ghana, zoals in alle Afrikaanse landen, een belangrijke be-
staansbron. Daarom zijn er juist hier veel grondzaken en wordt rechts-
zekerheid met betrekking tot grondbezit als zo’n belangrijk onderwerp 
gezien. Bij het beheer van de grond zijn vier actoren betrokken: traditi-
onele leiders, families, staatsinstellingen (formeel gezien) en indivi-
duen. Dit onderzoek kijkt naar de problemen bij de toegang tot grond 
die individuen ervaren in hun contacten met de eerste drie actoren, en 
naar de oorzaken van deze problemen. Daarnaast bekijk ik tot welke in-
stituties van geschilbeslechting mensen zich (kunnen) wenden en in ho-
everre deze mechanismen in staat zijn om daadwerkelijk rechtsbesch-
erming te bieden. Ook kijk ik naar andere strategieën die mensen 
hanteren om hun recht op grond zeker te stellen. Een centraal thema is 
in hoeverre de staat invloed heeft op het lokale grondbeheer. In Ghana 
heeft de staat op drie manieren geprobeerd haar invloed te doen gelden. 
Allereerst door het instellen van administratieve organen die zich 
bemoeien met het gewoonterechtelijk grondbeheer, of daarvoor een 
alternatief bieden. Daarnaast door het invoeren van wetgeving die ofwel 
rechtstreeks invloed heeft op grondbeheer, ofwel indirect door 
bijvoorbeeld het functioneren van traditionele leiders aan banden te leg-
gen. Ook biedt de staat fora aan voor het beslechten van grondzaken: 
zowel rechtbanken als administratieve organen. De effectiviteit hiervan 
is echter nog te weinig onderzocht. 
 
Joris van de Sandt – Amsterdam (sandt@jur.uva.nl) 
Communaal beschikkingsrecht op natuurlijke hulpbronnen en in-
heemse autonomie in Colombiaanse resguardos 
Mijn onderzoek gaat over de sociale effecten van de officiële erkenning 
van territoriale autonomie van inheemse gemeenschappen in Colom-
biaanse resguardos (reservaten). Volgens de Colombiaanse grondwet 
van 1991 hebben inheemse gemeenschappen binnen de grenzen van 
hun traditionele territorium het recht om zichzelf te besturen volgens 
eigen culturele gebruiken en sociaal-juridische instituties. Op zoek naar 
de maatschappelijke relevantie van deze erkenning van inheemse auto-
nomie bekijk ik of en in hoeverre gemeenschappen nu meer dan voor-

 



Staalkaart van de nieuwe rechtsantropologie 59 

heen in staat zijn om hun specifieke vormen van sociale organisatie 
vorm te geven en te reproduceren. Hierbij richt ik mij in het bijzonder 
op instituties van communaal beschikkingsrecht op (natuurlijke) hulp-
bronnen aangezien deze van centraal belang zijn bij het streven van in-
heemse gemeenschappen naar een zelfgekozen pad van ontwikkeling 
(zelfbeschikking). Ten eerste laat ik zien dat statelijk recht via de conti-
nue interactie tussen inheemse gemeenschappen en de niet-inheemse 
maatschappij een belangrijke scheppende factor is geweest in de ont-
wikkeling van inheemse vormen van economische en politieke organi-
satie. Ten tweede bekijk ik hoe – op het gebied van beheer van natuur-
lijke hulpbronnen, economie en ontwikkeling – oude en nieuwe in-
heemse wetgeving voor gemeenschappen zowel een hulpmiddel als een 
belemmering vormt bij het zoeken naar oplossingen voor hun proble-
men en het verdedigen van hun belangen. 

 
Uiteraard wordt zowel statelijk recht als gewoonterecht van alle onderzoekers 
geconceptualiseerd als dynamisch en veranderlijk, als beschikbare hulpbron 
(resource) en als machtsmiddel. Een opvallende overeenkomst in de boven-
staande drie projecten is dat het gewoonterecht door traditionele of inheemse 
leiders naar de buitenwereld dikwijls wordt gepresenteerd als zou het een ge-
sloten geheel van traditionele normen betreffen dat op geen enkele manier be-
invloed is door statelijke wetgeving of andere normatieve velden en begrippen. 
Alhoewel deze representatie van gewoonterecht doorgaans zowel van binnen 
als van buiten gemeenschappen wordt betwist, pogen lokale autoriteiten op 
deze manier om bemoeienis van buiten af te weren en hun controle op de loka-
le gang van zaken zo groot mogelijk te houden, vaak met aanmerkelijk succes. 
Vanuit historisch perspectief blijkt desondanks toch dat de continue interactie 
met de buitenwereld het gewoonterecht in de loop der jaren in belangrijke mate 
heeft gevormd en blijft vormen. 

3. Sociale velden of politieke arena’s? 

In een aantal onderzoeksprojecten blijkt dat een focus op een bepaald sociaal 
veld leidt tot interessante inzichten bij de analyse van de maatschappelijke 
werking van het recht. Moore (1973) omschreef een sociaal veld als een doel-
gerichte relationele configuratie die in bepaalde mate gestructureerd wordt 
door de transnationale politieke en juridische orde, maar tot op zekere hoogte 
ook autonoom is in het vormen en afdwingen van lokale betekenissen en nor-
men. Het blijkt echter dat huidige onderzoekers de behoefte voelen om binnen 
dit begrip meer plaats in te ruimen voor de asymmetrie van de machtsverhou-
dingen tussen actoren die het veld opmaken. Zij verkiezen daarom de interpre-
tatie volgens Bourdieu, die zich een sociaal veld voorstelt als een constellatie 
van relaties tussen actoren met ongelijke toegang tot verschillende vormen van 
macht en kapitaal. De constellatie van actoren kent ook volgens Bourdieu zijn 
eigen spelregels (1977, 1996: 124-147). Anderen spreken in plaats van sociaal 
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veld liever van een politieke arena (Bierschenk/Olivier de Sardan 1998). Hoe 
dan ook, wat deze onderzoeksprojecten met elkaar gemeen hebben is dat zij 
expliciet kijken naar de manier waarop mensen politiek bedrijven om het recht 
te veranderen of juist te handhaven, de implementatie van wetgeving proberen 
te beïnvloeden of met elkaar wedijveren over de ‘juiste’ interpretatie van de 
wet. 
 

Maaike de Langen – Leiden (m.s.delangen@law.leidenuniv.nl) 
Decentralisatie in Mali: effecten van de nationale decentralisa-
tiewetgeving op de lokale politieke arena van een kleine stad 
Sinds het begin van de jaren ’90 is Mali verwikkeld in een grootschalig 
decentralisatieproces. In deze periode werden bijna 700 nieuwe ge-
meenten gecreëerd en in 1998 en 1999 werden gemeenteraden verkozen 
via directe lokale verkiezingen. Decentralisatie vindt nu dus plaats tot 
op het laagste bestuurlijke niveau. Ik deed gedurende 4 maanden veld-
werk in Douentza, een kleine stad met 15.000 inwoners in Centraal 
Mali. Daar onderzocht ik hoe het recentelijk geïnstalleerde lokale bes-
tuur – een gemeenteraad en burgemeester – functioneerde. Hierbij 
richtte ik mij in het bijzonder op een verkavelingproject dat door de 
gemeente werd uitgevoerd. De verkaveling had betrekking op grond 
aan de rand van de stad en was erop gericht de grond op te delen en 
geschikt te maken voor bewoning. Vooral het proces van verdeling van 
deze percelen was interessant omdat duidelijk werd hoe lokale onder-
handelingen plaatsvonden, welke strategieën en hulpbronnen mensen 
hierbij hanteerden en hoe statelijk recht in de lokale context function-
eerde. Het bleek dat statelijk recht bij de onderhandelingen zowel een 
hulpbron als een obstakel vormt, en dat kennis van de wet en de sociale 
positie en politieke vaardigheden van de verschillende actoren in grote 
mate bepalen in hoeverre iemand erin slaagt het recht naar zijn hand te 
zetten. 

 
Maaike de Langen mag dan aandacht vragen voor de politieke arena in een 
voor de antropologie klassieke dorpsstudie, ook wordt het concept – en de 
daarbij behorende antropologische onderzoeksmethoden – ook nog steeds 
vruchtbaar toegepast in sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht in 
Westerse contexten. Twee onderzoeken naar meer en minder geïnstitutionali-
seerde onderdelen van de Nederlandse juridische arena zijn hier mooie illustra-
ties van. 
 

Bregje Dijksterhuis – Leiden (bregje.dijksterhuis@law.leidenuniv. 
nl) 
Rechterlijke samenwerking in Nederland: de ontwikkeling van 
richtlijnen voor alimentatie door rechtbanken en gerechtshoven 
Onderwerp van mijn onderzoek is de samenwerking tussen rechters van 
verschillende Nederlandse rechtbanken die gericht is op het vinden van 
richtlijnen die tot grotere eenstemmigheid van rechterlijke beslissingen 
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leiden. In het bijzonder gaat het over bestaande vormen van rechterlijke 
samenwerking die 27 jaar geleden leidden tot rechterlijke afspraken met 
betrekking tot alimentatiebepaling. Deze normen, bekend als de 
‘alimentatienormen’, geven rechters een richtsnoer bij het berekenen 
van de hoogte van de alimentatie. Rechters van rechtbanken en 
gerechtshoven komen nog steeds om de twee weken bij elkaar om over 
de inhoud van deze richtlijnen te discussiëren. In het onderzoek richt ik 
mij ten eerste op de vraag tot op welke hoogte rechters erin slagen deze 
richtlijnen voor alimentatiebepaling te ontwikkelen, en wat hierbij 
bespoedigende of bemoeilijkende factoren en omstandigheden zijn. De 
tweede vraag die aan bod komt, is hoe de informele rechterlijke 
samenwerking past of gezien moet worden binnen de institutionele 
context van de Nederlandse constitutionele staat. Ik beschrijf en 
verklaar de relatie tussen rechterlijke samenwerking (als fenomeen) en 
andere instituties, zoals de wetgever en de Hoge Raad. Op zoek naar 
antwoorden op mijn vragen verricht ik veldwerk en maak ik gebruik 
van methoden als diepte-interviews, participerende observatie en 
documentatiestudie. 
 
Margot Peeters – Rotterdam (peeters@frg.eur.nl) 
De ‘juridische lijdensweg’ van asbestslachtoffers: verschillende 
partijen, verschillende strategieën 
In de jaren negentig groeide in Nederland het besef dat asbestslachtof-
fers naast hun ziekte te vaak een ‘juridische lijdensweg’ moesten door-
staan wanneer zij schadevergoeding eisten. Gezien het snelle verloop 
van hun specifieke ziekte was de situatie vooral schrijnend voor slacht-
offers met mesothelioom. Vertegenwoordigers van de verschillende be-
trokken partijen (slachtoffers/werknemers, werkgevers, verzekeraars en 
overheid) kwamen overeen dat in ieder geval voor de werknemers met 
mesothelioom gecollectiviseerde, gepacificeerde afhandeling van scha-
devergoeding in handen van een neutrale bemiddelaar, het Instituut As-
bestslachtoffers, gewenst was. Dit onderzoek betreft een analyse van 
het strategisch gedrag van de verschillende betrokken partijen. Hoe heb-
ben zij zich opgesteld voor en tijdens de onderhandelingen die in 2000 
tot de oprichting van het instituut leidden? En hoe behandelt het Insti-
tuut Asbestslachtoffers sindsdien de problemen die de verschillende 
groepen asbestslachtoffers ondervinden wanneer zij schadevergoeding 
eisen? 

 
Met zijn specifieke aandacht voor juridische professionals laat Arie-Jan Kwak 
zien hoe ‘moderniteit’ in de juridische arena nieuwe kennis en opvattingen 
introduceert die door professionals (strategisch) kunnen worden aangewend als 
nieuwe bronnen van bevoegdheid en gezag, veranderingen die vanuit de leef-
wereld van individuen onherroepelijk weer hun uitwerking hebben op het gro-
tere geheel, de juridische beroepspraktijk. 
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Arie-Jan Kwak – Rotterdam (kwak@frg.eur.nl) 
Transformatie van juridisch professionalisme 
In mijn onderzoek wil ik een theoretisch kader ontwikkelen waarmee de 
transformatie van de juridische wereld in de afgelopen decennia kan 
worden beschreven en verklaard. Deze transformatie zal ik duiden als 
een product van ‘moderniteit.’ Het idee is om vier ideaaltypen van ju-
ridisch professionalisme te construeren die elk een modern profession-
eel ethos met een bijbehorende opvatting over juridische kennis 
vertegenwoordigen. Ze bieden vier verschillende legitimaties voor de 
bevoegdheden en competenties van de juridische professionals waarmee 
samen de bronnen van juridisch gezag in kaart kunnen worden ge-
bracht. De hoop is dat nader empirisch onderzoek de veranderingen in 
deze legitimatie, in het opschuiven van het ene type naar het andere, de 
veranderingen in de juridische wereld kunnen verklaren. In de construc-
tie van de ideaaltypen lijk ik een interessant perspectief te ontwikkelen 
op de ethische en morele dilemma’s die juristen ondervinden in hun da-
gelijkse praktijk. De vier typen hebben elk een professioneel engage-
ment dat moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen is. Het is 
dus onmogelijk om steeds het beste van alle vier de werelden te real-
iseren zodat de (zelfbewuste) jurist voor pijnlijke keuzes zal kunnen 
komen te staan. 

 
Uit ieder van deze onderzoeken blijkt dat de specifieke normatieve ordening 
van het sociale veld, welke steeds ook onder invloed staat van externe norma-
tieve ordes, de politieke deelnemers een meer of minder beperkte speelruimte 
(of ‘opportunity structure’) geeft waarbinnen zij hun belangen kunnen verde-
digen en najagen. In hoeverre zij hierin ook daadwerkelijk slagen hangt af van 
de sociale, economische en juridisch-culturele hulpbronnen die iedere afzon-
derlijke speler in staat is te mobiliseren. De grenzen van deze speelruimte be-
palen echter ook in belangrijke mate hoe het politieke spel tussen de verschil-
lende actoren gespeeld wordt. Gedurende de continue wisselwerking tussen 
individuele actoren en het veld worden deze zelf uiteindelijk gereproduceerd of 
langzaam getransformeerd. 

4. ‘Verdietsing’ van het juridisch discours 

Een specifiek aspect van globalisering is ook het feit dat er in toenemende ma-
te een mondiaal juridisch discours gevoerd wordt. Het is niet voor niets dat 
Ignatieff mensenrechten en democratisering als een van de drie talen van glo-
balisering beschouwt, samen met kapitaal en het internet. (2001) ‘Goed be-
stuur’, bijvoorbeeld, een van de centrale begrippen waarover westerse en ont-
wikkelingslanden tegenwoordig met elkaar in debat gaan en hun relaties met 
elkaar afstemmen, bevat ook een belangrijke juridische component. Juridische 
consultants doen tegenwoordig dan ook goede zaken, of het nu gaat over inter-
nationale advisering over het schrijven van een grondwet, het hervormen van 
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de rechterlijke macht, het oprichten van waarheidscommissies of het lokaal 
opnemen van het acquis communitaire. Net zoals Engels het de lingua franca 
van de globalisering lijkt te zijn, worden ook discussies over het recht in toe-
nemende mate in één taal gevoerd, een taal waarin noties als ‘mensenrechten’, 
‘rule of law’, ‘good governance’, ‘decentralisatie’ en ‘duurzame ontwikkeling’ 
centraal staan. 
En net zoals het Engels nauwelijks meer enkel de taal van de Amerikanen en 
de Britten is, maar toch tenminste ook van mensen uit Jamaica, Zuid-Afrika en 
Nieuw-Zeeland en eigenlijk ook van wetenschappers, popmuzikanten en wie 
niet, zo is ook dit ‘mondiale recht’ nauwelijks meer als enkel een westers ex-
portproduct te beschouwen. Het internationale mensenrechtendiscours is en-
thousiast opgepikt door mensen over de hele wereld – van Chileense inheemse 
vrouwen tot leden van de Chinese Falun Gong – en ‘vertaald’ binnen de eigen 
cultuur. Dit fenomeen, dat Sally Engle Merry (1997) als vernacularisation 
betitelt, zou in het Nederlands als ‘verdietsing’ vertaald kunnen worden: het in 
het lokale dialect overbrengen van een mondiale taal. Dit specifieke aspect van 
globalisering – de verhouding tussen internationaal vormgegeven begrippen en 
de lokale invulling ervan – staat centraal in onderzoeken als die van Jilles van 
Gastel, Stijn Deklerck, Juan Amayo-Castro en Julia Arnscheidt. 

Zo kijkt Jilles van Gastel naar de genealogie van het, inmiddels ook in Ne-
derland populaire, begrip ‘good governance’. Via interviews met beleidsma-
kers, met de nadruk op hun levensverhalen, probeert zij in kaart te brengen op 
welk moment het begrip in het Nederlandse debat opkwam en waarom bepaal-
de invullingen van het begrip prevaleerden boven andere. 

 
Jilles van Gastel – Wageningen (jnvan_gastel@hotmail.com) 
Mijn onderzoek analyseert het beleidsproces op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Daarbij richt het zich specifiek op het ‘good governance’ beleid. Het 
onderzoek laat zien welke verschillende betekenissen er in internationa-
le context, dat wil zeggen multilaterale instellingen en internationale fo-
ra, aan het concept gegeven zijn, hoe deze zijn opgenomen in het Ne-
derlandse ontwikkelingsbeleid, en welke processen binnen het Ministe-
rie afspelen rondom de beleidsvorming op ‘good governance’. Het on-
derzoek toont aan dat Ministers de discours van de internationale insti-
tuties overnemen waaraan zij verbonden zijn of waren. Beleidsadvi-
seurs proberen de Minsister te beïnvloeden door middel van ‘back door’ 
methoden, zoals beleidsnotities, memoranda, en input voor speeches. 

 
Minstens zo populair als het ‘good governance’ – begrip, en net zo gevoelig 
voor contextspecifieke invulling, is uiteraard het mensenrechtendiscours. Ter-
wijl het debat binnen de rechtstheorie over het universele versus het cultuurge-
bonden karakter van mensenrechten nog lang niet is uitgewoed, hebben men-
sen, organisaties en naties over de hele wereld zich dit discours eigen gemaakt. 
Vaak geven zij daaraan een hele eigen invulling, zoals Stijn Deklerck centraal 
stelt in zijn empirisch onderzoek naar mensenrechten in China.  
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Stijn Deklerck – Leuven (stijndeklerck@hotmail.com) 
Een rechtsantropologische analyse naar concepties van mensen-
rechten in de hedendaagse Chinese rechtscultuur.  
Centraal in dit onderzoek staat de receptieanalyse. Er wordt onderzocht 
welke plaats het recht, en meer bepaald mensenrechten, innemen in de 
hedendaagse Chinese cultuur. Dit behelst een studie naar Chinese 
rechtsbronnen (wetgeving en rechtsleer) met bijzondere aandacht voor 
de manier waarop mensenrechten in de interne Chinese rechtsorde op-
genomen en verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal het onderzoek 
ook een praktijkstudie bevatten naar de mensenrechtenopvattingen in 
Chinese belangenorganisaties. Dit leidt zowel tot een evaluatie van be-
staande westerse visies op de plaats van mensenrechten in de Chinese 
rechtscultuur, als van de rol die praktijkstudies in kun nemen in dit 
soort wetenschappelijk onderzoek. 

 
Een belangrijk uitgangspunt bij een dergelijke benadering is dat recht niet een 
systeem is, maar eerder een uiting van cultuur, een manier om betekenis te 
verlenen aan dagelijkse handelingen. Daarbij constitueert het recht begrippen, 
categorieën en ordeningen en bestendigt het deze in de praktijk. Zoals Geertz 
(1983) schreef: “Juridisch denken constitueert eerder sociale categorieën dan 
dat zij deze reflecteert.” Wanneer men recht op een dergelijke wijze beziet, 
wordt het dus van groot belang wie ‘de macht van de definitie heeft’, wie juri-
dische categorieën kan vastleggen, invullen of er een lokale interpretatie van 
kan geven. Deze machtsvraag, waarin de centrale benadering van de Critical 
Legal Studies doorklinkt, komt in veel onderzoeken terug. Een voorbeeld is het 
werk van Juan Amayo-Castro, die in kaart brengt hoe de tweedeling publiek-
privaat binnen een gegeven context tot stand komt en wat daarvan de gevolgen 
zijn. 
 

Juan Amayo-Castro, Rotterdam (amayacastro@frg.eur.nl) 
Het Publiek-Privaat Onderscheid in de Jurisprudentie van het Eu-
ropees Hof voor de Rechten van de Mens 
Dit onderzoek behelst een discoursanalyse van een geselecteerd aantal 
arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat 
op zoek naar de wijzen waarop het publiek-privaat onderscheid de ge-
bruikte argumenten in dialogische zin structureert. Bij wijze van afbak-
ening richt ik mij op twee groepen arresten, een acht- à tiental arresten 
die betrekking hebben op seksualiteit en privacy, en een tiental arresten 
op het gebied van het recht op eigendom. Het idee van discours gebruik 
ik in de semiotische zin, m.a.w. als een tekst in de meest ruime zin van 
het woord, als een ‘empirie’ op zich dat geïnterpreteerd wordt. Mijn 
analyse, die uitgaat van een poststructuralistische notie van taal, behelst 
een uiteenrafeling van de publiek-privaat dichotomie en een ordening 
van de publiek/privaat-brokken in termen van verschillende narratieven, 
o.a. over strategie, macht, identiteit, ideologie, etc. In algemenere zin 
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beoogt het onderzoek een gevoel te geven voor de vloeibaarheid en de 
onbepaaldheid van het recht. 

 
Julia Arnscheidt heeft een zelfde belangstelling voor de wijze waarop een 
mondiaal begrip binnen een specifieke context ingevuld wordt, welke machts-
verhoudingen daarbij spelen en wat van deze invulling de sociale gevolgen 
zijn. In navolging van het idee van ‘legal transplants’, kijkt zij naar de ‘policy 
transfer’ van noties als ‘natuur’ en ‘milieu’, die ook al zo’n belangrijke rol 
spelen in de mondiale dialoog. ‘Discours’ definieert zij daarbij als “het ensem-
ble van ideeën, concepten en categorieseringen die geproduceerd, gereprodu-
ceerd en getransformeerd worden binnen bepaalde praktijken en die zin geven 
aan de fysieke en sociale werkelijkheid.” 
 

Julia Arnscheidt – Leiden (j.arnscheidt@law.leidenuniv.nl) 
Beleid op het gebied van natuurbescherming in Indonesië 
Mijn onderzoek gaat om de vraag hoe Indonesië beleid op het gebied 
van natuurbehoud maakt en implementeert, wat hiervan de resultaten 
zijn en hoe deze verklaard kunnen worden. Er is dus een beschrijvend 
en een verklarend deel. Naast een beschrijving van het wetgevings- en 
beleidsproces, ga ik in op de aannames waarop natuurbeschermingsbe-
leid in Indonesië gebaseerd is. Daarbij kijk ik zowel naar het internatio-
nale als naar het nationale en lokale niveau om uit te leggen waarop be-
leidsdiscussies op dit gebied veelal een ritueel karakter hebben, en im-
plementatie faalt. Een van mijn meest interessante bevindingen betreft 
het cultureel geconstrueerde karakter van het begrip ‘natuur’. 
Aangezien de beleidsdiscussie over natuurbehoud steeds meer geglobal-
iseerd is, lijkt de kloof tussen beleidsmakers en de lokaal betrokkenen te 
groeien, of het nu gaat om beleidsmakers of om burgers.  

5. Implementatie van recht en beleid 

Ook het vierde grote thema, implementatie van recht en beleid, kan niet om de 
mondiale veranderingen heen. De door de globalisering veroorzaakte prolifera-
tie van regelgevende actoren en de gefragmenteerde soevereiniteit van de na-
tiestaat heeft implicaties voor onderzoek naar uitvoering van beleid en wetge-
ving. Het initiatief om een bepaald beleid uit te voeren is vaak niet meer af-
komstig van de nationale overheid maar van internationale organisaties en glo-
bale discoursen. Voor de Europese context is dit de Europese Unie en voor de 
zogenaamde ontwikkelingslanden organisaties zoals de Wereldbank of de We-
reldhandelsorganisatie. Veel onderzoekers van deze generatie doen onderzoek 
naar uitvoeren van beleid en regels, al dan niet van transnationale origine, en 
besteden daarbij veel aandacht aan niet voorziene gevolgen van het geloof in 
de maakbaarheid van de samenleving oftewel het “social engineering” dat al 
sinds de jaren 70 uitermate kritisch wordt bejegend (von Benda-Beckmann, 
1993; Galanter, 1981; Trubek/Galanter, 1974). De volgende projecten zijn 

 



66 Gerhard Anders, Barbara Oomen & Joris van de Sandt 

producten van deze kritiek op recht en beleid als instrument van bewuste en 
geplande sociale verandering en proberen zowel het idee van het “recht in de 
boeken” als ook simplistische visies op beleidsuitvoering te overstijgen.  
 

Benjamin van Rooij – Leiden (b.vanrooij@law.leidenuniv.nl) 
Milieubescherming, Milieurecht en handhavingcampagnes in de 
Volksrepubliek China  
Sinds 1978 is China begonnen met een omvangrijk hervormingspro-
gramma gericht op het hervormen van het economisch en bestuurlijk 
systeem. De (her-)opbouw van het rechtssysteem vormt een centraal on-
derdeel van het nieuwe beleid. Rechtsregels gingen steeds meer de 
flexibele beleidsregels van partij en staat vervangen. Sinds 1997 propa-
geert China de governance based on law, sinds 1999 vastgelegd in de 
grondwet. Een andere ontwikkeling is dat China de afgelopen 25 jaar 
milieubeleid en milieuregelgeving heeft gemaakt om de sterk toenemen-
de industriële milieuvervuiling te beperken. De handhaving van deze 
milieuwetgeving blijkt in de praktijk erg problematisch te zijn. Om dit 
op te lossen zijn er sinds 1996 een viertal politieke campagnes opgezet 
die de handhaving moeten verbeteren. Mijn onderzoek probeert een ant-
woord te geven op enkele van de vragen die dit soort campagnes op-
roept: waarom verloopt de handhaving van milieurecht zo slecht? In 
hoeverre helpen de campagnes de handhavingproblemen op te lossen? 
Wat betekent het gebruik van dit soort campagnes voor de ontwikkeling 
van een rule of law in China? Welke lessen kunnen we uit deze Chinese 
campagnes trekken over de verhouding van politiek en recht met 
betrekking tot rechtshandhaving? Wat leert de Chinese ervaring met 
milieurechtshandhaving ons voor de mogelijkheden het milieu te 
beschermen in ontwikkelingslanden? En hoe relevant is de theorie van 
sustainable development hiervoor?  
 
Gerhard Anders – Rotterdam (g.anders@frg.eur.nl) 
Ambtenaren in Malawi en de gevolgen van Structurele Aanpassing 
Mijn onderzoek richt zich op de positie van ambtenaren in sociale net-
werken in de context van hervormingen van het staatsapparaat en de 
ingrijpende maatschappelijke veranderingen die sinds de democratiser-
ing in 1994 plaatsvinden. Ambtenaren reageren op de onzekere situatie 
in de bureaucratie en samenleving op allerlei onvoorziene manieren om 
hun sociale zekerheid en die van hun netwerken veilig te stellen. Dit uit 
zich onder andere in corruptie, zoeken van andere inkomstenbronnen en 
minder belangstelling voor hun officiële taken. Het onderzoek richt zich 
op deze niet geplande consequenties van de hervormingen en plaatst 
deze in de context van het beleid van de Wereldbank en het Internatio-
nal Monetair Fonds en de achterliggende ideologie van “good gover-
nance”. Daarbij wordt de verhouding tussen internationale organisaties 
en natiestaat geproblematiseerd. Het onderzoek laat zien hoe gefrag-
menteerde soevereiniteit doorwerkt in de overheidsbureaucratie. Bu-
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reaucratie wordt daarbij niet als monolithisch geheel onderzocht maar 
als arena met verschillende actoren. Het veldwerk ten behoeve van de 
verzameling van empirisch materiaal werd in stedelijke gebieden uit-
gevoerd tussen november 1999 en november 2000 en in februari en 
maart 2002. Zie ook Anders (2002).  
 
Michiel Köhne – Wageningen (michiel.kohne@wur.nl) 
Decentralisatie en legitimiteit van bestuur in Bolivia 
Mijn onderzoek gaat over decentralisatie in Bolivia en de gevolgen 
daarvan voor de legitimiteit van nationaal beleid ten aanzien van 
natuurlijke hulpbronnen. Bij wet van 1994 kregen bestaande vormen 
van lokaal bestuur, zoals boerenorganisaties, wijkbesturen en besturen 
van inheemse volken de mogelijkheid om te worden erkend en te 
worden opgenomen in de staatsstructuur. Dit proces van decentralisatie 
biedt de mogelijkheid om te bestuderen welke invloed secundaire re-
gels, regels over het wijzigen van primaire of substantiële regels, heb-
ben op de legitimiteit van overheidsbestuur. Het onderzoek concentreert 
zich op de rol die dit recht speelt in processen van legitimering die 
zowel bottom-up als top-down plaatsvinden. De vraag die hierbij cen-
traal staat is in hoeverre de rechtsstaatgedachte daarbij werkelijkheid 
wordt. Wat zijn de gevolgen van het recht dat de relatie overheid – bur-
ger beoogt te regelen voor de kwaliteit van die relatie? Kan dit recht 
misbruik van macht door de overheid voorkomen of belemmeren? 
 
Adriaan Bedner – Leiden (a.w.bedner@law.leidenuniv.nl) 
Handhaving van milieubeleid in Indonesië 
Het opstellen van goede milieuwetgeving is op zichzelf al moeilijk, 
maar het handhaven ervan is helemaal een ‘tour de force’. Dit geldt in 
het bijzonder voor ontwikkelingslanden. Mijn onderzoek richt zich op 
de pogingen tot handhaving van milieuwetgeving tegen watervervuiling 
in Indonesië. Hierbij betrek ik zowel juridische, bestuurlijk-politieke als 
sociale factoren. Centraal staan twee casestudies in de omgeving van 
Bandung in West Java. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in de ge-
volgen van acties tot handhaving op lokale geschillen tussen boeren en 
industrieën en de betekenis hiervan voor de legitimiteit van het be-
stuur.Daarnaast wil ik ook een vergelijkende studie doen naar het Scho-
ne Rivieren Programma (Prokasih) in verschillende provincies in Indo-
nesië. 

 
Bij het bestuderen van recht en beleid zijn twee dingen belangrijk. Ten eerste, 
het oude black-box model van beleid formuleren, toepassen en vervolgens naar 
de resultaten kijken is volgens deze onderzoekers een vertekende simplificatie 
van de werkelijkheid. Implementatie van beleid is een proces waarbij verschil-
lende actoren met tegenovergestelde interesses en ideologieën beleid interpre-
teren en manipuleren. Beleid wordt dus continu “gemaakt” tijdens het proces 
van implementatie. Tevens dient men rekening te houden met de steeds diffu-
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ser wordende grenzen tussen verschillende normatieve stelsels en hun weder-
zijdse doordringing. De formulering en uitvoering van beleid kan dus als arena 
of sociaal veld gezien worden waarin de actoren proberen hun invloed uit te 
oefenen om een voor hun wenselijk resultaat te behalen.  

Ten tweede is het formuleren en het uitvoeren van beleid altijd politiek van 
aard en wordt het door asymmetrische en steeds wisselende machtsverhoudin-
gen beïnvloed. Ook ogenschijnlijk neutrale concepten zoals “rule of law” en 
behoorlijk bestuur zijn uitermate politiek en moreel geladen concepten die niet 
als neutrale meta-regels fungeren zoals wordt beweerd, maar die juist deel uit-
maken van het complexe proces van re-interpretatie dat in de arena van be-
leidsvorming en uitvoering plaats vindt (Kennedy, 2003). In deze zin vormt 
uitvoering van beleid ook altijd weer een proces van “verdietsing”.  

6. Een nieuwe lente? 

Onder de ruïnes roert leven, zoveel moge duidelijk zijn. Het is waar dat er re-
centelijk binnen de Nederlandse rechtsantropologie een enorme kaalslag heeft 
plaatsgevonden. Een kaalslag die cynisch genoeg juist op een moment kwam 
waarop de rechtswetenschap meer dan ooit behoefte heeft aan het klassieke 
instrumentarium van de rechtsantropologie: aandacht voor rechtspluralisme, 
langdurig empirisch onderzoek met participerende observatie en kritische re-
flectie over de verhouding tussen recht en cultuur. Maar juist daarom, omdat 
de sociale werkelijkheid lijkt te roepen om een niet-dogmatische maar wel 
rechtsantropologische benadering, is het te verklaren dat de workshop in Ber-
gen op zoveel enthousiasme kon rekenen.  

Daarbij lijkt de nieuwe generatie veel gemeen te hebben met haar onder-
zoeksonderwerp. De plurale affiliaties bijvoorbeeld, het gemak waarmee men-
sen verschillende wetenschappelijke identiteiten combineren en van de ene 
hoedanigheid in de andere glippen. Rechtssocioloog, rechtsantropoloog, filo-
soof, methodoloog, Indoloog of Afrikanist: het zijn net zo min vaste identitei-
ten als Turk, moslim, Nederlands staatsburger en lid van een cybergemeen-
schap. Daarbij is niet een wetenschappelijke school, maar het onderzoekson-
derwerp richtinggevend in de bepaling van welke identiteit op een gegeven 
moment centraal staat. Juist omdat zelfs die onderzoekers die kijken naar in-
heemse gemeenschappen in Colombia ook e-mail ontvangen van hun ‘onder-
zoekssubjecten’, die net zo makkelijk op een vliegtuig naar Genève stappen als 
zij oogstrituelen uitvoeren, lijkt het onmogelijk om enkel nog rechtsantropolo-
gie te bedrijven die het onderscheid tussen “wij-zij” en “hier in Europa-ginds 
in verre landen” onkritisch reproduceert. 

Naast de permanent wisselende, vloeibare identiteiten lijken onderzoekers 
en hun ‘onderwerpen’ ook een fascinatie voor de dialoog tussen het globale en 
het lokale gemeen te hebben. De belangrijkste uitdaging voor de rechtsantro-
pologie, zo leek de consensus in de posters, is om te werken aan een theore-
tisch kader dat recht doet aan de wijze waarop micro en macro verbonden zijn. 
Dat zo’n kader niet alleen geënt kan zijn op het meer ouderwetse rechtsantro-
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pologische gedachtegoed, of op de sociologie, of op de regionale studies, is 
duidelijk en verklaart de populariteit van de ‘grote denkers’, van Bourdieu tot 
Foucault.  
“Wat is er precies nieuw?”, vroeg een van de aanwezigen in Bergen. Het ant-
woord lijkt te zijn dat het nieuwe eerder ligt in de wereld dan in de wetenschap 
zelf: de globalisering, het verband tussen recht en cultuur, de proliferatie van 
andere politieke entiteiten dan de staat. Daarbij past een vorm van wetenschap 
die niet zozeer school wil vormen, of een revolutie wil starten maar die zoekt 
naar de beste theoretische en methodische instrumenten om die snel verande-
rende wereld te duiden. En natuurlijk naar de beste organisatievorm om dat te 
doen: geen school, maar een netwerk. Daarvoor was de bijeenkomst in Bergen 
een prima start.  
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Newspeak uit en over bestuurlijk Nederland 

André J. Hoekema 

Bespreking van Marc Hertogh, De levende rechtsstaat, een ander perspectief 
op recht en openbaar bestuur. Utrecht: Lemma 2002, 135 blz., ISBN 90-
59310-323. 

1. Het boek, de rechtsstaat van onderwerp 

Marc Hertogh bundelde artikelen in een mooi verzorgd boekje van zo’n 135 
kleine, elegante en mooi opgemaakte bladzijden. Zijn stijl is helder en licht. 
We hebben hiermee een rechtssociologisch pocketboek dat je zo kunt meene-
men naar zomers Zandvoort. We vinden erin een frisse blik op rechtssociologi-
sche wegbereiders zoals Pound en vooral Ehrlich, en spannend voor mij speci-
aal is de revue van eigen hobby’s zoals (studies naar) ambtelijk handelen, on-
derhandelend bestuur, typen van legaliteit. Sterker nog, “de levende rechtstaat” 
– men herkent Ehrlich - verwijst naar een empirisch begrip van rechtsstaat dat 
Hertogh relateert aan de “coöperatieve legaliteit”. Hij vraagt: “welke sociale 
waarden met betrekking tot de gewenste verhouding tussen recht en staat leven 
er in het openbaar bestuur” (p. 62). De vraag is een verdunning van de ruimere 
vraag naar idem dito onder alle mensen van Nederland, maar die blijft staan 
voor een volgend onderzoek (p. 115).  

De vraag en daarmee het thema van het boek is belangrijk. De auteur sig-
naleert dat er in ons land zo heel verschillend wordt gedacht over wat de 
rechtsstaat inhoudt en denkt dan speciaal aan de twist tussen bestuurders en 
(andere) juristen plus rechters. Bestuurders hechten waarde aan resultaat, zijn 
gericht op context (maatwerk) en omgeving (burgers, organisaties, bedrijven 
enz.), wet of geen wet. De (andere) juristen hekelen zulke ideeën en wijzen op 
legaliteit, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid (p. 115). De Werkgroep Van 
Kemenade (1997: Bestuur in geding) is Hertoghs voornaamste getuige voor de 
eerste opvatting, juristen als Damen, (Paul) van der Heijden, Schalken, Tak die 
uitleggen dat het bestuur gewoon het recht moet volgen, zijn getuigen van de 
tweede opvatting. Laat me voor het gemak spreken van de horizontalen en de 
verticalen. De auteur wil deze discussie zien als een strijd tussen twee uiteen-
lopende definities van rechtsstaat en rept van een overtuigingscrisis.1 Op een 
                                                           
1  Ik passeer het punt dat we niet elke discussie als teken van een crisis moeten zien. 

Was er ooit een tijd waarin er niet allerlei erg verschillende standpunten over de 
rechtsstaat bestonden? Of meent Hertogh dat de discussie losgemaakt door Van 
Kemenade bij uitstek fatale trekjes heeft? Laat ik het op een retorisch trucje hou-
den… 
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of andere wijze acht hij het van belang dat er empirisch onderzoek plaats vindt 
omtrent deze blijkbaar (minstens verbaal) omstreden rechtsstaat. Vergeef me 
de uitdrukking “op een of andere wijze” (zie hieronder meer.)  

Empirisch onderzoek kent in deze zaken, meent hij, twee benaderingen, 
van (juridisch) bovenaf, en van (de mensen) onder op. Van bovenaf gaat het 
om gap research (kloof-onderzoek zeggen wij aan de Klovenierburgwal): er 
worden conform de rechtsgeleerde doctrine rechtsstatelijke desiderata gefor-
muleerd en daarna wordt empirisch vastgesteld dat de werkelijkheid in vele 
opzichten daaraan niet beantwoordt. Het bekende stuk van John Griffiths “Be-
staat de rechtsstaat?” in de bundel De Rechtsstaat herdacht (1989) is een voor-
beeld hiervan dat vrij uitgebreid wordt besproken. Zonder de betekenis hiervan 
te kleineren wil Hertogh iets heel anders. Laten we van onderop werken en 
vragen aan ambtenaren en burgers hoe zij rechtsstatelijkheid van besturen op-
vatten ofwel definiëren. Welke waarden moet een overheid dienen om het pre-
dicaat rechtsstatelijk te verdienen? (Flauw voorbeeld: misschien wel alle kin-
derlokkers tot levenslang veroordelen). In verband met deze te dienen waarden 
wordt nog even doorgeklikt naar de begrippen van legaliteit in het boek van 
Van Manen en mijzelf. Dit onderzoek van onderop is meer in lijn van Ehrlich, 
van wie het rechtssociologische deel vrij breed wordt besproken (het normatie-
ve denken van Ehrlich wordt tussen haakjes gezet) en minder in de trant van 
Pound die volgens hem met zijn recht in actie idee een typische kloofonder-
zoeker was. Dit alles wordt genoteerd in de eerste drie hoofdstukken die ik fris, 
goed gecomponeerd en leerrijk vind.  

2. Het boek, onderzoek naar de levende rechtsstaat 

Nu komt er een moeilijke doorgang naar de laatste twee hoofdstukken (4 en 5). 
“Op de een of andere manier”, zei ik, “gooit de schrijver empirisch onderzoek 
in de strijd der meningen.” Nog los van de vraag wat je dan bereikt, ligt er 
eerst nog de vraag: welk onderzoek? Want naast het net genoemde onderzoek 
naar meningen over de rechtsstaat, is heel het boek gefundeerd op een empiri-
sche stelling die rammelt: “Het karakter van de overheid is in de afgelopen 
jaren ingrijpend veranderd. Er is niet langer sprake van verticaal, maar van 
horizontaal bestuur.” Hij noemt dit ook wel communicatief bestuur (p. 118). Al 
heb ik volle begrip voor de noodzaak van vlot taalgebruik, en nog meer als we 
aan de laatste alinea van het boekje zijn gearriveerd, maar wat hier staat is on-
zin, zo algemeen verbreid is het horizontale besturen helemaal niet.  

Voordat ik mijn gram op deze bewering haal, loop ik eerst het boek verder 
door.  

Wat is dat horizontale bestuur? Hier is een door Hertogh in hst. 4 beschre-
ven casus uit Zwolle van belang. Een bepaalde aanpak in een achterstandswijk 
levert op dat de ambtelijke leden van het daarop ingezet team “vooral zijn ge-
richt op het oplossen van de individuele problemen van de buurtbewoners. In 
de praktijk wordt daarbij veelvuldig overlegd tussen burgers en bestuur.” (p. 
117). Men vindt aldaar “maatwerk belangrijker (…) dan formele gelijkheid” en 
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“men wil in de eerste plaats zo snel mogelijk de problemen van buurtbewoners 
oplossen, ook als dat in strijd is met de officiële regels” (p. 105, resp. 107). Dit 
besturen zou dus nu de wereld wel veroverd hebben, te beginnen in Nederland. 
Hij stelt dat hij de waardenoriëntaties van de ambtenaren (en later dus de men-
sen van Nederland) wil bloot leggen en dat deze “het gevolg zijn van het hori-
zontale bestuur” (p. 20). Als ik hem was geweest had ik deze gevolgelijkheid 
maar helemaal buiten de zaak gehouden. Als suggestie in een laatste alinea, 
vooruit, maar zoals er nu mee wordt omgesprongen, deugt niet. Van serieuze 
toetsing van de stelling is helemaal geen sprake, maar wel dient deze als een 
continue suggestie: we leven al lang in een andere bestuurswerkelijkheid, die 
andere definitie van rechtsstaat, de definitie van onderop dus, is dus meer in de 
realiteit gegrond dan de juridisch formele definitie. Dus: de juristen lopen weer 
eens achter. Hoe vaak schrijft hij niet (en precies dat is in de korte weergave 
van het boekje in het NJB overgenomen, 31 Mei 2002, afl. 22: 1088): het klas-
sieke rechtsstaatdenken staat op gespannen voet met het nieuwe horizontale 
besturen (p. 18), en: de geciteerde juristen gaan uit van het klassieke. Ik kan er 
nauwelijks omheen: ergo: ze zien de realiteit niet. (Dat anti-de-feiten denken 
van juristen kan best een volstrekt juiste en gewenste opvatting zijn, zelfs pre-
cies wat je van juristen zou wensen, maar dát lijkt niet het standpunt van Her-
togh te zijn). Maar uiteindelijk herneemt de auteur zich en laat hij elke poging 
varen om de definities van een communicatieve rechtsstaat te kwalificeren als 
meer conform de veranderde bestuurlijke instituties en dus (?) bij de tijd, en 
trekt hij zich terug in de veilige haven: “de meningen over de rechtsstaat zijn 
verdeeld”, en: “geen definitie van rechtstaat is vanzelfsprekend” (p. 113). Dat 
lijkt me juist. 

3. Het empirisch materiaal, onderzoek of vooronderzoek? 

Een verdere curiositeit zie ik opduiken bij het verdere empirisch materiaal, een 
op zichzelf erg aardig stuk over het al wat oudere ambtelijk handelen onder-
zoek, waarbij de studies van Marius Aalders en André van Montfort centraal 
staan. Alsook een flink stuk over de schuivende inhoud van personeelsadver-
tenties voor ambtenaren. Uit het ambtenarenonderzoek leidt hij af dat deze 
maatwerk willen leveren, formele gelijkheid niet zo zien zitten, open en onder-
handelend willen optreden, kortom niet de regel maar het goede resultaat telt 
(ik kom hier nog even op terug). Uit de schuivende inhoud van zulke adverten-
ties leidt hij af: “Het bestuur ziet het als zijn belangrijkste taak om intensief te 
communiceren, te overleggen en samen te werken met burgers, bedrijven en 
belangengroepen: Het aantal verwijzingen naar dit ideaal van goed bestuur is 
in 1988, ten opzichte van 1988, met factor vier gegroeid.” (p. 117). 

Ik laat even daar dat veel advertenties een andere ambtenaar vragen: de 
marktgerichte, goede service verlenende en zakelijke (businesslike) ambtenaar. 
Het is waar dat de Weberiaanse wetsuitvoerder althans in de advertenties niet 
meer voorkomt. Advertenties: hoerataal, hypes, newspeak , Hertogh zegt het 
zelf (p. 85). Wat zegt dat nou, de inhoud van advertenties. Hij leeft echter niet 
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naar zijn eigen beperkingen: “Veel gemeenten geven er (…) de voorkeur aan, 
blijkens hun personeelsadvertenties, om de relaties met burgers op een zakelij-
ke manier af te doen of op basis van overleg en onderhandelingen” (p. 108, op 
p. 86 begaat hij dezelfde fout) . Het is waar, de tranen springen me soms in de 
ogen als ik advertenties lees waarin beleid wordt voorgesteld als communice-
ren, maar of dit “de voorkeur van gemeenten uitdrukt”? Erger nog: zegt het iets 
over de bestuurspraktijk? Vooruit: een beetje, maar wat? 

Wat het ambtenarenonderzoek betreft, het is al wat jaartjes oud, de echte 
swing in horizontaal bestuur is allicht pas van de laatste tien jaar, dus wat zegt 
dat nu. En hoe interpreteert Hertogh het materiaal? Ik heb zelf nogal intensief 
met de twee onderzoekers in kwestie gewerkt en ik herinner me ellenlange 
discussies tot waar de interpretatie van “het product gaat voor de regel” stand 
kon houden, en onder welke omstandigheden het allemaal wel degelijk volgens 
het boekje ging. Deze nuance, dat ambtenaren heel geregeld wel degelijk be-
lang hechten aan “de wet” en bijvoorbeeld de formele gelijkheid tussen hun 
cliënten, neemt Hertogh in de opbouw van zijn betoog niet mee, hoewel hij 
later blijkt dit punt wel degelijk te zien (p. 93, die ambtenaren zijn niet van god 
en normen los). Maar voordat ik me nu weer ga opwinden over een tendentieu-
ze lezing van eerder onderzoek komt de curieuze wending.  

Dit hele boek is alleen een vooroefening, het gaat er om uit te vinden of je 
langs deze routes een onderzoek naar de levende rechtsstaat kunt opzetten (p. 
98 o.a.) Sic, en slik. Wat zou al mijn gezeur, als de advertentieproef alleen 
bestemd is om uit te vinden of je zo verder komt met rechtsstaat onderzoek. 
(Dan zou je overigens in dit boek een hoofdstuk vol M. en T. verwachten; 
mooi niet.)  

Probeert Hertogh van twee walletjes te eten? Voor het lezerspubliek swingt 
de zaak lekker en wordt verteld hoe het zit in de bestuurswerkelijkheid, en wie 
is tegen open communicatie? (Regelnaleving zit in zijn tekst in de hoek van de 
sukkelaars.) Voor enige nurksen blijkt het boek achteraf alleen maar een uit-
voerig vooronderzoek, een studie M en T. 

4. Kloof-onderzoek 

Ik ga nu een paar andere zaken na. Een kort boek moet uiteraard veel laten 
liggen. In het volle begrip daarvan signaleer ik de volgende thema’s voor dis-
cussie. Allereerst die aanval op de kloof-onderzoeken, die ik overigens op zijn 
plaats vind. Ik zelf zou denken dat tegenover onderzoek dat empirische ge-
dragspatronen vergelijkt met de normatieve definitie van bijvoorbeeld de 
rechtsstaat (kloof-onderzoek dus) onderzoek zou staan dat zich eveneens inte-
resseert voor empirische gedragspatronen die theoretisch relevant geacht wor-
den voor “recht”, geleid door een probleemstelling die deze gedragspatronen 
relateert aan andere sociale fenomenen, bij voorbeeld maatschappelijke actie, 
(inter)nationale machtsverhoudingen e.d. Ten minste gedrágspatronen (inbe-
grepen overigens intern regelgeleid handelen). Hertogh evenwel zet tegenover 
het eerste, gedragsgerichte, onderzoek, onderzoek naar normen (p. 54). Ik be-
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grijp deze vergelijking niet goed. Wat heb je nou aan kennis van normen op 
zich losgemaakt van het maatschappelijk optreden ervan in bijvoorbeeld insti-
tuties, dus in de vorm van handelingspatronen? Na wat puzzelen reconstrueer 
ik uit met name p. 55 dat het Hertogh gaat om de specifieke interne regels, de 
normatieve overtuigingen van betrokkenen, zoals ambtenaren, zoals deze in 
hun patronen van handelen geïnterpreteerd kunnen worden. Hij heeft het dan 
wel pontificaal over studie van normen maar o.a. op p. 53 doet hij het heeft 
over zijn vraag hoe de rechtsstaat “leeft in de opvattingen en het handelen van 
mensen” ( curs. ajh) . De bespreking van dit (in de literatuur zogenoemde “ge-
matigd”) externe perspectief ná de introductie van zijn specifieke levende 
rechtsstaatbegrip wekt overigens een vreemd misverstand, als we bedenken dat 
naast dit gematigd extern alleen het interne (juridische)perspectief wordt gezet. 
Zo wekt hij sterk de indruk dat het afgewezen kloof-onderzoek tot het andere 
kamp zou behoren, waarbij dus alleen het interne perspectief, het juristenden-
ken, overblijft, wat het kloof-onderzoek overduidelijk niet is; dat is net zo goed 
extern, veelal “totaal” extern, namelijk zonder zich methodisch aan de interne 
regels van betrokkenen te binden, een derde positie die Hertogh niet noemt. 
Waarom worden de laatste tijd, als ik eens een sweeping statement mag lance-
ren, de verschillen tussen interpretieve studie van handelen en de volledig ex-
terne benadering ervan zo gemakkelijk onder de mat geveegd, iets wat ook 
blijkt uit het ook in dit boek weer moeiteloos gebruiken van onderzoeksjargon 
uit verschillende tradities door elkaar (verklaren, onafhankelijke variabele en 
dat soort taal dat in dit boek alleen metaforische (on)waarde heeft). 

5. Law in everyday life 

Vervolgens een woordje over theoretische kaders. Het werk lijkt op de law in 
everyday life aanpak (Silbey, Sarat en vele anderen vooral te Amhurst). Her-
togh legt die link niet en treedt ook nauwelijks in de discourse analyse en de 
opvatting van law as meaning die daar ontwikkeld is. Dit buitenlandse werk 
weerlegt niet alleen zijn stelling dat zijn levende aanpak “nog geen gevestigde 
onderzoekstraditie is” (p. 57) maar laat meteen zien welk tekort zijn studie 
heeft. Zonder referte aan de lopende of desnoods nieuw bedachte theoretische 
discussie weet ik niet zo goed wat ik aanmoet met definities van onderop. Mer-
ry heeft in Getting Justice and Getting Even veel werk gemaakt van de botsing 
van definities, bijv van huiselijke ruzies of burenruzies als enerzijds zaken 
waar nu juist het recht voor is, versus die van rechtbankpersoneel die zulke 
zaken als vuilnisbakzaak ziet, die vooral in de wijk of met therapie moet wor-
den opgelost. Ze schetst dan het leerproces, om het aardig te houden, dat de 
locale mensen doormaken, en bouwt een, toegegeven nog niet erg complete, 
theorie op over een van de manieren, de “communicatieve manier” waarop het 
recht ons leven beheerst. Zoiets moet je doen, vind ik, om iets te maken van de 
materie van definities van onderop. Dat zou trouwens wel degelijk in de geest 
van Hertogh zijn, denk ik zo. 
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Ik zie trouwens wel een zekere neiging naar dit theoretisch kader, in het 
slothoofdstuk, maar dan niet om een empirische strijd om definities op te voe-
ren, maar om aan te geven, met Schön en Rein in de hand, hoe dat rechtspoli-
tiek gezien verder moet met die strijd: ongeduldige, of liever open communice-
rende bestuurders zouden met de regel-juristen en de wetstrouwe rechters kun-
nen dialogeren over de vraag wat de waarde van hun resp. visies op de rechts-
staat is. 

6. Verticalen en horizontalen 

Een volgende kwestie is de suggestieve toon van het boekje. Ik gaf al voor-
beelden. Maar vooral het tegen elkaar uitspelen van de regelneven (de vertica-
len) en de horizontalen gaat me op den duur tegenstaan. Hij doet het beter als 
hij zegt dat horizontaal bestuur niet betekent dat er géén rechtsstatelijkheid 
heerst, maar wel een ándere (p. 105). Ja, horizontaliteit hoeft niet meteen in de 
hoek van regelloosheid of andere aantastingen van gewaardeerde kanten van 
rechtsstaat te worden gezet. Dat klopt en terecht wijst hij op onder meer de 
opvattingen van Scheltema over de dienende overheid als een van de aspecten 
van de rechtsstaat. Maar wat mij dan weer vol in het gezicht treft, is het feit dat 
Hertogh geen woord wijdt aan de notoire kwestie dat de (althans in theorie 
volstrekte) openheid van de communicatieprocessen tussen burger(s) en be-
stuur zoals hij zich dat in geslaagde processen van interactief bestuur voorstelt, 
zeer vloeiend en regelloos verloopt, niet alleen regelloos in de zin van niet 
effectief beheerst door bestaand recht , maar ook niet gericht op eigen sociale 
institutievorming. Wat is er dan nog rechtsstatelijk aan? Misschien die open-
heid, ja, maar de verhouding daarvan tot andere aspecten van rechtsstaat – die 
Hertogh toch ook niet zo maar weggooit – blijft in het duister. Hij ontwikkelt 
geen eigen theorie en begrip over de rechtsstaat. Kan gebeuren, maar pas dan 
op – in een boek als dit – met tendentieuze voorstellingen pro horizontaliteit en 
open communicatie en geef je niet over aan zo’n van het boek afdruipende 
afkeer van de regelneven. Ik haal het communicatieve partis pris van de on-
derzoeker ook uit zijn slothoofdstuk 5 waar hij nog eventjes de open dialoog 
presenteert als dé manier om op vloeiende en dynamische wijze maatschappe-
lijke tegenstellingen (bijv over de rechtsstaat) te overwinnen. In casu beveelt 
hij een permanent forum aan waarin bestuurders en rechters met elkaar onder-
zoeken vanuit welk frame of meaning ze tot hun aanvankelijk zo botsende 
standpunten komen. Ik vind dit niet sjiek. Stel je nu toch eens voor dat Merry 
in haar studie over botsende visies tussen buurtbewoners en rechtbankperso-
neel op de vraag “waar de rechtsorde goed voor is”, had gezegd: weet je wat, 
laten de bewoners van die wijken en de justitiefunctionarissen voortaan op 
reflexieve wijze hun definities met elkaar confronteren. Haar mooie empirische 
onderzoek zou een sentimenteel slot krijgen. Ik ben helemaal niet tegen onder-
zoek naar communicatieve wetgeving en/of horizontale processen van onder-
handelend bestuur en de communicatieve vorming van vertrouwen daarbij, 
maar wel in scherp besef van het riskante en contrafactische karakter van zulke 
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open processen, waarbij dus de aandacht vanzelf vooral uitgaat naar de formele 
kaders die nodig zijn om zoiets griezeligs tussen mensen niet te laten ontspo-
ren. Waarom heeft de schrijver niet een glimpje van deze akelige, nogal juridi-
sche boodschap meegenomen? Machtsverhoudingen, belangenconstellaties, 
andere drukkende omgevingsfactoren, we horen er niets van. Dat wekt toch 
minstens de indruk dat de bestuurszaakjes zo’n beetje gaan zoals de geciteerde 
ambtenaren en de advertenties zeggen, en dat dit goed bestuur is.  

Niemand zal zich dus verbazen dat het jongste rechtstheoretische werk 
over de rechtsstaat, van Anne Marie Bos, er vanaf komt met een voetnoot die 
de strekking heeft dat hier weer zo’n achterlopende jurist aan het woord is die 
zich niet eens uitlaat over de zorgen van het volk. Terwijl zij nu juist een ui-
terst belangrijk betoog over de zegeningen van een formeel gedachte rechts-
staat laat horen, een betoog dat in elk geval in geen enkele analyse van de 
rechtsstaat kan ontbreken. 

7. Hoe ver is horizontaal bestuur eigenlijk opgerukt? 

Verder moet ik nog de belofte inlossen om mijn gram te halen op de stelling 
dat er thans sprake is van horizontaal bestuur (wat bij Hertogh gelijk staat aan 
communicatief bestuur). Om te beginnen heeft de onderzoeker niet, excusez, 
geteld hoeveel van zulke bestuurlijke processen er nu c.q. tien jaar geleden 
plaats vinden. Veel bestuur is nog steeds in enigerlei zin verticaal (beweer ik). 
Veel horizontaal bestuur heeft verder de schaduw van de wet boven zich en 
benut die ook. Het is bovendien zelden communiceren van begin tot einde, 
vaak geven en nemen en ruilen (maar je kunt natuurlijk communiceren heel 
breed opvatten, dat begrijp ik). Veel platforms van horizontaal bestuur, vooral 
de georganiseerde variant die ik wel eens afzonder als onderhandelend bestuur, 
zijn niet erg open. Men communiceert wel ietwat, soms veel, met elkaar, maar 
niet met buiten. Ik geloof overigens ook wel in de conclusie dat bestuurlijke 
processen op bepaalde gebieden daadwerkelijk in horizontale richting aan het 
veranderen zijn (let ook op het uiterst populaire begrip governance), maar het 
is volstrekt niet empirisch waar, dat heel de bestuurlijke wereld thans aldus 
functioneert. Hertoghs al eerder genoemde “gevolg”-stelling (andere rechts-
staatdefinities onder ambtenaren ómdat het bestuur zo anders functioneert) die 
al in de lucht hing, hangt nu dubbel in de lucht.  

Summa summarum  

Ik vind veel moois in dit boek, het thema van de waarde van verticaal versus 
horizontaal vormgeven aan de rechtsstaat, en tegenover verticaal onderzoek het 
horizontale demonstreren is belangrijk, Hertogh kent daarbij het rechtssociolo-
gische veld goed en pleegt waardevolle secundaire analyse op onderzoekers en 
wegbereiders. Schrijven over de horizontalisering van bestuur, wie ben ik om 
dat niet van groot belang te vinden. Maar het boekje is een gelegenheidswerk, 
er lagen enkele artikelen, en dan, waarom niet bundelen? Daar is natuurlijk 
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niets op tegen. Maar als dat resulteert in een van buiten spannend, verzorgd, 
fijn product waarvan stap na stap blijkt dat het geen innerlijk heeft, geen stevig 
gevoel achterlaat, wat is er dan toch aan de hand?  
 

 



Stalking 

Han Israëls 

Bespreking van Marijke Malsch, Mariken Visscher & Eric Blaauw (2002) 
Stalking van bekende personen. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers, ISBN 
9054541857 
 
Stalking is sinds een jaar of tien strafbaar in de Verenigde Staten. Er is daar de 
afgelopen tien jaar ook veel over gepubliceerd. Ook in Nederland begint de 
literatuur over stalking een beetje op gang te komen. Zo publiceerden Marijke 
Malsch en Eric Blaauw over de nieuwe Nederlandse wetgeving op dit gebied. 
En er zijn een paar kleine onderzoekjes geweest. Zo deden Blaauw en anderen 
een onderzoekje onder leden van de actiegroep Stichting Anti Stalking. Het 
ging daar voornamelijk om mensen die belaagd werden door hun voormalige 
partner. Dat is de belangrijkste vorm van stalking, maar zeker niet de enige. 

Malsch en Blaauw hebben onlangs, samen met Mariken Visscher, een 
boekje gepubliceerd getiteld Stalking van bekende personen. Daarin berichten 
zij over een kleine schriftelijke enquête onder politici en bekende artiesten. 
Daarnaast vertellen zij iets over stalking in het algemeen. Het boekje is, zo 
schrijven de auteurs, niet alleen bedoeld voor deskundigen, maar voor iedereen 
die zich interesseert voor stalking, en dat komt mooi uit, want de schrijver van 
deze recensie is geen specialist op dit gebied. 

Malsch c.s. hebben een vragenlijst gestuurd naar alle leden van de regering 
en de Tweede Kamer. Ze kregen 61 ingevulde vragenlijsten retour. Van deze 
politici waren er dertien wel eens belaagd. De vragenlijst is ook gestuurd naar 
een aantal artiesten, kunstenaars, presentatoren en schrijvers. Deze zijn bena-
derd via impresariaten, uitgeverijen en persoonlijke contacten. Dit leverde 38 
vragenlijsten op; in 16 van deze gevallen was er wel eens sprake geweest van 
belaging. Terecht schrijven de auteurs dat de manier waarop de respondenten 
zijn verzameld dusdanig is dat de uitkomsten niet zinvol vergeleken kunnen 
worden met de uitkomsten van ander onderzoek. Maar je kunt op deze manier 
natuurlijk wel iets van een globale indruk krijgen van manieren waarop beken-
de Nederlanders soms worden belaagd. 

In geen van de gevallen hadden de stalkers geweld gebruikt. Wel waren 
zeven van de dertien belaagde politici ooit bedreigd. (Het onderzoekje is ge-
houden vóór de moord op Pim Fortuyn.) Eén belaagde meldde dat hij zijn be-
laagster had mishandeld. Hij had haar ook een poosje onder water gehouden. 
De belaging was daarna gewoon doorgegaan. 

Wie overigens in dit boekje interessante case histories verwacht, komt be-
drogen uit. Om de identiteit van de respondenten te beschermen, zijn er aan 
afzonderlijke gevallen hooguit een paar zinnen gewijd. Er wordt bijna alleen 
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maar bericht over aantallen: aantallen bedreigingen, aantallen mannen en vrou-
wen en dergelijke. Eigenlijk is ‘aantallen’ niet het goede woord; meestal wordt 
er melding gemaakt van percentages. 

Dat leidt tot een nogal malle wijze van rapporteren. Zo wordt er op p.61 
gemeld dat 8% van de belaagde politici wel eens aangifte heeft gedaan bij de 
politie. Dat betekent dus in gewoon Nederlands dat één politicus naar de poli-
tie is gestapt. (Acht procent van dertien belaagde politici is één.) Bij zulke 
kleine aantallen maken percentages de zaken niet duidelijker. 

Deze mededeling over aangifte doen lijkt overigens in strijd met wat vlak 
daaronder staat: “Andere politici stellen dat het het beste is om tóch aangifte te 
doen, en noemen de positieve ervaringen die zij ermee hebben gehad.” Dus er 
is toch meer dan één politicus geweest die aangifte heeft gedaan? Of wordt 
bedoeld: positieve ervaringen die deze politici niet zelf hebben gehad, maar die 
ze van anderen hebben gehoord? Maar waarom staat dat er dan niet? 

Maar ja, de auteurs formuleren nu eenmaal niet erg precies. Neem bijvoor-
beeld de volgende zin op pagina 66, 67: “Een schrijver meldde dat hij begon 
zijn belager geheel te negeren, maar dat dit geen effect had omdat zij gewoon 
doorging met hem vele brieven te sturen en alles wat hij zei, ook datgene wat 
niet tot haar was gericht, op zichzelf te betrekken.” Ook datgene wat niet tot 
haar was gericht? Dus soms richtte hij zich wél tot haar? Maar hij negeerde 
haar toch helemaal? 

Bij een dergelijke onzorgvuldige formulering snap je toch wel wat er ei-
genlijk bedoeld is. Op andere punten heeft onzorgvuldigheid ernstiger gevol-
gen. Zo wordt op pagina 58 bij de uitkomsten van het onderzoek gemeld dat 
voor zover bekend 78% van de belagers geen relatie had. Op pagina 70 staat 
bij de conclusies dat 87% van de belagers alleen leeft. Nu zou je zeggen: dat 
kan. Iemand kan alleen leven en toch een relatie hebben. Maar dat is stellig 
niet bedoeld. Van 19 belagers was de burgerlijke staat bekend; 68% was al-
leenstaand, 22% gehuwd en 10% was gescheiden. (Beter lijkt mij dus om te 
zeggen: 13 waren alleenstaand, 4 gehuwd en 2 gescheiden.) Het getal van 87% 
is hoe dan ook onmogelijk. Want 16 van de 19 is 84%, en 17 van de 19 is 
89%. Ik denk dat die 87% gewoon een verschrijving is van de eerder genoem-
de 78%. 

De auteurs trekken uit deze cijfers de conclusie dat stalkers vaak eenzame 
mensen zijn. Maar als je deze cijfers ziet, dan vraag je je af of de onderzoekers 
niet een indeling hebben gehanteerd waarbij iedereen die niet getrouwd of ge-
scheiden is, wordt geclassificeerd als alleenstaand. Als dat zo is, dan is de ge-
constateerde eenzaamheid van de stalkers ook het resultaat van de gebruikte 
indeling. Veel mensen hebben immers een relatie of wonen zelfs samen zonder 
getrouwd te zijn. Zouden de onderzoekers daar echt niet aan gedacht hebben? 

Er zijn meer aanwijzingen van onzorgvuldigheid. Neem bijvoorbeeld de 
paragraaf over psychische stoornissen van de belagers. Daar wordt één geval 
genoemd van een man die geregeld wordt opgenomen. “Deze belager wordt 
regelmatig opgenomen in een psychiatrische instelling, maar daar wordt hij 
dan ook weer uit ontslagen omdat hij geen gevaar vormt.” (p.59) Andere ge-
vallen van psychiatrische opname worden hier bij het vermelden van de uit-
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komsten niet genoemd. Maar in de conclusies staat: “Bovendien heeft de groep 
stalkers die hier [in dit onderzoekje, HI] is beschreven vaak last van psychi-
sche stoornissen: velen van hen worden regelmatig opgenomen in een inrich-
ting en worden daar even vaak weer uit ontslagen zonder dat dit een eind 
maakt aan hun belagingsgedrag.” (p.73) Hoe zit dat nu? Is er in dit onderzoek-
je maar één geval van herhaalde psychiatrische opname gevonden, of waren 
het er vele? Nu maakt het allemaal niet zo vreselijk veel uit, omdat de aantallen 
zo klein zijn dat op basis daarvan hoe dan ook nauwelijks iets algemeens ge-
zegd kan worden. En misschien zijn er wel stalkers die geregeld worden opge-
nomen zonder dat de belaagden dat weten – de onderzoekers hebben alleen 
contact gehad met belaagden, niet met belagers. Maar het getuigt allemaal niet 
van grote zorgvuldigheid. 

Er zitten meer rare kanten aan dit onderzoekje. Zo zijn de respondenten zo-
als gezegd geworven onder twee categorieën: enerzijds politici en anderzijds 
allerlei artistiek volk (schrijvers, presentatoren, uitvoerend kunstenaars en der-
gelijke). Bij de vermelding van de uitkomsten duiken echter opeens ook zes 
directeuren van grote bedrijven op. Zij melden alle zes dat zij wel eens belaagd 
zijn. Zij hebben alle zes een kort geding aangespannen tegen hun belager. Zij 
zijn van alle respondenten de enigen die een kort geding hebben gebruikt. Hoe 
zijn zij geworven? Indien zij net zo benaderd zijn als de anderen, dan is het 
opmerkelijk dat zij alle zes wel eens belaagd zijn, en dat zij alle zes hetzelfde 
wapen hebben gehanteerd. Indien zij echter zijn geworven via bijvoorbeeld 
overzichten van kort gedingen, dan zijn deze uitkomsten dus geen kenmerken 
van de respons maar van de wijze van werving. 

Het opmerkelijkst vond ik de volgende passages. Op pagina 5 staat: “Voor 
slachtoffers kan stalking een uitermate hinderlijk, hardnekkig en ook beangsti-
gend fenomeen zijn. Men heeft constant het gevoel niet meer vrij te zijn in zijn 
eigen huis en zich buiten ook niet meer ongestoord te kunnen bewegen.” Vijf 
pagina’s verderop staat: “Voor de slachtoffers kan stalking een uitermate hin-
derlijk, hardnekkig en ook beangstigend fenomeen zijn. Men heeft constant het 
gevoel niet meer vrij te zijn in zijn eigen huis en zich buiten ook niet meer 
ongestoord te kunnen bewegen.” Hoe noemt men zoiets? Zelfplagiaat? En 
waarom? Omdat het gaat om een zeer belangrijke mededeling? Maar wat dan 
te denken van de volgende mededeling op p.5, 6: “Het onderzoek naar bela-
ging maakt deel uit van een langlopend project ‘Relatiecriminaliteit’ dat door 
het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in 
samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) wordt uitgevoerd. Daarin wor-
den verschillende vormen van criminaliteit onderzocht die worden gepleegd 
binnen of na afloop van relaties. Het onderzoek richt zich ook op de juridische 
en niet-juridische maatregelen die tegen relatiecriminaliteit worden ingezet.” 
En drie pagina’s verderop lezen we: “Dit onderzoek maakt deel uit van een 
omvangrijker project ‘Relatiecriminaliteit’, dat wordt uitgevoerd door het Ne-
derlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het pro-
ject Relatiecriminaliteit richt zich op verschillende vormen van criminaliteit 
binnen en na afloop van relaties. De vraag met welke – juridische en niet-
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juridische – methoden zij kunnen worden tegengegaan staat bij dit onderzoek 
centraal.” 
Ik zou mij kunnen voorstellen dat de schrijvers van dit boekje dit niet zo’n erg 
prettige bespreking vinden. Ik zit ze zo dicht op de huid over de wijze van for-
muleren, precieze cijfers en het herhalen van zinnen, dat ze deze behandeling 
misschien welhaast zullen ervaren als een vorm van stalking. Kortom, het zal 
niet altijd even duidelijk zijn wanneer het al dan niet terecht is dat iemand zeer 
hinderlijk gevolgd wordt. Soms mag dat best. Neem bijvoorbeeld het volgende 
geval dat ik op Internet vond. Een vrouw beschuldigt haar ex van stalking. Die 
ex schrijft dat hij door zijn vrouw eerder al beschuldigd is van incest – een 
volgens hem volstrekt uit de lucht gegrepen beschuldiging die uitsluitend be-
doeld is als wapen in de strijd om het omgangsrecht. Hij mag nu zijn kinderen 
niet meer zien, en hij laat het er niet bij zitten. Het is bij zulke gevallen niet 
altijd gemakkelijk om na te gaan waar het gelijk ligt. Voor dergelijke lastige 
kwesties heeft dit boekje weinig oog. Wat de belaagden melden, geldt hier 
zonder meer als waar. 

Is dit alles nu reden tot zorg? Ach neen, het gaat hier om een zo klein on-
derzoekje dat er ook bij zorgvuldiger rapportage weinig eer aan te behalen 
geweest zou zijn. Het onderzoek naar stalking is in Nederland pas net begon-
nen. Dit boekje zal ongetwijfeld gevolgd worden door grotere en betere stu-
dies. 

 



Een systematische analyse van burenruzies over geluid 

Bram Peper 

Bespreking van Mirjan Oude Vrielink (2001) Geschilprocessen over Geluids-
hinder van Buren. Een Onderzoek naar de Keuze van Geschilgedrag en de 
Uitkomsten die hiermee worden nagestreefd. Enchede: Twente University 
Press, 288 blz. (proefschrift). 

1. Burenruzies 

Ruzie met de buren wordt dikwijls gebagatelliseerd als zijnde klein menselijk 
leed van alledag. Het is prettig als je in een ongecompliceerde relatie tot de 
buren staat, maar irritaties en ergernis over het gedrag van buren is schering en 
inslag. Deze conflicten grijpen diep in op de menselijke psyche. Burenruzies 
vinden plaats precies op de plek waar mensen zichzelf willen zijn en zich wil-
len ontspannen; thuis, de haven in een harteloze wereld. Het belangrijkste 
twistpunt tussen buren is de overlast van geluid. Hoe mooi je de 4e van Mahler 
ook vindt, de tonen van deze symfonie beginnen je al snel tegen te staan als 
niet jij maar je buurman het moment uitkiest waarop de muziek beluisterd 
wordt. Laat staan als je buren een geheel andere muzikale smaak hebben, in 
een ander dagritme leven, of andere opvattingen hebben over wanneer een 
mens met de elektrische boor in huis gaat klussen. Hoewel geluidshinder een 
veelvoorkomend probleem is, wat als zodanig ook volledig onderkend wordt 
door instanties als de politie of woningbouwverenigingen, blijkt het tevens een 
probleem waar moeilijk wat aan te doen valt. De overlast van geluid is voor 
een groot deel een subjectieve beleving en wil een instantie iets ondernemen, 
dan zullen er eerst langdurig dossier moeten worden opgebouwd. Dergelijke 
conflicten zijn daarmee tijdrovend, hetgeen de reeds verstoorde relatie tussen 
buren niet ten goede komt. 

Hoewel burenconflicten over geluid niet direct te boek staan als grote 
maatschappelijke problemen, betreft het hier wel degelijk conflicten die diepe 
sporen in een buurt of wijk kan achterlaten. Alle reden om deze conflicten tot 
onderwerp van onderzoek te maken. In haar proefschrift gaat Oude Vrielink 
dieper in op de geschillen tussen buren en met name gaat zij in op de mogelijke 
wijzen waarop burenruzies omtrent geluid worden uitgevochten. Centraal staat 
de wijze waarop buren met een geschil omgaan. Welke inschattingen maken 
mensen als ze een conflict over geluidshinder willen beslechten? Doen ze dit 
alleen, in confrontatie met de buren, of via een derde zoals de wijkagent?  
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2. Het onderzoek 

Oude Vrielink richt zich op de geschillen tussen buren. Zij hiermee wil de the-
orie van geschilprocessen, zoals die een kleine twintig jaar geleden door de 
Groningse rechtssocioloog Griffits is opgezet, verder uitwerken en verfijnen. 
Bij de analyse van geschillen over geluidshinder concentreert Oude Vrielink 
zich op drie zaken: wat voor relatie hebben de buren, welke sociale regels vol-
gen zij en hoe percipiëren de buren de onderlinge machtsverhouding.  

Met behulp van de culturele theorie van Thompson, Ellis en Wildavsky 
maakt Oude Vrielink een onderscheid tussen het soort relatie dat buren met 
elkaar kunnen onderhouden tijdens een conflict. Binnen de culturele theorie 
wordt gebruik gemaakt van het zogeheten grid-group raamwerk. Hierbij staat 
grid voor de mate van interne roldifferentiatie, een hoge grid-score betekent 
dat er meerdere actoren zijn die de bevoegdheid hebben om in te grijpen bij het 
geschil, ook wel ‘derden’ genoemd. Bij een lage grid-score is dit niet het geval 
en vervullen de conflicterende actoren een zelfde rol ten opzichte van elkaar. 
De group-dimensie betreft de mate van betrokkenheid van actoren op elkaar. 
Bij een hoge group-score hebben de actoren een emotionele band, zoals 
vriendschap, bij een lage group-score is er enkel sprake van gelegenheidsinter-
actie. Op basis van beide dimensies komt Oude Vrielink tot vier soorten inter-
actiepatronen: egalitair (laag grid, hoog group), individualistisch (laag grid, 
gemiddeld group), autonoom (laag grid, laag group) en hiërarchisch (hoog 
grid, gemiddeld en hoog group). Egalitaire interactiepatronen kwamen niet in 
het empirisch materiaal voor, de overige wel. Een tweede aspect betreft de 
mogelijke regels die de context van het geschil kenmerken. Op basis van het 
werk van Ostrom, Gardner en Walker onderscheid Oude Vrielink zeven typen 
regels die in (ieder soort) geschilproces voorkomen. Actoren handelen soms 
bewust en soms onbewust op basis van deze regels tijdens de interactie. Het 
betreft hier onder meer regels over de posities die actoren innemen, regels over 
handelingsalternatieven, regels over de inhoud van het geschil en regels over 
de verdeling van de kosten en baten rond de uitkomsten van een geschil. Het 
derde aspect waar Oude Vrielink naar kijkt is de inschatting van de machtsver-
houding door de actoren. Hier zijn drie soorten inschattingen te maken: meer 
in het eigen voordeel, meer in het voordeel van de ander of min of meer even-
wichtig. Oude Vrielink baseert zich hier op het werk van Burns en dat van 
Niemeijer. 

Nadat alle mogelijke theoretische combinaties van de bovenstaande drie 
aspecten bij geschillen over geluidshinder behandeld zijn, gaat Oude Vrielink 
over tot de kwalitatieve empirische toetsing. Dit geschiedt aan de hand van 
negentien cases over geluidshinder, waarbij sommige cases uit meerdere ge-
schilfasen bestaan. In alle gevallen zijn er interviews gehouden met de buren 
en in sommige gevallen met de in het conflict betrokken derden, zoals de wijk-
agent. Met behulp van analysesoftware Nvivo zijn alle interviews systematisch 
geanalyseerd, zodat het soort burenrelatie, de gevolgde sociale regels en de 
gepercipieerde machtsverhouding kon worden vastgesteld. In bijna alle typen 
conflict over geluidshinder blijkt de beleving van de machtsverhouding tussen 
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de buren een doorslaggevende rol te spelen bij de inschatting van de mogelijke 
uitkomsten van het conflict. Dit geldt ook bij de inschatting of een derde bij 
het conflict kan of moet worden betrokken. Voorts bepalen de sociale regels 
voor een deel het verloop van het conflict en zijn ze, niet verwonderlijk, bepa-
lend voor het conflict zolang beide partijen nog geen perceptie van elkanders 
machtsverhouding hebben. 

3. Kritische kanttekeningen 

Mijn oordeel over het proefschrift van Oude Vrielink is ambivalent. Enerzijds 
heeft zij een boeiende en belangwekkende studie geschreven, waarin op helde-
re en inzichtelijke wijze geschilprocessen bij burenconflicten worden geanaly-
seerd. Het systematisch gebruik van verschillende (rechts)sociologische theo-
rieën en inzichten om conflicten over geluidshinder aan een nader onderzoek te 
onderwerpen verdient navolging. Ik deel dan ook haar mening dat de inzichten 
uit haar studie voor een veel breder scala aan conflicten gebruikt kunnen wor-
den. Anderzijds heb ik ten aanzien van de vorm alsmede ten aanzien van de in-
houd enkele zwaarwegende bedenkingen.  

Ik zal met mijn kritiek op de vorm beginnen. Het proefschrift is veel te dik, 
ruwweg de eenderde van het boek bestaat uit herhaling. Oude Vrielink begint 
ieder hoofdstuk met een samenvatting van wat er komen gaat en eindigt ver-
volgens met een samenvatting van hetgeen in het hoofdstuk besproken is. Een 
vrij traditionele werkwijze en op zich is er niets op tegen om de lezers bij de 
les te houden en af en toe belangrijke inzichten en conclusies te herhalen. Ech-
ter de theoretische uitgangspunten zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 en 2, wor-
den in de navolgende hoofdstukken keer op keer op keer op keer herhaald. De 
didactische voordelen van deze werkwijze – de lezers het terugzoeken en der-
gelijke besparen – verloren halverwege het boek bij mij hun betekenis. Wat 
overbleef was ergernis over de slechte redactionele verpakking van een be-
langwekkende studie. De vorm overvleugelt de inhoud op een negatieve wijze.  

Inhoudelijk zijn er evenwel ook enkele kanttekeningen te maken. Ik con-
centreer mij hier op een theoretische en een methodologische kritiek. Allereerst 
de theoretische kritiek. De geschilprocessen worden in een sociaal vacuüm 
geanalyseerd, dat wil zeggen dat Oude Vrielink zich beperkt tot de individuele 
beoordeling van het geschil door de verschillende actoren en tot interactie tus-
sen de geschilpartijen rond het conflict. De in deze studie zo belangrijk geble-
ken inschatting van de machts- en afhankelijkheidsrelaties door de verschillen-
de actoren, geschiedt zonder enige reflectie van de onderzoekster op de sociale 
context waarin de actoren tot hun afweging komen. Het analyseren van de so-
ciale regels rond het geschil biedt namelijk geen inzicht in de context waarin 
mensen buren zijn, maar enkel inzicht in de context rond het geschil zelf. Er 
wordt voorts alleen gekeken naar hoe de actoren aangeven dat zij hun kansen 
inschatten ten aanzien van de buren. Dat deze inschatting naar alle waarschijn-
lijkheid ook goeddeels afhankelijk zal zijn van de sociale positie, de socialisa-
tie, eerdere ervaringen en mentale capaciteiten van de actoren zelf, komt niet 
ter sprake. Uit eerder onderzoek naar burenruzies (Peper e.a. 1999) is bekend 
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dat de aard en het aantal conflicten tussen buren verschilt naar opleidingsni-
veau. Daarnaast verschilt aard en aantal burenruzies ook per type buurt; ofte-
wel per omgeving. Buurten waarin een grote variatie aan levensstijlen voor-
komen kennen in potentie meer mogelijkheden (sic) voor conflicten. Bij meer 
homogene buurten blijkt men een beter begrip van en voor elkanders situatie te 
hebben, hetgeen van invloed is op de aard en omvang van de conflicten. Zowel 
de sociale alsmede de fysieke context zijn van betekenis voor de aard en het 
aantal conflicten tussen buren en aan beide wordt in de studie van Oude Vrie-
link geen aandacht besteed. Uit het voornoemde onderzoek bleek ook dat in 
buurten waarin men (nog) in hechte gemeenschappen leeft, men niet of nauwe-
lijks bij conflicten derden toelaat. Aangezien de bemoeienis van derden bij 
geluidshinderconflicten in de studie van Oude Vrielink veel voorkomt, blijkt 
hier wederom een omissie. Een laatste, meer algemeen, punt: in de studie ont-
breekt een uitwerkt idee over de historische context waarin conflicten over 
geluidshinder voorkomen. In de afgelopen decennia is het aantal apparaten dat 
geluid voortbrengt explosief gestegen. Ook de verwachtingen die mensen heb-
ben ten aanzien van hun woonruimte en woongenot zijn hoger geworden (‘ri-
sing expectations’). Dit geldt eveneens voor het elkaar aanspreken op elkan-
ders gedrag, nog afgezien van de wijze waarop men elkaar aanspreekt. De 
maatschappelijke en beleidscontext worden er in hoofdstuk één en negen ei-
genlijk een beetje met de haren bijgesleept.  

De methodologische kritiek betreft de beperktheid van het empirische ma-
teriaal. Het aantal van negentien cases is ook voor kwalitatieve studie niet erg 
groot, zeker niet als er veel verschillende relaties worden uitgezocht. Dit bete-
kent in de praktijk dat sommige algemene uitspraken slechts stoelen op een of 
twee cases. De bedoeling van kwalitatief onderzoek is verdieping of het ver-
krijgen van gegevens die met kwantitatieve studies niet boven water te halen 
zijn. Dit laat onverlet dat willekeur en toeval zoveel mogelijk uitgesloten die-
nen te worden. Oude Vrielink had óf haar beperkte empirische materiaal moe-
ten aanvullen met extra gegevens, óf het aantal theoretische mogelijkheden 
rond geschilprocessen moeten inperken. Veder kan er in het verlengde van de 
bovenstaande theoretische kritiek nog worden opgemerkt dat de veralgemeni-
sering van de bevindingen aan de hand van een beperkt aantal cases uit slechts 
één plaats, de onderbouwing van de studie niet ten goede komt. 

Hoewel er flink wat kritische kanttekeningen bij de besproken studie zijn te 
plaatsen, betreft het hier toch een belangwekkende studie. Niet in het minst 
omdat het type conflict, geschillen over geluidshinder, een zeer veel voorko-
mend type is waar nog weinig systematische kennis over bestaat. Terwijl deze 
conflicten zelf bij de betrokkenen een enorme, psychische schade kunnen op-
leveren. Veel literatuur over burenconflicten baseert zich op antropologisch 
materiaal. Nuttig, maar de vraag blijft dan altijd hoe het nu zit in onze com-
plexe postmoderne samenleving. Oude Vrielink graaft met haar studie in elk 
geval dieper dan algemene opmerkingen over burenruzies. Haar aanpak kent 
nog enkele belangrijke omissies, maar zij wijst wel op de vruchtbaarheid van 
het verder ontwikkelen van rechtssociologische theorieën over geschilproces-
sen. 
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RECHT DER WERKELIJKHEID, JRG. 24, NR. 1, 2003 
 
“Rules have been of interest to social scientists for many years”. De ope-
ningszin van een artikel geschreven door de op 1 januari 2003 overleden oud-
collega Dick Hessing (1943), bij leven hoogleraar rechtspsychologie te Rotter-
dam. Hij wordt door zijn vriend en veelvoudig mede-auteur Henk Elffers in dit 
nummer geschetst als een gedreven empirisch-theoretisch en een inspirerend 
teamleider. Een complete bibliografie als een tastbare herinnering aan een te 
vroeg beëindigd leven lijkt de redactie een passend eerbetoon. 
 
Gezondheidsrecht in maatschappelijk perspectief. In 1995 is de informed-
consentnorm in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wg-
bo) vastgelegd. Hulpverleners die geneeskundige handelingen verrichten moe-
ten patiënten informeren zodat een patiënt een weloverwogen beslissing kan 
nemen over een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. 
Vijf jaar na inwerkingtreding is de wet geëvalueerd en bleek weinig van het 
vernieuwende effect. Hanneke van Lindert, Peter Groenewegen en Frans 
van Wijmen formuleren vanuit een sociaal werkingsperspectief hypothesen 
die getoetst kunnen worden in een komend onderzoek.  
 
Forum: Moet de rechter in zijn oordeelsvorming blijk geven van zijn emoties? 
Ivo Giesen verdedigt het ‘ja’op deze vraag. De kern van zijn betoog luidt dat 
de rechter een mens is en dus bij zijn oordeelsvorming emoties beleeft. Het 
erkennen en uiten daarvan geeft deze emoties een plaats. Dat komt het onpar-
tijdige oordeel uiteindelijk ten gunste. Heico Kerkmeester baseert zijn ‘nee’ op 
– hoe kan het anders – een economische premisse. Men moet het uiten van 
emoties door de rechter beoordelen op het maatschappelijk nut. Uiterste terug-
houdendheid is geboden want wat in het individuele geval – de rechter is een 
mens nietwaar – zo empathisch oogt, kan maatschappelijk onwenselijke effec-
ten hebben. Emotie uiten moet ondergeschikt zijn aan een kosten-batenanalyse. 
 
Staalkaart van de nieuwe rechtsantropologie. De rechtsantropologen Ge-
rard Anders, Barbara Oomen en Joris van de Sandt hebben zich verbaasd over 
de sombere toon waarop in Recht der Werkelijkheid (Forum 2002/2) door Van 
Rossum en Otto over de stand van zaken in de rechtsantropologie is geschre-
ven. Zij zijn door de VSR-bijeenkomst in 2002 te Bergen veel optimistischer 
gestemd en voeren daarvoor goede redenen aan in de vorm van een overzicht 
van het werk van de jonge lichting. Zij menen dat daaruit niet de klanken van 
herfstig bladergeritsel maar juist van een nieuwe lente opklinken! 
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