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Van de redactie 

Oplettende RdW-lezers hebben het natuurlijk opgemerkt: het ontbreken van de 

opinie van de redactie in de navraag die door het blad Facta is gedaan inzake de 

overlevingskans van het Nederlands als wetenschapstaal. We hoeven ons niets 

wijs te maken, dat is niet omdat men daar dacht al het antwoord te kennen van 

de erfgoedbeheerder van de uit 1980 stammende Nieuwsbrief voor Nederlands-

talige Rechtssociologen, rechtsantropologen en rechtspsychologen. Het is een-

voudig omdat – op een enkeling na – geen van de woordvoerders ons medium 

zal kennen. Tja, onbekend zijn we. 

Uit de betreffende raadpleging blijkt dat in brede kring – gelukkig – de opvat-

ting leeft dat het Nederlands en dus het Nederlandse tijdschrift goede overle-

vingskansen heeft. Alleen dan echter als stelling 4 – Nederlandse wetenschap-

pelijke artikelen worden te gemakkelijk gepubliceerd – onjuist is. Een noodza-

kelijke voorziening in dat verband is een goede peer review procedure; dat 

behoeft geen nader betoog. Maar er is meer nodig. Een voorziening waarvoor 

in dat verband aandacht werd gevraagd is de uitgebreide begeleiding van de 

auteurs die hun bijdrage aanbieden. Wellicht is die aanbeveling uit de mond 

van de redacteuren van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift in de veelheid 

van aanbevelingen wat ondergesneeuwd maar daarom juist is het goed daarvoor 

hier nog eens aandacht te vragen. 

Wat de review procedure betreft, terugkijkend op enkele jaren directe betrok-

kenheid daarbij kan ik slechts zeggen dat die bijzonder effectief is. De oordelen 

die wij intern (uiteraard voor iedereen behalve de redactiesecretaris anoniem) 

bezigen liegen er niet om. En de output evenmin. Van de vier onderzoeksartike-

len die in deze jaargang zijn gepubliceerd (drie daarvan in dit nummer) is er 

geen die niet minstens drie versies kende. Nog belangrijker echter: alle auteurs 

lieten hun uiteindelijke versie vergezeld gaan met de opgeluchte zucht dat het 

wel veel beter was geworden dan het was. 

Natuurlijk, dit impliceert dat ook van onze zijde veel tijd en aandacht wordt 

geïnvesteerd in de bijdragen. Zou dat niet gebeuren dan zouden we ons echt 

moeten afvragen of alle investeringen in geld en tijd nog wel zinvol zijn. Dat 

het zinvol is en dat de redactie er nog volop zin in heeft, bleek op de laatste 

redactievergadering. Op zichzelf leek die niet heel bijzonder. Maar waarom dan 

toch daaraan gerefereerd? Niet anders dan omdat deze de afsluiting vormde van 

24 jaar redactiewerk. Geestdriftig op dus naar de jubileum nummers, uiteraard 

in het Nederlands. 

 

Albert Klijn 
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Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren:  
een verfijning van de theorie van geschilprocessen  

Mirjan van Heffen-Oude Vrielink 

Inleiding 

In diverse rechtssociologische studies is een empirisch verband geconstateerd 

tussen de wijze waarop individuen hun geschil trachten te beslechten en de 

sociale relatie die zij onderhouden  (Schwartz, 1954; Macaulay, 1963; Gluck-

man, 1967; Black 1980). De verklaringen die tot nu toe hiervoor zijn aangedra-

gen, worden in twee richtingen gezocht.  

Een eerste verklaring is dat de sociale afstand tussen actoren bepalend is 

voor de mogelijkheid om sociale controle uit te oefenen (vergelijk Schwarz, 

1954). Bij een geringe sociale afstand spreken actoren elkaar zelf aan op han-

delingen die in strijd zijn met een bepaalde sociale regel. Is de afstand daaren-

tegen groot, dan is informele sociale controle niet mogelijk en wordt een be-

roep gedaan op officiële instanties. Een van de bezwaren tegen deze verklaring 

is dat een gebrek aan mogelijkheden om zelf een sociale regel te handhaven er 

niet noodzakelijk toe zal leiden dat een actor daartoe een beroep doet op een 

officiële instantie (Griffiths, 1996:758).  

Een tweede, meer bevredigende verklaring voor het geconstateerde verband 

tussen de relaties die actoren met elkaar onderhouden en de wijze waarop zij 

omgaan met een geschil is naar voren gebracht door Niemeijer. Hij stelt dat de 

keuze van het geschilgedrag wordt verklaard door de verdeling van hulpbron-

nen die de betrokken actoren in een bepaalde verhouding van macht en afhan-

kelijkheid plaatst. Naarmate het belang van een hulpbron groter is en er minder 

mogelijkheden zijn om de hulpbron te vervangen, is een actor meer van een 

ander afhankelijk en heeft deze ander meer macht (Niemeijer, 1991:32). Een 

duurzame relatie geeft actoren de mogelijkheid om zich in de toekomst van 

hulpbronnen te verzekeren. Daarnaast is de aard van de relatie van invloed op 

de beschikbaarheid van hulpbronnen.1 In multiplexe relaties - waarin interacties 

divers zijn en de relatie meerdere belangen dient - heeft een breuk of beschadi-

                                                           
1  Naast kenmerken van de relatie zijn ook kenmerken van actoren van invloed op de 

beschikbaarheid van hulpbronnen (Niemeijer, 1991:34-37). Zo gaat een hoger op-
leidingsniveau vaak gepaard met het bezit van financiële vermogens en vaardighe-
den die kunnen worden aangewend om bijvoorbeeld een geschil met behulp van ju-
ridische middelen op te lossen. Tegelijkertijd gaat een hoog opleidingsniveau vaak 

gepaard met een sociale positie waarin het ongebruikelijk is om een geschil fysieke 
kracht te beslechten. De invloed van kenmerken van actoren op het vermogen hulp-
bronnen te verkrijgen of behouden wordt in deze bijdrage verder buiten beschou-
wing gelaten.  
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ging ten aanzien van één aspect van de relatie vaak ook gevolgen voor de ande-

re aspecten. Hierdoor zijn de kosten van het verbreken van de relatie hoog en 

zal men in dergelijke relaties streven naar een oplossing die voor beide partijen 

aanvaardbaar is. Voortbordurend op deze gedachte, veronderstelt Niemeijer dat 

actoren die afhankelijk zijn van een ander geen breuk in de relatie willen riske-

ren. Dit weerhoudt hen ervan een officiële instantie bij het geschil te betrekken, 

omdat het de kans op een breuk in de relatie vergroot.  

In dit artikel zal ik op enkele punten een verfijning in Niemeijer‟s verkla-

ring aanbrengen. In de eerste plaats is niet de objectieve machtsverhouding 

bepalend voor de keuze van geschilgedrag, maar de perceptie die men heeft van 

de macht of de afhankelijkheid (vergelijk Gross en Etzioni, 1985). Deze per-

ceptie is bovendien niet uitsluitend gebaseerd op de verdeling van hulpbronnen 

die men nodig heeft om bepaalde activiteiten te kunnen verrichten. Ook het 

gebruik van geweld en de mogelijkheid om een officiële instantie bij een con-

flict te betrekken kunnen een rol spelen in de beeldvorming.2 Daarnaast is de 

perceptie van de machtsverhouding niet statisch, maar dynamisch. Ervaringen 

die mensen in de loop van een geschilproces opdoen brengen een zekere dyna-

miek in de gepercipieerde verhouding van macht en afhankelijkheid. Op basis 

van hun ervaringen stellen mensen hun beeld van deze verhouding voortdurend 

bij (Oude Vrielink, 2001).  

De belangrijkste verfijning die ik wil aanbrengen is een ruimere kijk op de 

wijze waarop relaties het geschilgedrag beïnvloeden. Niemeijer legt de nadruk 

op het belang van een relatie voor het behoud van hulpbronnen. Individuen 

kunnen een relatie echter ook om emotionele redenen waarderen, bijvoorbeeld 

omdat er sprake is van vriendschap. Hoewel in dergelijke relaties ook sprake 

kan zijn van een uitwisseling van hulpbronnen, is dit niet de belangrijkste reden 

voor de interactie. De gevoelens die een actor voor een andere actor koestert 

vormen de basis van de relatie. In vergelijking met instrumentele relaties - die 

primair worden onderhouden omwille van de hulpbronnen die hieraan worden 

ontleend – is een ongelijke verdeling van hulpbronnen van minder belang (ver-

gelijk Burns, 1985:68). Het is daarom niet goed mogelijk om de wijze waarop 

een geschil in dit soort relaties wordt beslecht uitsluitend te verklaren aan de 

hand van de machtsverhouding.  

In deze bijdrage zal ik wijze waarop geschillen in verschillende soorten van 

relaties worden beslecht nader uitwerken en waar mogelijk ondersteunen met 

bevindingen uit mijn dissertatieonderzoek, waarin geschillen over geluidshinder 

tussen buren centraal stonden.3  

                                                           
2  Niemeijer onderkent overigens dat regels kunnen fungeren als een bron van macht, 

zoals ik in de inleiding al opmerkte. 
3  M.J. Oude Vrielink, Geschilprocessen over geluidshinder van buren: een onderzoek 

naar de keuze van geschilgedrag en de uitkomsten die hiermee worden nagestreefd, 
Enschede, 2001. 
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De invloed van burenrelaties op de wijze van geschilbeslechting 

In dagelijkse interacties ontstaan soms wrijvingen, die doorgaans zonder pro-

blemen worden opgelost. Soms echter raakt iemand ontevreden over een be-

paalde gebeurtenis of de wijze waarop een ander zich gedraagt en groeit de 

onvrede uit tot een geschil (Verkruisen, 1993). Zoals ik in de inleiding al heb 

opgemerkt, is de veronderstelling dat de wens om een bestaande relatie in stand 

te houden van invloed op de wijze waarop individuen omgaan met een conflict. 

Niemeijer wijst in dit verband op het belang van de duurzaamheid en de aard 

van een relatie, waarbij de aard betrekking heeft op de multiplexiteit ervan. 

Griffiths (1984; 1996:756-757) beschouwt de multiplexiteit van een relatie als 

één van de indicatoren voor de mate van wederzijdse afhankelijkheid in een 

relatie. Andere indicatoren voor een relatie met een grote wederzijdse afhanke-

lijkheid zijn volgens hem sterke en intense banden met een grote mate van cris-

scrossing. Er is sprake van een sterke band als betrokkenen veel in de relatie 

hebben geïnvesteerd, de relatie voor hen een blijvende waarde heeft en zij wei-

nig alternatieven beschikbaar hebben. Een intense band wordt gekenmerkt door 

een frequente en rechtstreekse interactie (dus zonder intermediairs). Een grote 

mate van crisscrossing houdt in dat de betrokkenen deel uitmaken van een net-

werk waarin de banden „kriskras‟ door elkaar lopen (Griffiths, 1996:757).  

Ik veronderstel dat niet alleen de afhankelijkheid van hulpbronnen, maar 

ook gevoelens van vriendschap een reden kunnen zijn om een relatie in stand te 

willen houden. In dit licht onderscheid ik twee soorten burenrelaties, namelijk 

een instrumentele relatie of een vriendschapsrelatie.4 De burenrelaties variëren 

in de mate waarin buren op elkaar betrokken zijn.5 

Buren die af en toe hulp bieden of spullen van elkaar lenen, onderhouden 

een instrumentele relatie. De relatie is simplex van aard en gaat gepaard met 

(stilzwijgende) regels die de uitwisseling van hulpbronnen reguleren. Buren die 

tevens vrienden en/of familie zijn, hebben een multiplexe relatie. De vriend-

schap omvat naast de hulp die men elkaar biedt ook andere aspecten, zoals het 

voeren van vertrouwelijke gesprekken (vergelijk Blokland-Potters, 1998).  

De band tussen bevriende buren zal doorgaans sterk zijn. Vriendschappen 

vergen een zekere investering in de ander en hebben vaak een blijvende waarde 

voor de betrokkenen. De eigenschappen en kwaliteiten van een vriend maakt 

hem of haar uniek voor de relatie. Door het persoonlijke karakter van de band 

tussen vrienden, laat een vriendschap zich niet eenvoudig vervangen door een 

vriendschap met een ander (vergelijk Blokland-Potters, 1998). Op dit punt wij-

ken instrumentele burenrelaties af van de relatie tussen bevriende buren. Men 

kan gemakkelijker hulp van een andere buur krijgen dan dat men een nieuwe 

                                                           
4  Instrumentele relaties lopen in de praktijk gradueel over in vriendschapsrelaties, 

maar omwille van het empirische onderzoek is een dichotomie aangebracht. 
5  De mate van betrokkenheid wordt afgemeten aan de bovengenoemde indicatoren: 

de simplexe of multiplexe aard van de relatie, de sterkte en intensiteit van de relatie 
en de mate van crisscrossing. De keuze om van een bepaalde mate van betrokken-
heid te spreken in plaats van wederzijdse afhankelijkheid is uitsluitend gemaakt om 
verwarring met het concept „machtsverhouding‟ te voorkomen.       
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vriendschap opbouwt. Het relatieve gemak waarmee men een instrumentele 

relatie met een andere buur aangaat, maakt de band tussen hen minder sterk dan 

een vriendschap.     

De frequentie van interacties als indicatie voor de intensiteit van de band 

tussen de buren, gaat waarschijnlijk vooral op voor instrumentele relaties. Voor 

burenrelaties die gebaseerd zijn op vriendschap, is de frequentie een minder 

goede indicator. Er kan immers ondanks geringe interacties tussen vrienden een 

intense band bestaan, onder meer door de vertrouwelijkheid en de diepgang van 

de relatie. 

Bevriende buren hebben een grote kans op interpersoonlijke netwerken 

waarin banden „kriskras‟ door elkaar lopen door de diversiteit van de interac-

ties. Voor buren die elkaar hulp verlenen en spullen uitlenen is de kans op cris-

scrossing van banden kleiner.       

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de mate van betrokken-

heid op de ander in relaties tussen bevriende buren groter is dan in instrumente-

le burenrelaties. Voortbouwend op theoretische inzichten van Burns (1985) kan 

worden beredeneerd welke gevolgen dit heeft voor de keuze van het geschilge-

drag. De stappen die iemand kan zetten indien hij of zij ontevreden is over een 

onplezierige ervaring zijn divers. Zij kunnen worden onderscheiden in eenzij-

dig, tweezijdig en meerzijdig geschilgedrag. In het onderstaande schema geef ik 

voorbeelden van geschilgedrag dat gericht is op het vinden van een oplossing 

die zoveel mogelijk recht doet aan eigen belangen (strijd) respectievelijk een 

voor beide partijen bevredigende oplossing (verzoening):  

Burns (1985:57) gebruikt de term ‘social orientation’ om de beweegrede-

nen te benoemen die ten grondslag liggen aan de beoordeling van handelingsal-

ternatieven en de keuze die iemand hieruit maakt. In vriendschapsrelaties wor-

den de alternatieven en uitkomsten beoordeeld in het licht van de consequenties 

die deze hebben voor degenen met wie men bevriend is. Op basis hiervan ver-

onderstelt Burns (1985:56, 67-69) dat een individu kiest voor een alternatief of 

uitkomst waarbij de ander het meest gebaat is. Deze assumptie lijkt mij niet 

houdbaar in situaties waarin sprake is van tegenstrijdige belangen of een ver-

schillende interpretatie van een onplezierige gebeurtenis. Ik verwacht dat men 

in dergelijke situaties kiest voor een oplossing die het minst schadelijk is voor 

de relatie.  

In relaties die bestaan uit de uitwisseling van goederen en diensten weegt 

men zowel eigen belangen als die van de ander mee in de beoordeling van han-

delingsalternatieven en uitkomsten, zo veronderstelt Burns (1985:57, 65-67). 

De reden hiervoor is dat voor een duurzame instrumentele relatie vereist is dat 

er een evenwicht is tussen geven en nemen. Of, zoals Baerends (1996:776) het 

formuleert, “iemand is verplicht diegenen die hem helpen op zijn beurt hulp te 

verlenen en iemand mag degenen die hem geholpen hebben niet benadelen”. 

Het onderzoek van Niemeijer (1991) heeft echter uitgewezen dat naarmate de 

wederzijdse afhankelijkheid onevenwichtiger is, de kans op verzoenend ge-

schilgedrag kleiner wordt en de uitkomst meer het karakter krijgt van een alles-

of-niets uitkomst. Naarmate iemand de machtsverhouding meer in het eigen 

voordeel percipieert, houdt hij of zij dus minder rekening met de belangen van 



Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren 9 

 

de ander. Omgekeerd zal een actor zich eerder bij de situatie neerleggen naar-

mate hij of zij de verhouding meer in het voordeel van de ander percipieert. 

 

Typologie van eenzijdig, tweezijdig en meerzijdig geschilgedrag gericht op 

strijd of verzoening* 

 

Geschilgedrag 

Typen procesverloop 

Strijd Verzoening 

Eenzijdig Onderwerping: iemand 

legt zich neer bij een 

onplezierige gebeurtenis 

of handeling, omdat hij 

of zij  niet is opgewassen 

tegen de ander.6 

Vermijding: iemand gaat 

een onplezierige situatie 

of een conflict hierover 

uit de weg7 of herdefini-

eert een onplezierige 

ervaring om een conflict 

hierover te voorkomen.8 

 

Tweezijdig  Confrontatie: iemand 

dwingt een ander tot een 

gedragsverandering, bij-

voorbeeld door te drei-

gen een officiële instan-

tie bij het geschil te be-

trekken9 of geweld te 

gebruiken.10 

 

Onderhandeling: iemand 

tracht in goed overleg 

met een ander een oplos-

sing te vinden voor een 

gerezen probleem.11 

Meerzijdig Rechtspraak: iemand 

vraagt een officiële in-

stantie een uitspraak te 

doen over hun geschil, 

hetgeen gepaard gaat met 

een verzoek een bepaal-

de (rechts)regel te mobi-

liseren.12 

Bemiddeling: iemand 

roept de hulp van een 

officiële instantie in om 

bij te dragen aan het 

vinden van een voor 

beide partijen aanvaard-

bare oplossing.13 

* Vergelijk Niemeijer, 1991:19. 

                                                           
6  Vormen van eenzijdig geschilgedrag die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld lumping 

it (Felstiner, 1974; Galanter, 1974), endurance (Merry, 1979; Sarat, 1976) of exit 
(Hirschman, 1970).  

7  Dit wordt wel aangeduid als avoidance (Felstiner, 1975; Merry, 1979; Baumgart-
ner, 1984).  

8  Vergelijk Verkruisen, 1993. 
9  Vergelijk Galanter, 1974.  
10  Vergelijk Schuyt, 1981. 
11   Vergelijk Gulliver, 1979.  

12  Gedacht kan worden aan rechtbanken of arbitrage (Schuyt, 1981, Niemeijer, 1991). 
13  Dit kan de vorm aan nemen van allerlei vormen van bemiddeling, ook wel mediati-

on of alternative dispute resolution genoemd. Ook kan het gaan om een politieke of 
bestuurlijke interventie (Schuyt, 1981).   
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Het ontbreken van een sociale relatie in de woonomgeving 

Het is mogelijk dat een conflict over geluidshinder ontstaat tussen buren die 

geen instrumentele of vriendschapsrelatie met elkaar onderhouden. Zij kennen 

elkaar hooguit van gezicht en eventuele interacties beperken zich tot het uitwis-

selen van een groet op staat (vergelijk Blokland-Potters, 1998). In zulke situa-

ties veronderstelt Burns (1985:56, 63-65) dat de actoren handelingsalternatie-

ven en uitkomsten uitsluitend in het licht van eigen belangen beoordelen. Voor-

al de voordelen die op de korte termijn door de interactie worden verkregen 

geven de doorslag. Dit wil niet zeggen dat hun conflict zich in een normatief 

vacuüm afspeelt. In eerste instantie kunnen de buren refereren aan regels van 

„goed fatsoen‟. Een andere mogelijkheid is dat zij hun conflict trachten te be-

slechten met hulp van een officiële instantie, zoals bijvoorbeeld een woning-

corporatie, de Vereniging van Eigen Huis, de politie, een rechter of een bemid-

delaar. De interventie van een officiële instantie gaat gepaard met het mobilise-

ren van regels. Indien de buren in een huurhuis wonen, kan het bijvoorbeeld 

gaan om regels die de woningcorporatie stelt aan de omgang tussen huurders. 

Woont men in een koopwoning en is men lid van de Vereniging van Eigen 

Huis, dan kunnen de regels van deze vereniging worden gemobiliseerd. Andere 

voorbeelden zijn bestuursrechtelijke en civielrechtelijke regels met betrekking 

tot geluidshinder.14 De interventie van een officiële instantie heeft tot gevolg 

dat buren in een andere rol tegenover elkaar komen te staan, bijvoorbeeld als 

huurders, als huiseigenaars of als eiser en gedaagde. Burns (1985:55, 59-60) 

veronderstelt dat handelingsalternatieven en uitkomsten in relaties die voort-

vloeien uit een bepaalde rolverdeling primair wordt beoordeeld in het licht van 

rechten en plichten die met de rol gepaard gaan. De officiële instantie neemt 

daarbij een centrale plaats in en wordt geacht zonder aanzien des persoon te 

handelen op basis van de regels die van toepassing zijn op het geschil.15 

De rol van regels en macht in de onderscheiden relaties 

In deze paragraaf zal ik verwachtingen formuleren over de keuze van geschil-

gedrag in de verschillende (sociale) relaties die buren kunnen onderhouden. Ik 

ga daarbij expliciet in op de rol die regels en de machtsverhouding hierbij spe-

len. Het onderstaande schema geeft hiervan alvast een beknopt overzicht. Waar 

                                                           
14 Diverse auteurs hebben geschreven over factoren die deze keuze – ook wel forum-

keuze of arenakeuze genoemd – kunnen beïnvloeden (Eckhoff, 1967; Nader & 
Todd, 1978).    

15 Er is echter in diverse onderzoeken aangetoond dat interventies van officiële instan-

ties zelden neutraal en objectief zijn. Voor een overzicht van factoren die een rol 
kunnen spelen in juridische interventies en de handhaving van (rechts)regels, zie 
bijvoorbeeld Van Koppen (1996), Niemeijer (1996) en De Groot-Van Leeuwen 
(1996). 
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mogelijk zal bij de uitwerking worden aangeven of deze verwachtingen door 

mijn empirische bevindingen worden ondersteund.16 

Relaties gebaseerd op gevoelens van vriendschap  

In het voorgaande is verondersteld dat een geschil in een vriendschapsrelatie 

wordt beslecht op een wijze die zo min mogelijk schade toebrengt aan de rela-

tie. Een individu weegt zowel de eigen belangen als die van de ander in de be-

slissing mee, maar is zonodig bereid zich bij een bepaalde situatie neer te leg-

gen om de relatie goed te houden. De veronderstelling is dat bevriende buren 

problemen die tussen hen zijn gerezen onderling oplossen. Naar verwachting 

spelen regels hierbij een belangrijke rol (vergelijk Ellickson, 1991). Om de rol 

van regels in een geschilproces te beschrijven gebruik ik in navolging van 

Moore (1973) het concept „semi-autonoom sociaal veld‟ (SASV). Het betreft 

een verzameling van actoren die regels stellen en handhaven om de onderlinge 

verhoudingen te reguleren. Vanuit het perspectief van de leden van een SASV 

zijn deze regels doorgaans dwingender dan regels van buiten het betreffende 

SASV. Elk SASV heeft de neiging om „externe‟ regels die op gespannen voet 

staan met de eigen regels te weren. Of men hierin slaagt, hangt af van de sociale 

controle binnen een SASV en de opstelling van de externe sociale velden. In 

buurtgemeenschappen zijn roddel en sociale uitsluiting belangrijke mechanis-

men om een beroep op „externe‟ regels tegen te gaan (vergelijk Griffiths, 

1996:773; Blokland-Potters, 1998:147). Aangezien de mogelijkheid tot exit bij 

burenruzies beperkt zijn – verhuizen is een ingrijpende „oplossing‟ – zijn der-

gelijke mechanismen vaak zeer effectief (vergelijk Griffiths, 1996:505). Tevens 

is de druk vanuit andere sociale velden vaak erg beperkt. Zo komen officiële 

instanties die de overheidsregels met betrekking tot geluidshinder moeten 

handhaven, vaak pas in actie wanneer iemand zich (herhaaldelijk) beklaagt over 

geluidsoverlast (vergelijk Black, 1980; Oude Vrielink, 2001). De verwachting 

is dus dat bevriende buren problemen die tussen hen zijn gerezen onderling 

oplossen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Peper e.a. (1999:219) waar-

uit blijkt dat in buurten waarin sprake is van een hechte gemeenschap, interven-

ties van een officiële instantie ongebruikelijk zijn vanwege het grote zelfoplos-

sende vermogen. 

                                                           
16 In mijn dissertatieonderzoek heb ik in totaal 19 geschilprocessen onderzocht. Dit 

aantal is vanzelfsprekend te beperkt voor een generalisatie naar de populatie, maar 
de bevindingen van het onderzoek laten wel een theoretische generalisatie toe. De 
bevindingen kunnen dan ook worden gebruikt als ondersteuning voor de theorie-
vorming in dit artikel.         
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Hoewel „externe‟ regels gewoonlijk worden geweerd, hoeft een beroep op re-

gels uit een ander SASV niet noodzakelijk een risico te vormen voor het voort-

bestaan van een relatie. Wanneer er in een SASV geen eenduidige regels zijn 

om een conflict tussen leden van een SASV te beslechten, dan kunnen „externe‟ 

regels hierin voorzien (vergelijk Griffiths, 1996:503). De veronderstelling is dat 

in die gevallen wel een officiële instantie om hulp wordt gevraagd. 

De verdeling van hulpbronnen speelt naar verwachting geen rol van belang 

in vriendschapsrelaties. De waarde van de relatie is niet gelegen in het krijgen 

van hulp of het lenen van spullen. Hierdoor speelt de verdeling van hulpbron-

nen geen belangrijke rol in de perceptie van de machtsverhouding. Voor zover 

„machtsuitoefening‟ plaatsvindt, neemt dit de vorm aan van sociale controle. De 

„macht‟ wordt ontleend aan de regels die men gemeenschappelijk heeft en die 

de interne verhoudingen reguleren. De machtsuitoefening is dus gericht op het 

handhaven van de interne ordening. In dit kader kan ook macht wordt uitgeoe-

fend om het inroepen van „externe‟ regels te weren. Wanneer de sociale contro-

le sterk genoeg is, zullen buren zich tevreden stellen met een interne oplossing 

of zich neerleggen bij de geluidshinder.17 In het laatste geval is het aannemelijk 

dat de regels van het SASV ervoor zorgen dat de buren de geluidshinder niet 

(langer) als grievend interpreteren. Dit kan tevens verklaren waarom men in 

hechte buurtgemeenschappen vergeleken met andere buurten zo weinig ge-

luidshinder zegt te hebben. Daarnaast speelt de homogeniteit van dergelijke 

buurten waarschijnlijk ook een rol. Men zal vergelijkbare regels hanteren ten 

aanzien van de wijze waarop buren met elkaar – en met geluidshinder - behoren 

om te gaan, waardoor de kans op (een conflict over) geluidshinder klein is.18    

                                                           
17 Actoren in relaties die worden gekenmerkt door multiplexe, sterke, intense banden 

met een grote mate van crisscrossing hebben in tegenstelling tot actoren in ander-
soortige relaties niet de mogelijkheid om op een andere wijze het handelen van een 
andere actor te beïnvloeden zonder het risico van een breuk in de relatie te lopen. 
Hiermee is tevens in theoretische zin een alternatief antwoord gegeven op de door 
Griffiths (1996:768) opgeworpen vraag waarom actoren die een geringe sociale af-
stand tot elkaar hebben, bereid zijn méér te investeren in pogingen om zelf een an-
dere actor tot een ander handelen aan te zetten dan actoren die een grotere sociale 
afstand tot elkaar hebben. Actoren in de eerste soort relaties hebben in tegenstelling 
tot actoren met een grote sociale afstand weinig tot geen mogelijkheden om op een 
andere wijze het handelen van een andere actor te beïnvloeden.  

18  Ik kan de veronderstellingen van deze subparagraaf niet confronteren met empiri-
sche bevindingen. In mijn dissertatieonderzoek heb ik geen geschillen over geluids-
hinder aangetroffen tussen buren die een vriendschap onderhouden of deel uitma-
ken van een hechte buurtgemeenschap. Dit komt waarschijnlijk doordat dergelijke 
relaties relatief weinig voorkomen (vergelijk Flap, 1999: 25; Völker, 1999; Peper, 

1999:354). Bovendien kan het zijn dat mensen die bevriend zijn met hun buren of 
deel uitmaken van een hechte buurtgemeenschap het horen van geluiden niet hin-
derlijk noemen als de buurt er geen probleem van maakt. Een nader onderzoek op 
basis van participerende observatie kan hierin wellicht inzicht bieden.  



14 Mirjan van Heffen-Oude Vrielink 

 

Instrumentele relaties 

Buren met een instrumentele relatie ontwikkelen naar verwachting voorname-

lijk regels over de uitwisseling van hulpbronnen. Deze bieden alleen een refe-

rentiekader in geschillen over de uitwisseling zelf. In andersoortige geschillen, 

bijvoorbeeld een conflict over geluidshinder, bieden de regels geen houvast. De 

rol van „interne‟ regels wordt daarom beperkt verondersteld.  

In instrumentele relaties bepaalt het evenwicht in de uitwisseling van hulp-

bronnen de mate waarin rekening wordt gehouden met de belangen van de an-

der. Door het conflict krijgt de relatie een zogeheten mixed motive karakter: de 

interacties tussen de buren zijn zowel gericht zijn op het in stand houden van de 

uitwisseling van hulpbronnen als op het vinden van een oplossing voor hun 

conflict (Niemeijer, 1991:39,119; vergelijk Starr en Yngvesson, 1975:559). In 

welke mate men bereid is een breuk in de relatie te riskeren hangt af van de 

voordelen die een bepaald geschilgedrag op de korte termijn biedt tegenover de 

voordelen van de relatie op de langere termijn. 

Bij het zoeken naar een oplossing van een geschil over geluidshinder is de 

verwachting dat men zich in een instrumentele relatie in eerste aanleg verzoe-

nend zal opstellen. Dat wil zeggen dat men in goed overleg met de buren naar 

een oplossing zoekt. In deze fase wordt waarschijnlijk een beroep gedaan op 

algemene regels van „goed fatsoen‟. Indien de conflictanten er vergelijkbare 

fatsoensregels op nahouden, zullen hun verwachtingen ten aanzien van het han-

delen van de ander minder snel botsen (vergelijk Peper, 1999:334). Het is dan 

ook weinig verrassend dat geschillen zich vooral voordoen indien buren er ver-

schillende regels op na houden over de wijze waarop men met elkaar of met een 

conflict behoort om te gaan. In een dergelijke situatie heeft de perceptie van de 

machtsverhouding een bepalende invloed op de wijze waarop het geschil wordt 

beslecht. De perceptie kan daarbij gebaseerd zijn op de verwachte positieve of 

negatieve gevolgen van een interventie van een officiële instantie. Immers, in 

een poging een gerezen conflict op te lossen kunnen conflictanten gebruik ma-

ken van regels uit een „extern‟ SASV. Zo kan de politie, een woningcorporatie 

of een rechter om een interventie worden verzocht. Daarnaast kan de mate 

waarin beide partijen profiteren van uitwisseling van hulpbronnen een rol spe-

len in het beeld dat men zich vormt van de machtsverhouding. Uitwisselingsre-

laties zijn gewoonlijk wederkerig, omdat er anders voor één van partijen geen 

reden is voor een duurzame relatie. Dat neemt niet weg dat de relatie (tijdelijk) 

meer in het voordeel van één van hen kan zijn. Iemand die minder van de rela-

tie profiteert kan macht uitoefenen door te dreigen de relatie te verbreken als de 

ander niet bereid is tegemoet te komen aan zijn of haar wensen. Het gebruik 

van geweld ligt in een instrumentele relatie niet erg voor de hand, omdat het 

gebruik ervan vrijwel zeker een einde maakt aan de uitwisselingsrelatie.  

In het geval dat de wederzijdse afhankelijkheid onevenwichtig is, zal dege-

ne die het meest van de relatie profiteert zich verzoenend opstellen en zal dege-

ne die het minst belang heeft bij het continueren van de relatie streven naar een 

oplossing die zoveel mogelijk recht doet aan eigen belangen. Omdat beide par-

tijen belang hebben bij het continueren van de uitwisselingsrelatie ligt de keuze 
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voor tweezijdig geschilgedrag het meest voor de hand (vergelijk Gulliver, 

1979). Daarbij stelt iemand die zich minder machtig voelt zich tevreden met 

een compromis. Hij of zij zal enige tijd volharden in pogingen er samen met de 

ander uit te komen, maar zich waarschijnlijk bij de situatie neerleggen als uit-

eindelijk blijkt dat het niet mogelijk is een wederzijds bevredigende oplossing 

te vinden. Degene die zichzelf machtiger voelt dan de buren zal kiezen voor 

vormen van tweezijdig geschilgedrag die het meest tegemoet komen aan zijn of 

haar eigen belangen. Als de buren er ondanks verschillende pogingen niet sa-

men uit kunnen komen en geen van beiden legt zich bij de situatie neer, dan zal 

het conflict doorbreken naar een andere context (Griffiths, 1983). Kenmerkend 

voor geschillen over geluidshinder is dat individuen die overlast van de buren 

ervaren vrijwel altijd degenen zijn die een officiële instantie bij het geschil 

betrekken.   

Uit mijn onderzoek naar geschillen over geluidshinder blijkt dat individuen 

hun geschilgedrag in eerste instantie afstemmen op „fatsoensregels‟. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om regels die aangeven wanneer of in welke omstandigheden 

men de buren op de geluidshinder mag aanspreken en welke reactie van de bu-

ren gepast is. Het beroep op regels van fatsoen bleek in de meeste gevallen 

vergeefs. Dit is niet verwonderlijk. Immers, als de buren een vergelijkbare op-

vatting zouden hebben gehad over wat fatsoenlijk is, zou tussen hen waar-

schijnlijk geen conflict zijn ontstaan. Zes respondenten onderhielden een in-

strumentele relatie met de buren van wie zij geluidshinder ondervonden. Geen 

van hen had oog voor geweld als bron van macht. Hun beeld van de machtsver-

houding werd bepaald door het evenwicht in de uitwisselingsrelatie en de vraag 

in wiens voordeel een interventie van een officiële instantie zou zijn. Alle res-

pondenten kozen in eerste instantie voor tweezijdig geschilgedrag en bleven dit 

een lange tijd doen. In de volgende fase werd een officiële instantie bij het ge-

schil betrokken door de vier respondenten die meer macht dachten te hebben. 

Niet alleen verkeerden zij in de veronderstelling dat de instantie hen in het ge-

lijk zou stellen, maar zij waren ook van mening dat hun buren meer van de rela-

tie profiteerden. Ook toen bleek dat de interventie niet onmiddellijk resultaat 

had, bleven zij een beroep doen op de betreffende instantie. De vijfde respon-

dent voelde zich sterk afhankelijk van haar buren en wenste om die reden de 

relatie met haar buren niet op het spel te zetten. Na twee mislukte pogingen om 

in overleg met haar buren een oplossing te vinden voor de geluidshinder, heeft 

zij zich bij de overlast neergelegd. In tegenstelling tot wat werd verwacht 

vormde de zesde respondent zich in het geheel geen beeld van de machtsver-

houding. De reden hiervoor was dat er geen verschil van mening was over de 

wijze waarop buren met elkaar om horen te gaan. De buurman stond er gewoon 

niet bij stil dat hij overlast gaf en toonde zich steeds bereid zachter te doen als 

hij hierop werd aangesproken. Dit verklaart ook waarom de respondent bleef 

volharden in de keuze om zich bij de buurman te beklagen over de hinder (Ou-

de Vrielink, 2001).      
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Geen burenrelatie 

Ook in situaties waarin buren geen relatie met elkaar onderhouden, wordt ver-

ondersteld dat de keuze van het geschilgedrag in eerste instantie wordt afge-

stemd op algemene fatsoensregels. Als duidelijk wordt dat de buren een ver-

schillende opvatting hebben van hoe zij met elkaar om horen te gaan, wordt de 

perceptie van de machtsverhouding naar verwachting bepalend voor de keuze. 

Aangezien er geen relatie op het spel staat, zullen de partijen geen lange termijn 

belangen hoeven af te wegen tegen de belangen die in hun conflict in het ge-

ding zijn. Of zij daarbij de strijd aanbinden of zich verzoenend opstellen, is 

afhankelijk van de perceptie die de partijen hebben van de machtsverhouding. 

Het beeld dat men heeft van de machtsverhouding kan daarbij gebaseerd zijn 

op „externe‟ regels, zoals bijvoorbeeld regels van een woningcorporatie. Daar-

naast kan geweld als een bron van macht worden ervaren. 

In een evenwichtige machtsverhouding voelt geen van de partijen zich be-

voordeeld door een interventie van een officiële instantie en vreest geen van 

beiden geweld van de ander. Het is daarom aannemelijk dat de keuze valt op 

een vorm van tweezijdig geschilgedrag. Waar in een instrumentele relatie de 

keuze om in goed overleg tot afspraken te komen voor de hand ligt, is hier het 

gebruik van geweld eveneens een reële optie. Hier liggen alle mogelijkheden 

dus open. De machtsverhouding is onevenwichtig als een van beide partijen 

zich machtiger voelt dan de ander. Deze persoon zal een strijd willen voeren 

om zo een uitkomst te bereiken die zoveel mogelijk recht doet aan zijn of haar 

belangen. Voelt hij of zij zich daarentegen minder machtig dan de buren, dan 

zal hij of zij zich tevreden stellen met een compromis of zich gedwongen voe-

len zich neer te leggen bij het conflict.  

De veronderstellingen worden grotendeels gesteund door bevindingen uit 

mijn onderzoek naar geschillen over geluidshinder. Er waren 13 respondenten 

die geen relatie onderhielden met de buren van wie zij overlast ondervonden. 

Zeven van hen voelden zich machtiger dan hun buren, in de meeste gevallen 

omdat zij in de veronderstelling waren dat zij in hun recht stonden. In de overi-

ge zes gevallen waren de respondenten van mening dat zij minder machtig wa-

ren dan hun buren. De respondenten die zich machtiger voelden, waren ervan 

overtuigd dat een interventie van een officiële instantie in hun voordeel zou 

uitpakken. Alle zeven deden al snel een beroep op de politie en/of de woning-

corporatie. Voor een enkeling liep dit uit op een teleurstelling, hetgeen tot ge-

volg had dat zij hun beeld van de machtsverhouding en hun geschilgedrag 

dienovereenkomstig bijstelden. In de geschilprocessen waarin de buren als 

machtiger werden ervaren, baseerden drie respondenten dit beeld op de (ver-

meende) gewelddadigheid van hun buurman. Hoewel zij van mening waren dat 

een officiële instantie hen in het gelijk zou stellen, durfden zij de instantie niet 

te mobiliseren uit angst voor represailles. In de andere drie gevallen waren de 

bevindingen minder eenduidig. Opvallend is dat deze respondenten in hun per-

ceptie van de machtsverhouding geen rekening hielden met de mogelijkheid 

een officiële instantie bij het geschil te betrekken. Hun beeld was uitsluitend 

gebaseerd op het feit dat zij zelf niet in staat waren de buren tot een gedrags-
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verandering aan te zetten. Zij voelden zich machteloos doordat hun buren de 

klachten over de geluidshinder volkomen negeerden. Hun reacties liepen uit-

een, twee respondenten bleven de buren op de geluidshinder aanspreken en de 

ander legde zich er al snel bij neer dat de buren niet op hun klachten reageerden 

(Oude Vrielink, 2001).  

Conclusie 

In 1983 heeft Griffiths de aanzet gegeven voor een theorie van geschilproces-

sen. Deze theorie is door Niemeijer verfijnd door de machtsverhouding – geba-

seerd op de verdeling van hulpbronnen – als interveniërende variabele op te 

nemen. Hiermee werd een verklaring gegeven voor het empirisch geconstateer-

de verband tussen de wijze waarop geschillen worden beslecht en de relatie die 

conflictanten onderhouden. Ik heb in dit artikel betoogd dat de verklaring van 

Niemeijer te eenzijdig is. De mate waarin iemand van een ander afhankelijk is 

voor het verkrijgen of behouden van hulpbronnen, kan alleen een verklaring 

bieden voor de keuze van geschilgedrag in een instrumentele relatie. Een relatie 

kan echter ook gebaseerd zijn op gevoelens van vriendschap. In dergelijke rela-

ties speelt de machtsverhouding geen rol van belang en kan dan ook geen vol-

doende verklaring bieden voor de keuze van het geschilgedrag. Voortbordurend 

op de bevindingen van Niemeijer (1991) en inzichten van Burns (1985) heb ik 

daarom betoogd welke waarde men hecht aan het voortzetten van een relatie en 

in het verlengde daarvan welke belangen men zal nastreven in een conflictsitua-

tie. Ook heb ik beargumenteerd welke rol regels en de machtsverhouding in de 

verschillende sociale relaties spelen. Op basis hiervan zijn verwachtingen ge-

formuleerd over de keuze van het geschilgedrag. Een groot aantal van de ver-

wachtingen worden gesteund door bevindingen uit mijn dissertatieonderzoek.  

Andere, kleinere verfijningen die ik heb aangebracht betreffen de machts-

verhouding. Ik heb gesteld dat niet de geobjectiveerde machtsverhouding van 

invloed is op het verloop van een geschilproces, maar de perceptie die betrok-

kenen hiervan hebben. Ook heb ik gesteld dat de machtsverhouding niet sta-

tisch is. De ervaringen die men gedurende het geschilproces opdoet bleken in 

mijn dissertatieonderzoek een dynamiek te veroorzaken in het beeld dat men 

heeft van de machtsverhouding. Dit beeld blijkt overigens niet altijd overeen te 

stemmen met de macht die men „werkelijk‟ heeft, hetgeen het belang van de 

bestudering van de perceptie van de machtsverhouding onderstreept.  

De verfijning die in deze bijdrage is aangebracht in de theorie van geschil-

processen op basis van mijn onderzoek naar geschillen over geluidshinder tus-

sen buren wint aan kracht indien de veronderstellingen ten aanzien van de rol 

van regels in vriendschapsrelaties aan een empirisch onderzoek worden onder-

werpen. Tevens is het wenselijk om de overige assumpties met de praktijk van 

andersoortige geschillen te confronteren. De theorievorming zou kunnen bo-

vendien verder kunnen worden verfijnd door aandacht te schenken aan de ken-

merken van actoren die betrokken zijn bij een conflict. De theorie van geschil-

processen heeft zijn waarde in de afgelopen twee decennia bewezen. Het voor-
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nemen van  het ministerie van Justitie om het de rechterlijke macht minder te 

betrekken bij het oplossen van geschillen maakt een verdere ontwikkeling en 

toetsing van de theorie hoogst actueel.  

Aangehaalde literatuur 

BAERENDS, E. (1996) Uitwisselingstheorie en recht, in: J. Griffiths, De socia-

le werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en de 

rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 776-782. 

BAUMGARTNER, M.P. (1984) Social control in suburbia, in: D. Black, To-

ward a general theory of social control, New York: Academic Press. 

BLACK, D. (1980) The Manners and Customs of the police, New York: Aca-

demic Press. 

BLOKLAND-POTTERS, T.V. (1998) Wat stadsbewoners bindt: Sociale rela-

ties in een achterstandswijk, Kampen: Kok Agora. 

BURNS, T.R. (1985) A Structural Theory of Social Exchange. In T.R. Burns, 

T. Baumgartner en P. De Ville, Man, decisions, Society: The Theory of Actor-

System Dynamics for Social Scientists, New York: Gordon and Breach Science 

Publishers S.A., 53-78.  

BURNS, T.R. (1985) Toward a Theory of Power and Control. A Social Action 

Framework, in: T.R. Burns, T. Baumgartner en P. De Ville, Man, decisions, 

Society: The Theory of Actor-System Dynamics for Social Scientists, New 

York: Gordon and Breach Science Publishers S.A., 112-158.  

ECKHOFF, T. (1967) The mediator, the judge and the administrator in conflic-

tresolution, in: Acta Sociologica, 148-172. 

ELLICKSON, R. (1991) Order without law. How neighbors settle disputes, 

Cambridge: Harvard U.P. 

FELSTINER, W.L.F. (1974) Influences, of social organization on dispute pro-

cessing, in: Law and Society Review, vol. 9. 

FELSTINER, W.L.F. (1975) Avoidance as dispute processing; an elaboration, 

in: Law and Society Review, vol. 9, 695-706. 

FLAP, H. (1999) Buurt of gemeenschap: „meeting‟ of „mating‟, in: B. Völker 

en R. Verhoeff (red.), Buren en buurten: Nederlands onderzoek op het snijvlak 

van sociologie en sociale geografie, Amsterdam, 11-33.  

GALANTER, M. (1974) Why the „Haves‟ come out ahead: Speculations on the 

limits of legal change, in: Law and Society, vol.9, 95-160. 

GLUCKMAN, M. (1967) The judicial process among the Barotse of Nothern 

Rhodesia, Manchester: Manchester United Press. 

GRIFFITHS, J. (1983) The general theory of litigation - a first step, in: 

Zeitschrift für Rechtssoziologie, vol. 4, 145-201.  

GRIFFITHS, J. (1984) The Division of Labor in Social Control, in: D. Black 

(ed.), Toward a General Theory of Social Control, vol. 1, London: Academic 

Press inc., 37-70. 



Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren 19 

 

GRIFFITHS, J., (1990), De sociale werking van rechtsregels en het emancipa-

toire potentieel van wetgeving, in: T. Havinga en B. Sloot (red.), Recht en 

emancipatie: bondgenoot of barrière, Den Haag: Vuga. 

GRIFFITHS, J. (1996) Sociale controle, in: J. Griffiths (red.), De sociale wer-

king van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropolo-

gie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 763-775. 

GRIFFITHS, J. (1996) „Relational distance‟, in: Griffiths, J. (red.), De sociale 

werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantro-

pologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 754-758. 

GRIFFITHS, J. (1996) De sociale werking van recht, in: J. Griffiths (red.), De 

sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en 

rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1996:469-513. 

GRIFFITHS, J. (1999). Legal knowledge and the social working of law: the 

case of euthanasia, in: H. van Schooten-van der Meer (ed.), Semiotics and le-

gislation,   (Deborach Charles). 

GRIFFITHS, J.  (2002), The social working of law, (unpublished manuscript, 

11 December 2002). 

http://www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/rth/socialWorking.pdf. 

GROOT-VAN LEEUWEN, L E. DE (1996) Juristen en juridische beroeps-

groepen, in: Griffiths, J. (red.), De sociale werking van recht: een kennisma-

king met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi Li-

bri, 717-723. 

GROSS, E. and A. ETZIONI (1985) Organizations in Society, Englewood 

Cliffs (N.J.). 

GULLIVER, P.H. (1979) Disputes and negotiations: a cross-cultural perspec-

tive, Academic Press, New York. 

HIRSCHMAN, A.O. (1970) Exit, voice and loyalty: Responses to decline in 

firms, organizations and states, Cambridge: Harvard U.P. 

KLOK, P-J. (1991) Een instrumententheorie voor milieubeleid: De toepassing 

en effectiviteit van beleidsinstrumenten, Faculteit Bestuurskunde: Enschede. 

KOPPEN, P.J. VAN (1996), Juridische besluitvorming, in: Griffiths, J. (red.), 

De sociale werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en 

rechtsantropologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 705-716. 

LEIDELMEIJER, K. en G. MARSMAN (1998) Geluid van buren: Horen , 

hinder en sociale normen, Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke Ordening en Milieubeheer, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Publika-

tiereeks verstoring; nr. 1. 

MACAULAY, S. (1963) Non-contractual relations in business, in: American 

Sociological Review, vol. 28. 

MERRY, S.E. (1979) Going to court: strategies of dispute management in an 

American urban neighbourhood, in: Las & Society Review, vol. 13, 891-925. 

MOORE, S.F. (1973) Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social 

Field as an Appropriate Subject of study, in: Law and Society Review, vol. 7, 

719-746. 

NADER, L. en H.F. TODD (1978) The Disputing Process – Law in Ten Socie-

ties, New York: Colombia U.P.  



20 Mirjan van Heffen-Oude Vrielink 

 

NIEMEIJER, E. (1991), Geschillen over bouwplannen: Een rechtssociologisch 

onderzoek naar de betekenis van regels en afhankelijkheid voor de beslechting 

van geschillen tussen burger en gemeente over bouwen en ruimtelijke orde-

ning, Deventer: Kluwer. 

NIEMEIJER, E. (1996) Rechtshandhaving, in: Griffiths, J. (red.), De sociale 

werking van recht: een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantro-

pologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 698-704. 

OUDE VIELINK, M.J. (2001) Geschilprocessen over geluidshinder van bu-

ren: Een onderzoek naar de keuze van geschilgedrag en de uitkomsten die 

hiermee worden nagestreefd, Enschede: Twente University Press. 

PEPER, B., F. SPIERINGS, W. DE JONG, J. BLAD, S. HOGENHUIS en V. 

VAN ALTENA (1999) Bemiddelen bij conflicten tussen buren: Een sociaal-

wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Neder-

land, Eburon. 

SARAT, A. (1976) Alternatives in dispute processing: litigation in a small 

claims court, in: Law & Society Review, vol. 10. 

SCHUYT, C.J.M. (1981) Recht en samenleving, Assen: Van Gorcum. 

SCHWARTZ, R.D. (1954) Social factors in the development of legal control: a 

case study of two Israeli settlements, in: Yale Law Journal, vol. 63, 471-491. 

STARR, J. and B. YNGVESSON (1975) Scarcity and disputing: zeroing in on 

compromise decisions, in: American Ethnologist, vol. 2, 553-566. 

VERKRUISEN, W.G. (1993), Dissatisfied patients: their experiences, inter-

pretations and actions, Groningen. 

VÖLKER, B. (1999) 15 Miljoen buren: De rol van buren in persoonlijke net-

werken in Nederland, in: B. Völker en R. Verhoeff (red.), Buren en buurten: 

Nederlands onderzoek op het snijvlak van sociologie en sociale geografie, Am-

sterdam, 43-68.  

 



Naar een evolutionair instrumentalisme 

Koen Van Aeken 

“Ce qui émerge aujourd‟hui est donc une description médiane, située en-

tre deux représentations aliénantes, celle d‟un monde déteministe et cel-

le d‟un monde arbitraire soumis au seul hasard. Les lois ne gouvernent 

pas le monde, mais celui-ci n‟est pas non plus régi par le hasard.” (Pri-

gogine,1996: 224) 

1. Inleiding  

1.1 Een tegenstrijdige waarderingvan het instrumentalisme 

Een aanzienlijke hoeveelheid literatuur van rechtssociologische aard heeft de 

voorbije jaren beschreven hoe en waarom wetten1 in de welvaartsstaat worden 

opgevat als een beleidsinstrument om de samenleving te sturen (zie Van Aeken, 

2002b). Deze instrumentalistische positie is duidelijk, zij het impliciet, aanwe-

zig in het politieke bedrijf. Sommigen spreken zelfs van het hoogtij van het 

instrumentalisme (Gribnau, 1999: 1890). Zo worden belastingen gehanteerd als 

een juridisch-financieel instrument om welvaart te herverdelen. Het verwerven 

van een eigen woning wordt aangespoord door de regering via een reeks wetten 

die onder meer financiële prikkels inhouden. Vanuit het beleid tracht men echt-

scheiding menselijker te maken door het invoeren van nieuwe wettelijke proce-

dures. De zorg om het milieu en gezondheid wordt vertaald in wetten aangaan-

de emissienormen, voedingssupplementen of chemische productieprocessen. 

Op talrijke domeinen van de samenleving wordt dit type van instrumentalisti-

sche wetgeving aangewend door de betrokken beleidsmakers. Dat gebeurt bo-

vendien met een aanzienlijke snelheid. 

Toch wordt het instrumentalisme vanuit alle hoeken belaagd. Sommigen 

wijzen op de naïviteit van de vooronderstellingen of de onhoudbaarheid van 

een aantal centrale stellingen. Volgens deze auteurs gaat het instrumentalisme 

immers uit van een aantal onhoudbare sociologische ficties, zoals de naïeve 

veronderstellingen van een atomisch individualisme, volmaakte wettelijke 

                                                           
1  Wet wordt in deze bijdrage in de generische zin gebruikt als eender welke vorm van 

regels die door eender welke overheid worden uitgevaardigd. Als synoniemen wor-

den vrijelijk wetgeving, regelgeving, regels, wettelijke normen, wettelijke over-
heidsinterventie e.d. gehanteerd. Omdat wetten in dit onderzoekskader elementen 
zijn van overheidsbeleid, verbreed ik bovendien soms het begrip wet tot beleid. 
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communicatie en normatief monisme (Griffiths, 1996: 479). Dat maakt, ook 

alweer impliciet, dat instrumentalisten een causale band toedichten aan de ver-

houding tussen de regel en de sociale effecten (Griffiths, 2003: 12). Anderen 

zien dan weer in het instrumentalisme de kiem van een ontsporende juridifice-

ring, met als belangrijkste uitwassen de zogenaamde „kolonisering‟ van de 

leefwereld, de overspanning van het rechtssysteem en de verscheuring van de 

welvaartsstaat door systeemconflicten (Teubner, 1987: 6-7).  

Naast deze theoretische kritieken wordt ook vanuit empirisch onderzoek het 

instrumentalisme belaagd. Empirische wetsevaluaties besluiten vaak met de 

trieste vaststelling dat de onderzochte wet weinig effectief is (Aubert, 1950; 

Van Aeken, 2002b). Aangezien effectiviteit de meest nagestreefde eigenschap 

is van instrumentele wetgeving, ondermijnen zulke teleurstellende resultaten de 

geloofwaardigheid van het instrumentalistisch paradigma. 

Hoe kan men nu met deze tegenstrijdigheid omspringen? Waarom blijft het 

beleid steunen op een beleidsperspectief dat in wetenschappelijke kringen aan 

veel kritiek blootstaat? En vice versa, als de visie op wetgeving van de overheid 

zo weinig slagkracht zou hebben en zoveel negatieve externaliteiten teweeg zou 

brengen, waarom verkeert de samenleving dan niet in een permanente chaos? 

1.2 Een mogelijke uitweg... 

Eén oplossing bestaat erin één van beide deelstellingen te ontkrachten. Men zou 

kunnen beweren dat de overheid in feite zelden vanuit die instrumentalistische 

geest handelt. Veel wetgeving is immers helemaal niet instrumenteel van aard. 

In een zeldzame categorisering van recht naar aard, onderscheidt Rottleuthner 

(1987, 52) onder meer private procedurele regelingen , intern-statelijke proce-

durele regelingen. en eenvoudige bekendmakingen in de vorm van munten, 

vlaggen en logo‟s voor normaanduidingen zonder verdere regeling naast recht 

dat we als instrumentalistisch kunnen betitelen. Aubert (1950: 65) heeft reeds 

vroeg de symboolfunctie van wetgeving aangehaald. Die visie op het recht als 

een symbool heeft de communicatieve benadering van het recht geïnspireerd 

(Van Klink, 2002: 38). Kortom, er bestaat discussie over het feit of wettelijke 

overheidsregulering wel instrumenteel van aard is. 

Met betrekking tot de andere stelling, nl. het deficit van het instrumentalis-

me, is het eveneens mogelijk om reserves te maken. Op theoretisch vlak wordt 

door sommigen de juistheid van de these van de ontspoorde juridificering be-

twist. Rottleuthner werpt een aantal kritische objecties op tegen wat volgens 

hem doorgaat als de „mythe van de reguleringscrisis‟. Ten eerste gaat hij in 

tegen het feit dat onder meer door Luhmann en Teubner wordt uitgegaan van de 

evidentie van deze crisis, zonder een alomvattend beeld te geven van benade-

ringen en resultaten van onderzoek die zulke vaststelling zouden kunnen schra-

gen. Volgens Rottleuthner is het relatieve academische succes van de these van 

de reguleringscrisis en theoretische oplossingen hiervoor – zoals reflexief recht 

of autopoiese – toe te schrijven aan een “zekere sfeer waarin politieke clichés 
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een plausibiliteitsstructuur vormen waarin assumpties over de proces- en nor-

menvloed, evenals vooronderstellingen over de reguleringscrisis en deregule-

ring, gemakkelijk geplaatst kunnen worden” (Rottleuthner, 1989: 274). Met die 

politieke clichés doelt Rottleuthner ongetwijfeld op het neoliberalisme dat in de 

jaren 1980 – het decennium waarin het gros van de theorieën over overregule-

ring e.d.m. ontstond – hoogtij vierde (zie ook Huyse, 1986). De reguleringscri-

sis zou dus eerder een exponent zijn van de tijdelijke actualiteitswaarde van een 

politieke filosofie dan een empirisch bewezen fenomeen. 

Ten tweede bekritiseert hij de willekeurigheid waarmee bepaalde ontwikke-

lingen op korte termijn worden uitvergroot tot evoluties in een lang historisch 

tijdskader die de juridificering zouden moeten legitimeren. De imponerende 

stijging van procesvoering in het Duitsland van de jaren 1920 en de vroege 

jaren 1930 heeft bijvoorbeeld minder de aandacht getrokken van rechtsweten-

schappers dan de lichte stijging in de jaren 1970 en 1980. Niettemin is het die 

laatste toename die een groot deel van de theorieën over juridificering onder-

steunt. Zulke selectieve koppeling van empirische gegevens aan een theoretisch 

kader moet uiteraard met het nodig sceptiscisme behandeld worden (Rottleuth-

ner, 1989: 275). 

Ook met betrekking tot. de empirische afstraffing van het instrumentalisme 

kan de nodige omzichtigheid aan de dag gelegd worden. Het is immers zo dat 

het bestaande effectiviteitsonderzoek vooral betrekking heeft op wetten waar-

van de gepercipieerde efficiëntie of doeltreffendheid twijfelachtig was. Boven-

dien bestaat er geen algemeen theoretisch kader waarin de uiteenlopende evalu-

aties geïnterpreteerd kunnen worden, zodat het moeilijk is om algemene beslui-

ten te trekken uit een verzameling van particuliere wetsevaluaties. Ook de ver-

schillen qua operationalisering en gehanteerde methodologie bemoeilijken deze 

pogingen tot generalisering (Cotterrell, 1996: 50).  

1.3 ...Of toch niet 

Op beknopte wijze werd hierboven geïllustreerd dat beide stellingen, i.c. de 

instrumentele aard van overheidsregulering en het deficit van het instrumenta-

lisme, aan kritiek onderhevig zijn. De zeldzaamheid van relevant empirisch 

materiaal, het ontbreken van een algemeen interpretatiekader en de speculatieve 

aard van een aantal theorieën maakt het echter moeilijk om definitieve conclu-

sies te trekken. Toch zegt het gezonde verstand dat uit deze beknopte discussie 

twee kernelementen onthouden kunnen worden: 1) de overheid hanteert wetge-

ving nog steeds als een instrument ten dienste van het overheidsbeleid en 2) de 

instrumentele opvatting van het recht kent alleszins haar beperkingen.  

De noodzaak tot verzoening van deze bevindingen wordt nog acuter in een 

tijdperk waar er een groeiende behoefte aan regulering is ontstaan – zelfs in 

Business Week, van nature een pleitbezorger voor meer laissez-faire, verkon-

digde de hoofdredacteur “Sorry, but the new economy demands more regulati-

on” (Kuttner, 2001: 23). Kan het middel-doel perspectief nog een pragmatische 
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gids voor het regulerend handelen vormen ten opzichte van trends als globalise-

ring, biotechnologie, nucleaire energie, migratiestromen, stedelijke ontwikke-

ling, ecologische problemen, illegale drugsproductie- en misbruik, elektroni-

sche handel, veranderende familiestructuren, sociale zekerheid en dergelijke? 

2. Een evolutionair instrumentalisme 

Hoe kunnen de tegenstrijdige waarderingen van het instrumentalisme die we 

hierboven hebben belicht uiteindelijk dan toch met elkaar in overeenstemming 

gebracht worden? Zonder de pretentie te willen aannemen om een definitief 

antwoord op deze vraag te formuleren, lijken alvast volgende stellingen aanne-

melijk: 

 

de kenschets van het instrumentalisme als een naïeve beleidsvisie is „ty-

pologerend‟, in de zin dat het werkelijk beleidsdenken en -handelen ge-

reduceerd wordt tot een theoretisch „oertype‟ dat zelden in die zuivere 

vorm voorkomt; 

de instrumentalistische beleidsvisie past zich aan aan de groeiende com-

plexiteit van de welvaartsstaat en de samenleving in het algemeen. 

 

Dit evolutionaire proces mondt bij de aanvang van de 21ste eeuw uit in een 

nieuwsoortig instrumentalisme. In wat volgt schets ik de karaktertrekken van 

deze variant. Daarvoor ga ik enerzijds uit van een aantal empirische vaststellin-

gen en anderzijds van een aantal normatieve criteria ter verbetering van het 

traditionele paradigma. De vaststellingen tonen aan dat het actueel gehanteerde 

instrumentalisme kritischer van aard is dan de voorgaande vormen; de norma-

tieve criteria willen het hedendaagse instrumentalisme wapenen voor de toe-

komst die gekleurd wordt door nog meer onzekerheid, complexiteit en fluïdi-

teit. Een aantal van de criteria die de essentialia uitmaken van een 21ste eeuwse 

instrumentalisme zijn dan ook in zeer brede zin geïnspireerd op theoretische 

werken die trachten te omkaderen wat er met onze huidige samenleving aan de 

hand is, zoals bijvoorbeeld beschreven onder de vlag van Risk Society (Beck, 

1992), La fin des certitudes (Prigogine, 1996), Liquid Modernity (Bauman, 

2000) of Global Complexity (Urry, 2003). De karakteristieken van dit laatmo-

derne instrumentalisme vertonen een logische ordening en samenhang die ik 

respecteer in onderstaande opsomming. 

2.1 Tweerichtingscommunicatie 

Volgens het naïeve instrumentalisme verzendt de wetgever top-down een wette-

lijke boodschap naar atomistische individuen. Deze „commandostructuur‟ 

steunt op het klassieke communicatiemodel, door Aristoteles oorspronkelijk 

voorgesteld als het eenvoudige proces waarbij een zender een boodschap richt 
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aan een publiek. In het klassieke Griekenland waren dingen ofwel atomen (een-

voudig) of moleculen (complex). Het publiek werd initieel opgevat als atomis-

tisch. Dat veronderstelde dat de boodschap het publiek bereikte met abstractie 

van een eventuele actieve rol van dat publiek. Aristoteles zelf heeft echter reeds 

impliciet het eenrichtingsverkeer van het verzendingsproces gewijzigd door de 

introductie van zogenaamde „beïnvloedende anderen‟ tussen zender en ontvan-

ger (1973: 3, 2) De beïnvloeding van het publiek was belangrijk in het klas-

sieke Griekenland, waar burgers bijeenkwamen om te discussiëren over recht 

en politiek. De burgers die hun zaak op de meest overtuigende manier beargu-

menteerden, maakten de wetten en oefenden de politieke controle uit. 

Sinds de jaren 1940 werd dit inzicht ook omarmd door de communicatiewe-

tenschappen. Het overbrengen van informatie werd als dusdanig niet meer als 

een unidirectioneel, statisch concept gezien, maar als een transactie (Nehiley, 

1997: 1). De zender wijzigt de boodschap zodat ze aannemelijk wordt voor de 

ontvanger, wat impliceert dat zowel zender en ontvanger elkaar beïnvloeden. 

Dit transactiemodel beantwoordt veel beter aan de eigenschappen van actueel 

instrumenteel beleid dan het top-down model, en kan ten dele verklaren waar-

om het instrumentalisme nog steeds in de praktijk wordt aangewend: het is im-

mers permanent in beweging en ontdoet zich langzaam van de sociologisch 

onhoudbare uitgangspunten zoals die door o.m. Griffiths werden geïdentifi-

ceerd. Het transactiemodel biedt bovendien talrijke aanknopingspunten met de 

„Law as communication‟ beweging én de recente theorievorming omtrent de 

„Social working of legal rules‟. Ik verklaar me nader in onderstaande paragra-

fen die respectievelijk de evolutie naar het transactieconcept, de relatie met de 

communicatieve benadering van het recht en de relatie met de sociale werkings-

theorie behandelen. 

Beleidsmakers in de hedendaagse welvaartsstaat zullen nog maar zelden re-

deneren in termen van een „top-down‟ projectie van een norm op de norm-

adressaten, waarbij zij zich als een exclusieve regelgever beschouwen en het 

publiek bekijken als atomistische individuen. Zij bewegen zich immers in een 

politieke arena waarin het doorlopende machtsspel tussen verschillende actoren 

hun positie relativeert. Een snelle identificatie van de deelnemende actoren kan 

duidelijk maken dat beleidsmakers eerder het dynamische transactieconcept 

zullen volgen dan de statische commandostructuur. Vooreerst worden politici 

geconfronteerd met de wensen van het electoraat, waardoor zij hun autonomie 

behoorlijk ondermijnd zien. Dat electoraat bestaat, in hun ogen, allerminst uit 

passieve atomistische individuen, maar uit soms aggresieve aggregaten van 

burgers, gegroepeerd in een waaier van sociale gedaanten: professionele groe-

peringen, vakbonden, allerhande belangengroepen etc. Via lobbying, verkiezin-

gen, beïnvloeding via de media e.d.m. trachten zij de wetgever te beïnvloeden 

en de wettelijke boodschap naar hun wensen te vervormen. Daarmee samen-

hangend treden zij dagdagelijks in competitie met de andere politieke partijen 

en de vaak hardnekkige informele regels die in de samenleving leven, zodat zij 

allerminst in een status van normatief monisme zullen geloven. Verder zijn 

politici zich ervan bewust dat het politieke machtsspel dat de ontwikkeling van 
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wetgeving tekent, uitmondt in compromissen, waardoor doelstellingen uiteraard 

vaak vaag of dubbelzinnig worden.  

Wetten zijn dus, in het nieuwe instrumentalisme, doordrongen van commu-

nicatie met een aanzienlijke verzameling van belanghebbenden. Dat bevordert 

aanzienlijk de legitimiteit en de kans op slagen van de overheidsregels. Die 

openstelling voor het transactieconcept is een noodzakelijke overlevingsvoor-

waarde voor het instrumentalisme. Vasthouden aan de waanideeën van het 

normatief monisme of een passief, atomistisch publiek, zou de gewisse dood 

betekend hebben voor het instrumentalistisch paradigma. 

Vanuit de „Recht als communicatie‟ beweging worden menselijke interactie 

en communicatie centraal gesteld bij de vorming van theorieën over de werking 

van wetgeving (Van Hoecke, 2002: 11). In tegenstelling tot het verouderde 

instrumentalisme, houdt het geëvolueerde instrumenteel beleid wél terdege 

rekening met deze interactie en communicatie. De term communicatie is, ook in 

relatie tot wetgeving, erg ruim; met het oog op het lezerspubliek haal ik één 

relevant aanknopingspunt aan. Met name in Tilburg is de communicatieve be-

nadering van het recht erg levendig. Volgens deze theorie kan de overheid geen 

normconform gedrag afdwingen zoals dat voorondersteld wordt in het naïeve 

instrumenteel denken. In de plaats daarvan tracht de regelgever een aanzet te 

geven tot normontwikkeling door de normadressaten te “winnen” voor een be-

paalde norm (Van Klink, 2000: 25). Dat gebeurt door de interactie die plaats-

vindt in een zeer ruime interpretatiegemeenschap, die normadressaten, de rech-

ter, de media enzovoort omvat. Volgens het transactieconcept is de inbreng van 

de normadressaten zelf een essentieel element van de totstandkoming van re-

gelgeving. Dit correspondeert met het ideaal van communicatieve wetgeving: 

“wetgeving die mensen bindt, omdat [...] wetgeving tot stand gekomen is op 

een wijze die berust op de deelname van alle relevante betrokkenen” (Schwit-

ters, 2002: 57). 

De sociale werking benadering van het recht vertrekt van de vraag “Onder 

welke voorwaarden volgen mensen een (rechts)regel?” (Griffiths, 2003: 62) In 

een aanzet tot de ontwikkeling van een theorie beantwoordt de auteur deze 

vraag als volgt: de samenleving reguleert de effectiviteit van de wet via secon-

daire regels in semi-autonome sociale velden die bepalen of de wet gemobili-

seerd zal worden (2003: 56). In het licht van deze bevindingen kan het instru-

mentalisme als beleidsperspectief enkel succesvol zijn als de wetgever rekening 

houdt met wat er leeft op de sociale werkvloer. Kennisname door de wetgever 

van de gevoeligheden en problemen op maatschappelijk vlak gebeurt door 

tweerichtingscommunicatie. Dat vereist dat de wetgevende instanties een vinger 

op de pols van de samenleving houden, een proces dat in de praktijk ook daad-

werkelijk gerealiseerd wordt door de permanente druk vanwege pressiegroepen, 

pers, lobbying etc. Volgens het transactiemodel kunnen de wensen van de be-

volking vervolgens vertaald worden in wetgeving die de communicatieve cirkel 

dicht. Die wetgeving kent het meeste kans op slagen. 

Is dit echter geen gemeenplaats? Is het niet vanzelfsprekend dat „externe‟ 

regels die aanleunen bij wat er aan „interne‟ regulering reeds plaatsvindt in een 
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semi-autonoom sociaal veld meer navolging zullen kennen? In de ogen van de 

klassieke instrumentalisten was dit echter zeker niet zo: zij meenden immers 

vaak, vanuit hun progressieve of revolutionaire idealen, dat aan wetgeving een 

vermogen tot transformatie kon worden toegeschreven. Ondertussen is duide-

lijk geworden dat deze ambitie te hoog gegrepen was (zie bvb. Johnson, 1983; 

Scott, 1998). In die lijn getuigt het evolutionaire instrumentalisme van beschei-

denheid door slechts dan tot overheidsinterventie over te gaan als er eerst vol-

doende met het te reguleren veld gecommuniceerd is.  

2.2 Probabiliteit 

Zoals eerder vermeld, werd het naïeve instrumentalisme ervan verweten te ver-

onderstellen dat elke regel probleemloos zijn doel zou bereiken. Realistisch 

instrumentalisme vertrekt van de onzekerheid die de politieke arena en de sa-

menleving in haar geheel beheerst en de daaruitvoortvloeiende onmogelijkheid 

om de toekomst te programmeren volgens bepaalde parameters. Anders uitge-

drukt: regelopvolging is niet deterministisch maar stochastisch van aard. Een 

mooi voorbeeld daarvan op het niveau van de eenzame normadressaat kreeg ik 

ooit te horen op een oudejaarsfeestje: “Als ik nuchter zou zijn, zou ik niet dur-

ven rijden onder invloed; maar als ik gedronken heb, durf ik het wel”. 

Het realistisch instrumentalisme impliceert bijgevolg dat beleidsmensen le-

ren denken in termen van probabiliteiten. De inzet van wettelijke maatregelen 

om een gewenste doelstelling te verwezenlijken, moet met de nodige omzicht-

heid benaderd worden. Waar ooit door beleidsmensen nog werd gedacht in 

lineaire, causale termen tussen middel en doel, dient de middel-doel-

verhouding in onze complexe samenleving in termen van probabiliteit van doel-

treffendheid uitgedrukt te worden.  

Hoe lager de ingeschatte probabiliteit van de doeltreffendheid van een 

voorgestelde maatregel, hoe voorzichtiger de regelgever dient te handelen. Een 

complexe context kan de probabiliteit drastisch reduceren omdat talrijke facto-

ren een rechttoe-rechtaan doelverwezenlijking doorkruisen. Voorzichtigheid 

betekent in dit geval dat de overheidsinterventie een minimaal domein bestrijkt, 

een minimaal aantal mensen betrekt bij de nieuwe regeling, en een minimum 

aan financiële middelen inzet. Naargelang de probabiliteit hoger wordt inge-

schat, kunnen deze minimumgrenzen naar boven verlegd worden. Anders uit-

gedrukt: probabiliteit is omgekeerd evenredig met de mate van incrementalisme 

die het beleid tekent. Het concept van incrementeel, stapsgewijs handelen is 

uiteraard niet nieuw. Een elegante beschrijving is van de hand van Karl Popper 

in The Poverty of Historicism (1964: 67):  

 

“The piecemeal engineer knows, like Socrates, how little he knows. He 

knows that we can learn only from our mistakes. Accordingly, he will 

make his way, step by step, carefully comparing the results expected 

with the results achieved, and always on the look-out for the unavoid-
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able unwanted consequences of any reform; and he will avoid undertak-

ing reforms of a complexity and scope which make it impossible for him 

to disentangle cause and effects, and to know what he is really doing.” 

 

Tot nu toe hebben we de beschrijving van de probabiliteit eerder abstract ge-

houden, met indicatieve referenties van voornamelijk theoretische aard. Hoe 

kan het probabiliteitsbeginsel nu echter pragmatisch vertaald worden? 

Essentieel bij zulke operationalisering is dat probabiliteit op macroniveau 

behandeld wordt. Individuele reacties op regels worden ingegeven door een 

ingewikkeld, interactief kluwen van preferenties en momentane beslissingsre-

flexen. Collectieve reacties daarentegen zijn beter voorspelbaar omwille van 

statistische aggregatie-eigenschappen. Dit correspondeert met de evolutie van 

het begrip probabiliteit in kansrekening. De vroege probabilisten stelden dat de 

kans dat een gebeurtenis zich voordoet in een populatie – of het nu kaarten, 

mensen of asteroïden betreft – niet zozeer op de gebeurtenis zelf betrekking 

had, maar op onze subjectieve verwachting ervan. Zo kan men hopen om een 

gezegende leeftijd te bereiken, maar toch vroeg sterven. De ontgoocheling in 

een particuliere empirische uitkomst trad zodoende meermaals op. In de 19
de

 

eeuw werd de bekommernis om het individuele, particuliere en unieke echter 

verlaten ten voordele van de nadruk op de eigenschappen van het collectief, een 

focusverschuiving die talrijke wetenschappen zou inspireren (Prior, 2000: 107). 

Hoe kan dit alles nu verder geoperationaliseerd en gekwantificeerd worden? 

Zulke pragmatische vertaling kan plaatsvinden aan de hand van evaluatieonder-

zoek. Evaluatieonderzoek maakt de derde pijler uit van het evolutionair instru-

mentalisme en is erg belangrijk: het is immers de “werkzame ingrediënt” van 

het evolutionair instrumentalisme, in de zin dat het op zeer concrete wijze dit 

concept levensvatbaar maakt. Omwille van dat belang wordt het derde kern-

element dan ook iets uitvoeriger geïllustreerd dan de andere drie hoofdkarakte-

ristieken. In die illustratie belicht ik een zelf uitgevoerde wetsevaluatie om het 

concrete, operationaliserende karakter van de derde pijler te onderstrepen. 

2.3 Evaluatie van regelgeving 

Hedendaagse instrumentele overheidsregulering is enkel zinvol mits evaluatie-

onderzoek voor en na de inwerkingtreding van een stuk regelgeving. De vraag 

of een wet wel degelijk een effect, en welk effect, heeft teweeggebracht, brandt 

immers op de lippen van elkeen die betrokken is bij het instrumentalistische 

project. Dat onderzoek kan een licht werpen op de probabiliteit van de effecti-

viteit van toekomstige regels, en quoteert de effectiviteit van bestaande regels. 

Daarmee wordt eerder het beleid gediend dan de theorieconstructie over de 

algemene werking van rechtsregels (zie ook infra). In die zin is elke evaluatie 

een min of meer geïsoleerde onderneming. Over evaluatie van regelgeving is 

ondertussen dermate veel geschreven in beleids- en academische middens, dat 

deze paragraaf enkel beoogt om enkele verbanden tussen een volwassen in-



Naar een evolutionair instrumentalisme 29 

strumentalisme en evaluatie te verduidelijken. In de bespreking maken we het 

onderscheid tussen prospectief of retroactief onderzoek. 

Voor… 

Het prospectieve onderzoek gaat na in hoeverre een wettelijke overheidsinter-

ventie de vooropgestelde doeleinden kan verwezenlijken. Zoals Griffiths te-

recht beweert, kan deze onderneming aanzienlijk vooruitgeholpen worden door 

de ontwikkeling van een algemene theorie over de opvolging van wettelijke 

normen (2003: 64). Zolang zulke theorie echter nog onder constructie is of 

moeilijk toe te passen is op een reële samenlevingsproblematiek, moet het be-

leid het stellen met traditioneel evaluatieonderzoek. Het voorspellen van de 

reactie op wettelijke normen kan dan op verschillende wijzen plaatsvinden: via 

simulatie, via bestaand onderzoek naar de werking van gelijkaardige wetgeving 

in het verleden of in gelijkaardige geografische entiteiten, via experimentele 

wetgeving, of nog, via een bevraging van de intenties van de bevolking of de 

doelgroep. 

Het spreekt voor zich dat het „voorspellen van de toekomst‟ een heikele op-

dracht is. De methodologie van deze types van prognose is echter in constante 

beweging door ontwikkelingen op het vlak van wiskunde en statistiek, maar 

evenzeer op het domein van de humane wetenschappen. Idealiter levert een ex 

ante onderzoek een aantal reguleringspistes op met elk een eigen probabiliteit 

van doeltreffendheid. Volgens het hedendaagse instrumentalisme wordt dan de 

piste uitverkoren die de hoogste probabiliteit op succes kent. Het aantal pistes 

kan daarbij op voorhand beperkt worden door enkel met die reguleringsvormen 

rekening te houden die voldoende gesteund worden door de zogenaamde se-

cundaire regelopvolging in de samenleving. 

En na…  

Eenmaal wetgeving van kracht geworden is, rijst de vraag of alle mooie inten-

ties ook gerealiseerd zijn. Dat ex post onderzoek moet de regelgever in staat 

stellen zijn beleid zo nodig bij te sturen. Elders heb ik uitgebreid beargumen-

teerd hoe retrospectief evaluatieonderzoek Popper‟s waarschuwingen en advie-

zen operationaliseert (Van Aeken, 2002b).  

Toch is de verhouding tussen instrumenteel overheidshandelen en evaluatie 

niet onbesproken. Samen met het klassieke instrumentalisme bekritiseert Grif-

fiths eveneens het “op instrumentalistische leest geschoeid effectiviteitsonder-

zoek”, dat “ slechts tot de eentonige conclusie hadden geleid dat wetgeving, zo 

beschouwd, zelden „effectief‟ en derhalve kennelijk van gering maatschappelijk 

belang is.” (1996: 477). Dit lijkt op het eerste zicht erg plausibel, ware het niet 

dat het epiteton “op instrumentalistische leest geschoeid” indicaties aanreikt dat 



30 Koen Van Aeken 

hier twee begrippen in elkaar vervlochten worden.2 Hoe moet deze zinsnede 

immers begrepen worden? Bedoelt Griffiths dat het evaluatieonderzoek tekort-

schiet, of betekent dit dat het instrumentalisme faalt? Gaat het over een rechts-

sociologische methode of een beleidsvisie annex wetgevingsstijl?  

Ontegensprekelijk vervullen de evaluaties een rol in het proces van de ont-

luistering van het naïeve instrumentalisme. De “op instrumentalistische leest 

geschoeide evaluaties” tonen nu net op empirische wijze aan dat dit beleids- en 

wetgevingsparadigma de toets aan de werkelijkheid niet doorstaat. Anders uit-

gedrukt: wetgeving is niet eenvoudigweg inzetbaar als een instrument om de 

samenleving in de gewenste richting te sturen, en dat wordt aan de hand van 

gegevens uit de sociale werkelijkheid aangetoond. Het seminale onderzoek 

daaromtrent van Aubert over de Noorse wetgeving aangaande het huishoudelijk 

personeel is niets anders dan zo‟n op de instrumentalistische leest geschoeide 

evaluatie.3 Indien het evaluatieonderzoek van instrumentalistische aard een 

valabele vorm van evaluatie uitmaakt, is het niet meer dan logisch dat dit type 

van onderzoek het empirische bewijs kan aanreiken dat het naïeve instrumenta-

lisme als beleidsvisie faalt. Zelfs klassiek instrumenteel georiënteerd evaluatie-

onderzoek kan dus in belangrijke mate kan bijdragen tot betere inzichten in de 

problematiek van (concrete) overheidsregulering.  

Zo heeft Winter nagegaan inhoeverre wetsevaluatie een invloed heeft op de 

kwaliteit van wetgeving (1996). Zijn conclusie luidde dat wetenschappelijk 

gegrond onderzoek met een stevige empirische basis wel degelijk een invloed 

heeft op wetgevingskwaliteit. Het instrumenteel beleid is dus gebaat bij evalua-

tieonderzoek. Op die verhouding ga ik in onderstaande paragrafen verder in, 

steunend op een wetsevaluatie van eigen hand. De vertrouwdheid met het mate-

riaal laat me toe om dieper in te gaan op enkele aspecten die dit type van 

wetsevaluatief onderzoek onderscheiden van Griffiths meer alomvattende theo-

rievorming. Bovendien biedt deze evaluatie een natuurlijke aanloop naar een 

vierde karakteristiek van een toekomstgericht instrumentalisme. 

                                                           
2  Deze dubbelzinnige benadering wordt zonder meer overgenomen door een nieuwe 

generatie van rechtssociologen. Zo vinden we bij Van Klink (2002: 45) dat “de So-
cial Working Approach twee belangrijke correcties op het instrumentalisme aan-
brengt. Om te beginnen wijst Griffiths er terecht op dat het effectiviteitsonderzoek 
zich niet mag beperken tot de door de wetgever geïntendeerde gevolgen, maar [...]”. 

3  Griffiths vermeldt uitdrukkelijk dat Aubert zich „ongewoon gevoelig toont voor 
vele van de problemen en zwakheden van de instrumentalistische benadering, zon-
der echter daarin aanleiding te zien om voor een andere benadering te kiezen‟ 

(1996: 476). Dezelfde verwarring treedt hier op. Wat voor „andere benadering‟ be-
doelt Griffiths hier immers? Heeft hij het over een wetgevingsstijl of ruimer, een be-
leidsvisie, of verwijst hij naar een onderzoeksopzet om wetgeving te bestuderen? 
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3. Case study: de wetswijziging van 18 juli 1990 

3.1 Het object 

Onderwerp van de ex post evaluatie was de Belgische wetswijziging van 18 juli 

1990 die onder meer een lagere strafbare bovengrens voor de toegestane alco-

holintoxicatie oplegde en strengere straffen verbond aan de overtreding ervan. 

In het licht van de probleemstelling ligt de focus van deze evaluatie op de vraag 

of deze wet „belangrijk‟ is, m.a.w., of ze maatschappelijke effecten genereert 

(Griffiths, 1979: 343). In onze optiek verfijnen we dit tot de door de wetgever 

beoogde maatschappelijke effecten.4 

Formeel gesteld wordt de wetswijziging van 1990 betiteld als de wet van 18 

juli 1990 (B.S., 8 november 1990) tot wijziging van hoofdstuk 5 van de wet 

betreffende de politie over het wegverkeer van maart 1968 (B.S., 27 maart 

1968). De doorgevoerde wetswijziging werd van kracht op 1 december 1994 

bij het K.B. van 21 november 1994 (B.S., 29 november 1994). 

De wet van 18 juli 1990 bevat twee belangrijke onderdelen: 

 Er wordt een strafbare ondergrens van 0.22 mg/l uitgeademde alvoleaire 

lucht (UAL) (equivalent aan bloedalcoholconcentratie van 0.5 promille) in-

gevoerd. Bij overschrijding van deze limiet (tot 0.34 mg/l UAL, equivalent 

aan 0.8 promille BAG) wordt een rijverbod van drie uur opgelegd. De 

strafvordering vervalt door het betalen van een onmiddellijke boeten (25 F 

x de opdeciemen) (Art. 34 § 1); 

 Alcoholopname van 0.35 mg/l UAL (0.8 promille BAG) en dronkenschap 

aan het stuur worden strenger bestraft (Art. 34 § 2); 

 

Analyse van de stukken van de parlementaire voorbereiding legt een duidelijk 

definieerbare instrumentele doelstelling bloot: het terugdringen van het aantal 

ongevallen via de bestrijding van het rijden onder invloed. Boeiend is dat dui-

delijk wordt gesteld dat de verlaging van het strafbaar alcoholgehalte tot 0.22 

mg/l UAL een signaalfunctie5 heeft: “wie van plan is te rijden moet een nieuwe 

houding aannemen en weigeren alcoholische dranken te gebruiken. Er moet een 

sociale druk komen waardoor men zich ervan bewust wordt dat alcoholische 

dranken gebruiken en met een wagen rijden niet samengaan” (Parl. St. Kamer, 

1990/1991, stuk nr. 1062/3). 

                                                           
4  De verschillende optiek is exemplarisch voor een gans ander uitgangspunt (zie ook 

infra). Waar Griffiths naar generalisme streeft, beperk ik me tot het onderzoek van 
de effecten van particuliere wetten. Dat laatste perspectief is dus veeleer beleidsge-
richt. 

5  Het instrumentalistisch perspectief wordt hier, door het beleid, aangevuld met de 
“communicatieve benadering” van het recht. Een verdere behandeling van deze 
verhouding zou ons te ver afleiden van de probleemstelling, maar met het aanraken 

van de „signaalfunctie‟ die in instrumentele wetgeving kan worden opgenomen 
wordt nogmaals aangetoond dat het hedendaags instrumentalisme minder naïef is 
dan de oorspronkelijke vorm. 
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Met het oog op de uiteindelijke evaluatie moet de doelstelling van de over-

heid opgesplist worden in een direct (intermediair) en indirect (finaal) doel 

(Rossi; Freeman; Lipsey, 1999: 105; Rottleuthner, 1999:58). De directe doel-

stelling van de overheidsinterventie vertaalt zich in een vermindering van het 

aantal bestuurders onder invloed; de indirecte doelstelling mikt op een vermin-

dering van het aantal ongelukken. Het directe effect van de interventie wordt 

weergegeven in de actiehypothese. De verbinding tussen beide doelstellingen 

wordt gelegd door de conceptuele hypothese dat het rijgedrag onder invloed 

van alcohol ernstig verstoord wordt. Onderstaand diagram geeft de dubbele 

doelstelling van de wet en de verhouding tussen beide componenten analytisch 

weer. 

Met Griffiths opteren we ervoor om de indirecte effecten in te schatten:  

 

“It is not the direct effect of conforming behavior by people or by judges 

that the instrumentalist has in mind, but the indirect consequences of al-

location of resources or of social and economic development [...]” 

(1979: 353).  

 

- Directe en indirecte doelstelling van de wet van 18 juli 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actiehypothese   Conceptuele hypothese 

 

Dat indirecte effecten moeilijk vast te stellen zijn vormt een bijkomende uitda-

ging:  

 

“Only with great difficulty can one establish, for example, whether a 

new rule on some sort of traffic behavior has any effect on the accident 

rate” (Griffiths, 1979: 354).  

 

Daarenboven moet voor elke te evalueren wet een ander, specifiek onderzoeks-

ontwerp ontwikkeld worden: het instrumentalistische project veronderstelt, 

aldus dezelfde auteur, twee soorten theorie: een theorie over het opvolgen van 

regels in het algemeen én een oneindig aantal beleidstheorieën die de directe en 

de indirecte effecten verbinden (Griffiths, 2003: 19). In bovenstaand schema 

gaat het dan respectievelijk over de actiehypothese en de conceptuele hypothe-

se (Rossi; Freeman; Lipsey, 1999: 105). 

opvolging wettelij-

ke norm 

 

minder bestuurders 

onder invloed 

 

werking van de wette-

lijke norm 

 

meer verkeersveilig-

heid 

uitvaardiging van 

wettelijke norm 

 

0.5 mg/l maximum 
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Die proliferatie van onderzoekontwerpen is echter te voorkomen als onder-

zoekers meteen tot een schatting van de indirecte effecten kunnen komen. Dat 

bevestigt nogmaals wat eerder aan bod kwam: een realistisch, werkzaam in-

strumentalisme is in eerste instantie beleidsgeoriënteerd. Theoretische kennis 

over de mechanismen van regelopvolging is immers niet noodzakelijk. Daar-

mee neemt het “op de instrumentalistische leest geschoeide effectiviteitsonder-

zoek” een bescheiden positie aan in de wetenschappelijke wereld. Anderzijds 

biedt de benadering van de relatie tussen wet en directe opvolging als een black 

box mechanisme twee substantiële voordelen. Ten eerste wordt de stochastische 

aard van directe regelopvolging ten volle erkend doordat de onderzoeker zich 

niet waagt aan causale of zelfs deterministische verklaringen. Ten tweede kan 

iets gezegd worden over de effectiviteit van een wet op een bepaald domein van 

de samenleving zonder dat er een algemene theorie in voege is. 

3.2 De methode 

De concrete evaluatie is uitgevoerd aan de hand van een zogenaamde interven-

tie-analyse, die een antwoord tracht te bieden op de vraag:  

“Given a known intervention, is there evidence that change in the series 

of the kind expected actually occurred, and, if, so, what can be said 

about the nature and the magnitude of the change”? (Box; Tiao, 1975: 

1). 

 

Dit model heeft het unieke voordeel dat erg weinig gegevens nodig zijn: een 

endogene en exogene variabele volstaan. Dit methodologisch opzet geeft de 

stochastische aard van het aantal ongelukken veel ademruimte. Dat is belang-

rijk, want een ongeluk onder invloed is immers niet rechtlijnig toe te schrijven 

aan relatief eenvoudig meetbare factoren zoals mobiliteitsvariabelen,6 de urba-

nisatiegraad in verhouding tot de inplanting van horeca-gelegenheden,7 of an-

dere beïnvloedende overheidsmaatregelen,8 maar eveneens aan moeilijkbaar 

meetbare determinanten zoals de ethische ingesteldheid tegenover dronken rij-

den, de lokale weersgesteldheid, het gebruik en de (nachtelijke) toegankelijk-

heid van het openbaar vervoer, de prijzen van taxis, de invloed van de talrijke 

bewustwordingscampagnes enz. Verder is het onmogelijk om alle beïnvloeden-

de variabelen te identificeren. Bovendien houden deze macro-variabelen geen 

                                                           
6  Onder mobiliteitsvariabelen ressorteren bijvoorbeeld de grootte van het wagenpark, 

het jaarlijks aantal afgelegde kilometers, de leeftijdsverdeling van de bestuurders 
enz.  

7  Daarbij denken we vooral aan de ligging van plaatsen waar alcohol wordt geconsu-

meerd ten opzichte van de woonplaats. 
8  Zoals nieuwe verkeersregels, fysiche inplanting van ronde punten, verplichte draag-

plicht van de gordel enz. 
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rekening met individuele motieven van bestuurders om de wetgeving te trotse-

ren.  

Met deze problematiek in het achterhoofd biedt de interventie-analyse van 

Box en Tiao een uitstekend alternatief om de effectiviteit van overheidsinter-

venties m.b.t. rijden onder invloed formeel in te schatten zonder kennis van 

overigens moeilijk determineerbare of meetbare exogene factoren.9 De unieke 

exogene (verklarende) variabele is de wetgeving die van kracht werd op 1 de-

cember 1994.10 De endogene variabele bestaat in het aantal alcoholgerelateerde 

ongevallen die gepaard gaan met doden, dodelijk gewonden of ernstige letsels. 

Gezien de menselijke tragedies die daarmee gepaard gaan, is deze focus begrij-

pelijk.11 

                                                           
9  In deze zin is de analyse van het effect van een interventie op een stochastische 

variabele zeer relevant voor het omgaan met complexe problemen. 
10  Bijzondere voorzichtigheid is evenwel geboden met de invulling van deze exogene 

variabele. Het overheidsingrijpen bestaat immers uit meer dan de publicatie van de 
wettekst in het staatsblad. Slechts doorheen de implementatie en de handhaving 
komt de wet tot leven. Analyse van de variaties in implementatie en handhaving en 
de variabele effecten op de afhankelijke variabele vergen bijzonder veel en gedetail-
leerde informatie. Een model waarin alle alcoholcontroles uitgesplitst naar datum en 
regio voorkomen is echter onrealistisch. We gaan daarom uit van een constante im-
plementatie en handhaving, vergezeld van aanhoudende informatiecampagnes. Deze 
veronderstelling is als dusdanig niet onrealistisch: sinds de start van de WODCA-
campagnes10 in de provincie Antwerpen werd niet enkel tijdens de oudejaarsperio-
des met een verhoogde intensiteit gecontroleerd. De gouverneur besliste immers om 
ieder weekend minstens 120 manschappen te activeren om weggebruikers op over-
dreven snelheid, overmatig alcoholgebruik en eventueel ook drugsgebruik te con-
troleren (Gouverneur Antwerpen, 12 januari 1998 en 13 januari 1999). Ook in an-
dere provincies werd dit voorbeeld gevolgd, zodat we kunnen stellen dat het im-
plementatieniveau en handhavingsniveau op landelijk vlak stabiel blijft na de inter-
ventie.De invoering van de wet in december 1994 ging dus gepaard met een relatief 
constante verstrengde handhaving. Daarom wordt in de evaluatie het overheidsin-
grijpen als één exogene variabele beschouwd, die zowel de wetgeving, uitvoering 
als handhaving omvat. 

11  Dit heeft bovendien enkele bijkomende methodologische voordelen. Ten eerste zal 
bij ernstige ongelukken sneller tot een ademtest worden overgegaan, zodat het aan-
tal geregistreerde overtredingen de realiteit beter benadert. Ten tweede ligt het aan-
tal doden per maand in absolute cijfers relatief laag, zodat de tijdreeks van het aanal 
doden gevoeliger is aan toevallige schommelingen dan de tijdreeks van het aantal 

doden plus ernstig gewonden (BIVV, 1998: 34). Tenslotte zijn deze gegevens be-
schikbaar in maandelijkse termijnen, een minimale voorwaarde voor tijdreeksanaly-
se. 
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3.3 De bevindingen 

De interventie-analyse12 leert dat het overheidsingrijpen geen aantoonbare ef-

fecten heeft op het niveau van het aantal ongelukken in het geëlaboreerde inter-

ventiemodel. Op dit punt gearriveerd, is de verleiding groot om Griffiths‟ te-

leurstelling in het nut van „op de instrumentalistische leest geschoeide‟ evalua-

ties te delen. De wet is niet effectief... so what? Is dat geen bewijs dat de hele 

instrumentalistische wetsevaluatie een zinloze onderneming is? Dit pessimisme 

delen we echter niet: de eerder binaire bevinding uit de effectiviteitsanalyse 

m.b.t. de werking van deze particuliere wetgeving kan door het inschakelen van 

controlegroepen verrijkt worden. Er bestaan nl. nog andere tijdreeksen m.b.t. 

het aantal ongevallen, waaronder de maandelijkse weergave van het aantal niet-

alcoholgerelateerde letselongevallen met doden of ernstig gewonden.13 Deze 

reeks maakt het mogelijk om te controleren voor een groot aantal onbekende of 

onmeetbare factoren die een invloed hebben op het globale – niet enkel alco-

holgerelateerde – ongevallenpeil, zoals de veiligheid van autokooien en nieuwe 

remsystemen, mobiliteitsfactoren, klimatologische omstandigheden e.d.m. 

Controle voor het aantal niet-alcoholgerelateerde ongelukken met doden of 

ernstig gewonden bevestigt de resultaten van de interventie-analyse zonder 

controlefactor. Maar de bijkomende analyse specifieert de resultaten van de 

oorspronkelijke interventie-analyse, en wel als volgt: de strengere wetgeving 

leidt niet tot een daling van de verhouding van het aantal alcoholgerelateerde 

ongelukken ten opzichte van het aantal niet-alcoholgerelateerde ongelukken.  

Uit de oorspronkelijke analyse werd duidelijk dat de interventie niet bij machte 

was om de reeds aanwezige neerwaarste trend van het aantal alcoholgerelateer-

de ongevallen extra te stimuleren. Na invoering van de controleterm wordt dit 

resultaat dus verder gespecifieerd: het aantal alcoholgerelateerde ongelukken 

vertoont net zoals het aantal niet-alcoholgerelateerde ongelukken een neer-

waartse trend. De neerwaartse beweging van de alcoholongevallen moet dus 

eerder gezocht worden in factoren buiten het overheidsingrijpen van december 

1994.  

Betekent dit dat de juridische beteugeling van het rijden onder invloed he-

lemaal niets vermag, en daarmee corresponderend, dat dit type van wetsevalua-

tie weinig constructief is voor het debat omtrent de werking van de wet? Dat is 

echter niet het geval. Ten eerste leert de evaluatie op betrouwbare empirische 

wijze dat dit maatschappelijk probleem beter in de samenleving zelf wordt be-

handeld, bijvoorbeeld door inspanningen m.b.t. de wegeninfrastructuur of een 

                                                           
12  Formeel neemt de toets volgende vorm aan: Yt = f(It) + Nt waarbij Yt de afhankelij-

ke variabele voorstelt, f(It) de interventie-component en Nt een ARIMA (p,d,q) 
(P,D,Q)s model dat het tijdreeksproces uitdrukt. Voor de uitvoerige weergave van 
de techniek verwijzen we naar Van Aeken, o.c., 2002b. 

13  De gegevens hiervoor zijn eveneens afkomstig van het BIVV (Belgisch Instituut 
voor Verkeersveiligheid), dat de statistieken van het NIS (Nationaal Instituut voor 
Statistiek) verwerkte. 
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verhoogde maatschappelijke afkeur van het rijden onder invloed. Ten tweede is 

het niet zo dat een wetgevend ingrijpen totaal nutteloos is. Verdere inspectie 

van het verloop van de ongevallenreeksen toont overduidelijk dat het aantal 

alcoholgerelateerde ongevallen een aanzienlijke duik neemt ten opzichte van de 

alcoholvrije ongelukken in de maand na de inwerkingtreding. Een jaar later is 

de situatie echter omgekeerd: dan is de daling in het aantal ongelukken waarbij 

alcohol betrokken is beduidend lager dan de daling van het aantal niet-

alcoholgerelateerde ongevallen. 

Dit fenomeen bevestigt volmondig een bevinding die in het merendeel van 

de literatuur voorkomt: strafwetgeving en verstrengde handhaving heeft blijk-

baar wel een invloed, maar deze is van erg korte duur: een maand, en hoogstens 

enkele maanden (bvb. Ross, 1984: 102; Vingilis, 1990). Wil de beteugeling van 

het dronken rijden via repressieve maatregelen toch langere termijn-effecten 

opleveren, moet, afgaande op buitenlands onderzoek, de handhaving van de 

wet zeer ernstig wordt genomen. Dat vertaalt zich in zeer sterk doorgedreven en 

systematische controles, waardoor de pakkans wordt opgedreven; gekoppeld 

aan een hoge straf met snelle uitvoering zullen deze maatregelen voor een groot 

aantal bestuurders afschrikwekkend werken.14 

3.4 Metanomisme 

Bovenstaande excursie op het terrein van de verkeersveiligheid grijpen we aan 

om een vierde aspect van een opgewaardeerd instrumentalisme in te leiden. Uit 

de evaluatie is gebleken dat wettelijk ingrijpen slechts effectief was als het ge-

paard gaat met een continue en strenge handhaving op het terrein van de ver-

keersveiligheid en dit dan nog binnen korte tijd na inwerkingtreding. Met be-

trekking tot bestaande wetgeving is de probabiliteit van de doeltreffendheid van 

de wettelijke overheidsinterventie dus op redelijk betrouwbare wijze inschat-

baar. De vergelijking met de controlereeks niet-alcoholgerelateerde ongevallen 

maakt anderzijds duidelijk dat niet-juridische factoren wel effecten genereren 

op het ongevallenpeil. De probabiliteit van de doeltreffendheid van alternatie-

ven voor de wet ligt dus hoger dan de slaagkans van klassiek wetgevend hande-

len. Het optimaliseren van de probabiliteitsfunctie om het aantal alcoholgerela-

teerde ongevallen te beperken impliceert dus de keuze voor alternatieve regule-

ringsvormen.  

Hier verschijnt een karakteristiek van het realistisch instrumentalisme die ik 

tentatief „metanomisme‟ noemen: wetgeving bekleedt geen dominante positie 

meer in de gereedschapskoffer van de beleidsmaker. Naast of boven de wet 

staan staan talrijke andere vormen van maatschappelijke sturing. De “nomos”, 

                                                           
14  De mooiste illustratie van deze „totale‟ handhaving speelde zich eind jaren 1980 af 

in New-South Wales waarin op een populatie van drie miljoen jaarlijks niet minder 
dan een miljoen toevallige testen werden afgenomen. De budgettaire weerslag van 
zulke actie is echter enorm. 
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de wet, is slechts één sturingsvorm naast vele andere. Deze benadering, die de 

wetgever confronteert met alternatieven voor en in wettelijke regulering, ver-

hoogt aanzienlijk het realiteitsgehalte van het instrumenteel denken in een 

complexe reguleringscontext. Het 21ste eeuwse instrumentalisme laat immers 

de band met wetgeving verzwakken ten voordele van alternatieven waarvan de 

probabiliteit van doeltreffendheid hoger ingeschat wordt. Wetgeving vormt als 

zodanig dan ook niet meer de kern van nieuw instrumenteel beleid;15 afhanke-

lijk van de resultaten van ex ante onderzoek voor een bepaalde maatschappelij-

ke problematiek, kan immers ingegrepen worden met niet-juridische maatrege-

len, zoals vergunningen, convenanten of een eerder passief optreden door de 

stimulering van zelfregulering. 

4. Besluit 

In onze complexe samenleving waar lineair, deterministisch denken uitgesloten 

is, kan geen plaats meer zijn voor het klassieke rechtsinstrumentalistisch den-

ken. Toch is de instrumentalistische positie nog dominant aanwezig in beleids-

middens. 

In een poging tot verklaring van deze klaarblijkelijke tegenstrijdigheid, 

ontwikkelen we op basis van empirische vaststellingen en normatieve aanbeve-

lingen een „evolutionair instrumentalisme‟. Dat wapent zich gestaag tegen de 

uitdagingen die sturing in de hedendaagse samenleving met zich meebrengt. 

Het verschilt op belangrijke punten van het klassiek instrumentalistisch para-

digma. In deze bijdrage tracht ik enkele facetten van dit evolutionair instrumen-

talisme te identificeren. Startpunt is een radicale afwijzing van de sociologische 

ficties waarop het klassieke instrumentalisme impliciet steunde. In de plaats 

daarvan leg ik de nadruk op een open, tweerichtingscommunicatie tussen wet-

gever en samenleving. Zich oriënterend op deze communicatie kan de overheid 

beslissen in te grijpen, met respect voor de bestaande informele regulering op 

niveau van de semi-autonome sociale velden. Deze instrumentele wettelijke 

maatregelen vervullen echter niet volgens causale mechanismen de vooropge-

stelde doelstellingen, zoals verondersteld door het klassieke instrumentalisme, 

maar kennen een probabiliteit van doeltreffendheid. De complexe context 

waarin de wetgever handelt schakelt immers elk deterministisch denken en 

handelen uit. Om de probabiliteit van de effectiviteit van het wettelijk ingrijpen 

te verhogen, wordt evaluatieonderzoek uitgevoerd. Dat gebeurt ex ante bij de 

inschatting en van de probabiliteit van mogelijke beleidspistes en ex post om de 

daadwerkelijke maatschappelijke effecten te meten. Als blijkt dat wetgeving 

weinig kansen heeft op slagen, of niet de gewenste effecten of net ongewenste 

effecten heeft teweeggebracht, kunnen alternatieven voor wetgeving worden 

                                                           
15  Wetgeving blijft weliswaar het startpunt als er reeds wetgeving in voege is. Die 

moet dan, in het nieuwe instrumentalisme, geëvalueerd worden en kan uiteindelijk 
vervangen of geflankeerd worden door alternatieve reguleringsvormen. 
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ingeschakeld. Als zodanig is wetgeving maar één beleidsinstrument naast vele 

andere in het evolutionair instrumentalisme. Die relativering betitel ik tentatief 

als „metanomisme‟. 
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De rol van de notaris bij opstellen van 

een schriftelijke wilsverklaring 

Cristiano Vezzoni1 

 

Vooraf 

Krachtens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 

kan iedere Nederlander vanaf 16 jaar een schriftelijke wilsverklaring maken 

waarin hij zijn wensen kenbaar maakt met betrekking tot de medische behande-

ling die hij al dan niet wenst te ondergaan in een situatie waarin hij zelf daartoe 

niet meer in staat is.2 De wet stelt geen nadere eisen aan het opstellen van zo‟n 

wilsbeschikking maar omdat maar weinig mensen zullen beschikken over de 

benodigde juridische en medische kennis, ligt het voor de hand dat velen in 

zo‟n situatie een beroep op een deskundige zullen doen om een effectieve wils-

beschikking te maken. Binnen de Nederlandse context ligt het voor de hand te 

vermoeden dat de notaris een van die experts is (De Jong, 1997). Die verwach-

ting werd onlangs in een kleinschalig vooronderzoek ook bevestigd (Hofman, 

2002). De beroepsorganisatie van de notarissen, de Koninklijke Notariële Be-

roepsgroep (KNB), heeft dit onderkend en heeft haar leden van een zogenaam-

de „modelverklaring‟ voorzien. Recentelijk echter heeft het bestuur van de 

KNB haar leden geadviseerd voortaan bij het opstellen van bedoelde wilsbe-

schikkingen van dat model af te zien.3 Ik kom hierop later nog terug. Deze be-

slissing is echter genomen zonder dat men beschikte over betrouwbare kennis 

omtrent de omvang en de aard van de bemoeienis van de notaris met de tot-

standkoming van schriftelijke wilsbeschikkingen.  

In dit artikel doe ik verslag van een onderzoek dat er juist op gericht was 

inzicht te krijgen in de omvang en de kwaliteit van die notariële bemoeienis.4 

De kernvraag daarin luidt: komt de bemoeienis van de notaris de effectiviteit 

van de beschikking ten goedet, d.w.z. in hoeverre biedt een notariële wilsbe-

schikking de garantie dat de wensen van de betrokken persoon correct begrepen 

worden op het moment dat ze moeten worden uitgevoerd. 

                                                           
1  Ik dank Albert Klijn en John Griffiths voor hun hulp bij de totstandkoming van de 

bewerking van een eerdere Engelse versie van deze bijdrage. 
2  Wet op de Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO), 1 April, 1995. Art. 

7:450, lid 3 BW. 
3  Zie: „Euthanasiemodel uit KNB-bestand‟, Notariaat Magazine, nr. 2, februari 2002.  
4  Dit onderzoek vormt overigens een onderdeel van een lopend onderzoeksproject 

naar de praktijk van de schriftelijke wilsverklaringen. 



42 Cristiano Vezzoni 

 

1. De complexiteit van een schriftelijke wilsverklaring  

Onder een (schriftelijke) wilsverklaring wordt een document verstaan waarin 

een persoon instructies geeft omtrent de wijze waarop hij door artsen behandeld 

wenst te worden in een situatie waarin hij dat zelf niet meer kenbaar kan ma-

ken. Zo‟n wilsverklaring kan verschillende zaken inhouden: een behandelings-

weigering, de benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger, een verzoek tot 

een bepaalde behandeling én – in ons land en in België – ook een verzoek om 

euthanasie. In dit onderzoek gaat het alleen om een behandelweigering en daar-

aan gerelateerd de benoeming van een vertegenwoordiger. 

In de afgelopen decennia is de belangstelling voor behandelweigeringen 

toegenomen. Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van een meer omvattende 

ontwikkeling. Enerzijds gaat het hier om een reactie op het medisch paternalis-

me: een steeds groter gewicht wordt dat aan de autonomie van de patient toege-

kend (Faden en Beauchamp, 1986). Anderzijds wordt er meer en meer gepleit 

voor medische terughoudendheid rondom het einde van het leven als gevolg 

van het besef dat de technologie die artsen ter beschikking staat kan leiden tot 

levensverlengd handelen in situaties waarin dat zinloos is (Kunter, 1969). Te-

gen de achtergrond van een toenemende aanvaarding van het „informed con-

sent‟-principe – het toestemmingsvereiste – zien alle samenlevingen met een 

geavanceerd gezonsdheidszorgsysteem zich gesteld voor de problematische 

situatie van auteuren die niet in staat zijn de noodzakelijke toestemming te ge-

ven op het moment dat dergelijke beslissingen genomen dienen te worden. 

Eén van de oplossingen voor zulke situaties vormt de wettelijke erkenning 

van de schriftelijke behandelweigering, een document waarin de auteur van 

tevoren kenbaar maakt welke behandeling hij niet wenst in specifieke situaties. 

Sedert de jaren zeventig zijn in een groot aantal landen wilsverklaringen wette-

lijk erkend (Vezzoni, 2001). Toch is daarmee nog niet gezegd dat de wettelijke 

erkenning ook feitelijk leidt tot het respecteren van de autonomie van de patient 

en overbehandeling voorkomt. Critici beweren dat zelfs in landen waarin derge-

lijke wilsverklaringen dwingend zijn de invloed van die verklaringen op het 

beslissingsproces van de arts betrekkelijk gering is als gevolg van tekortkomin-

gen in het gecompliceerde „gebruiksproces‟ (Tonelli, 1996). Zo‟n conclusie 

lijkt mij een wat al te voorbarige. De literatuur met betrekking tot dit onder-

werp stipt een aantal factoren aan die de effectiviteit van zo‟n schriftelijke be-

handelweigering beïnvloeden. Deze factoren laten zich analytisch gesproken 

relateren aan een aantal fasen gelegen tussen het moment van de opstelling van 

de wilsverklaring en het feitelijk gebruik ervan. Kort gezegd gaat het om de 

volgende fasen: 

 de vraag naar wilsverklaringen: men kan hier een onderscheid maken tus-

sen de demografische vraag, de potentiële en de actuele vraag en de fre-

quentie van beide; 

 de bekendheid met de wilsverklaring: de mate waarin juridische en prakti-

sche informatie beschikbaar is voor(potentiele) gebruikers en andere perso-

nen; 
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 het opstellen van een wilsverklaring: de hulp van deskundigen, de planning 

(wanneer wordt een wilsverklaring overwogen en wanneer wordt er een op-

gesteld) en de inhoud ervan; 

 het bewaren van de wilsverklaring: de zorg voor de beschikbaarheid en de 

actualisering; 

 het gebruik van de wilsverklaring; de invloed van de behandelweigering op 

de behandeling; 

 de effectuering van de wilsverklaring: juridische en niet-juridische omstan-

digheden (ex ante en ex post) gericht op de conforme toepassing. 

 

In dit artikel gaat de aandacht uit naar één aspect van de opstellingsfase: de rol 

van juridische hulpverleners en dan met name die van de notaris. Daarbij is, 

zoals gezegd, de aandacht vooral gericht op de mogelijke implicaties van diens 

bemoeienis voor wat betreft de effectiviteit van de wilsverklaring. De effectivi-

teit wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van de capaciteit van het document 

om invloed uit te oefenen op het medisch handelen rondom het sterven.5 

2. De kwaliteit van wilsverklaringen 

De capaciteit van een schriftelijke wilsverklaring om een richtsnoer te vormen 

voor medische beslissingen, en daarom zijn effectiviteit, lijkt afhankelijk van de 

kwaliteit van de verklaring. Deze kwaliteit omvat twee zaken: enerzijds de mate 

waarin de verklaring voldoet aan juridische vereisten en anderzijds de mate 

waarin de verklaring inhoudelijk een eenduidige leidraad biedt voor het medi-

sche beslissingsproces op het moment dat de auteur wilsonbekwaam is („medi-

sche kwaliteit‟). Een lage juridische kwaliteit houdt in dat het bindend karakter 

zwak of afwezig is en een lage medische kwaliteit houdt in dat de arts noodza-

kelijkerwijs aangewezen is op zijn eigen preferenties inzake levensverlengd 

handelen (Schneiderman c.s., 1993). In beide gevallen wordt de doelstelling 

van de juridische voorziening niet gerealiseerd.  

De kwaliteit van de schriftelijke behandelweigering in juridische zin ver-

wijst enerzijds naar de mate van uitwendige overeenkomst van de wilsverkla-

ring met de wettelijke geldigheidsvoorwaarden wettelijkegelwettelijk voorg-

schreven eisen en anderzijds naar de mate waarin aandacht besteed is aan ande-

re juridische aspecten die de daadwerkelijke toepassing kunnen beïnvloeden. 

Bij dit laatste gaat het om belangrijke elementen als: 

 de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de vrijwilligheid van 

de verklaring en de leeftijdsbevoegdheid van de opsteller;6 

                                                           
5  Het meten ervan vormt een apart probleem waarop ik hier niet verder in kan gaan. 
6  Afhankelijk van het land, kunnen de juridische eisen variëren in aard en omvang. In 

landen als België en Nieuw Zeeland is de situatie vergelijkbaar met die in Neder-
land en worden er naast leeftijd, wilsbekwaamheid en vrijwilligheid geen andere ei-

sen gesteld. In andere landen vereist de wet zaken als de aanwezigheid van één of 
meerdere getuigen op het tijdstip van maken van een schriftelijke wilsverklaring of 
het regelmatig vernieuwen van zo‟n verklaring om juridisch geldig te zijn. Voor 
wetgeving die voorziet in uitgebreide wettelijke eisen, zie bijvoorbeeld de Texas 
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 de technische kwaliteit in termen van zorgvuldig onderscheid maken tussen 

te onderscheiden situaties (zoals bijv het afzien van behandeling en het ver-

zoek om euthanasie) en het gebruik van de correcte terminologie; 

 de zorg voor de beschikbaarheid van de verklaring op het moment dat de 

relevante medische beslissingen genomen moeten worden; 

 de aandacht voor regelmatige actualisering; 

 de benoeming van een persoonlijk vertegenwoordiger, aangezien algemeen 

erkend wordt dat de kansen op naleving van de instructies groter is naarma-

te de auteur iemand benoemd heeft om daarop toe te zien. 

 

De medische kwaliteit van een wilsverklaring betreft de helderheid van de in de 

verklaring opgenomen medische instructies. Die instructies moeten door artsen 

vertaald kunnen worden in behandelbeslissingen. Een behandelingsweigering 

moet tweeërlei zaken dekken. Ten eerste moet de geweigerde behandling expli-

ciet gespecificeerd worden; een algemene verwoording als het afzien van „le-

vensverlengend handelen‟ maakt niet duidelijk welke behandelingen (reanime-

ren, toediening van antibiotica, kunstmatige toediening van voedsel en vocht, 

etc) daaronder begrepen worden. Ten tweede moeten de omstandigheden waar-

onder de verklaring in werking dient te treden expliciet vermeld worden. Een 

algemene omschrijving als „wanneer ik mijn naaste familieleden niet meer her-

ken‟ geeft de arts geen uitsluitsel of dit geldt voor alle familieleden en voor elk 

moment terwijl ook niet duidelijk is wat „niet herkennen‟ inhoudt. Algemene 

bewoordingen kunnen en zullen dikwijls geïnterpreteerd worden als een voor-

keur voor zo weinig mogelijk behandeling maar laten in feite de beslissingen 

daaromtrent aan de arts. Empirisch onderzoek leert dat zulke instructies ook 

kunnen leiden tot behandelbeslissingen die niet overeenkomen met de wensen 

van de opstellers van de wilsverklaringensen (Schneiderman c.s. ., 1992; idem 

1993). 

Meer algemeen gesteld: een wilsverklaring brengt het recht om toestem-

ming voor een specifieke behandeling te onthouden tot uiting. Zo‟n recht kan 

slechts worden geëffectueerd als de betrokken auteur voldoende informatie 

heeft over zijn eigen situatie, inzicht heeft in mogelijke behandelingsalternatie-

ven en zich bewust is van de consequenties van zijn behandelingweigering. 

Vooraf gegeven vage instructies en algemene conditie-omschrijvingen voldoen 

niet aan de vereisten ten aanzien van een bindende weigering in de actuele situ-

atie van een incompetente auteur. 

3. Het onderzoek  

3.1 De onderzoeksvragen 

Mijn onderzoek was erop gericht drie vragen te beantwoorden. Ten eerste de 

vraag naar de omvang van de betrokkenheid van de notaris bij het opstellen van 

                                                                                                                                
Advance Directive Act 1999. Texas Health and Safety Code, secties 166.002 tot 
166.305 (Vernon 2002). 
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behandelweigeringen: hoe vaak verlenen notarissen assistentie bij de opstelling 

en om hoeveel verklaringen gaat het? Ten tweede de vraag naar de opinie van 

notarissen over het nut van het maken van wilsverklaringen, over de betekenis 

van hun bemoeienis met de opstelling ervan en over de mate waarin zij de on-

derliggende juridische basisprincipes (de autonomie van de auteur en het ver-

eiste van „ínformed consent‟) onderschrijven. Ten derde de vraag naar de medi-

sche en juridsche kwaliteit van de door hen opgestelde wilsverklaringen als een 

poging om de potentiële effectiviteit van deze voorziening te meten. De drie 

vragen waren als volgt gespecificeerd. 

De omvang van de notariële bemoeienis  

- Hoeveel noatarissen hebben ervaring met het opstellen van wilsverklarin-

gen? 

- Hoeveel verklaringen zijn er door de in het onderzoek betrokken notarissen 

opgesteld in het afgelopen jaar? 

- Hoeveel wilsverklaringen zijn er naar schatting opgesteld door alle Neder-

landse notarissen in het afgelopen jaar? 

 

De antwoorden op deze vragen dienen ertoe vast te stellen in welke mate de 

betrokkenheid van de notaris een belangrijk onderdeel is van het „gebruikspro-

ces‟ van de voorziening. 

Opinies van notarissen  

- Wat denken de notarissen over de juridische principes waarop de wettelijke 

erkenning van de wilsverklaring berust? 

- Hoe belangrijk is de bemoeienis van een notaris bij de opstelling van wils-

verklaringen in de ogen van de beroepsgroep zelf? 

- Hoe beoordelen de notarissen de invloed van wilsverklaringen op het medi-

sche beslissingsproces? 

 

Deze vragen strekken ertoe zicht te krijgen op de mate waarin notarissen het 

belang inzien van de bescherming van de autonomie van de auteur in medische 

zaken, of zij de wilsverklaring als een potentieel adequate voorziening daartoe 

kwalificeren en of zij zich committeren aan hun taak hun cliënten te ondersteu-

nen bij het bereiken van dat doel. Een sceptische houding van de beroepsgroep 

ten aanzien van het principe van de autonomie of het nut van de wilsverklaring 

kan leiden tot een betrekkelijk geringe inzet en een rechtvaardiging voor kwali-

tatief niet optimale wilsverklaringen. Anderzijds zal een positieve houding ten 

opzichte van deze wettelijke voorziening er eerder toe leiden dat men inzet op 

een hoge mate van effectiviteit van de wilsverklaring via aandacht voor zowel 

de medische als de juridische kwaliteit. 
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De juridische en medische kwaliteit van wilsverklaringen 

- Voldoen de door notarissen opgestelde wilsverklaringen aan de wettelijke 

vereisten? 

- Hoe staat het met deoverige juridische kwaliteit van de wilsverklaringen? 

- Hoe wordt gegarandeerd dat de wilsverklaring op het moment dat deze no-

dig is beschikbaar is? 

- Bevatten de wilsverklaringen een voorziening voor de benoeming van een 

wettelijk vertegenwoordiger? 

- Op welke manier worden de te weigeren behandeling en de omstandigheden 

waaronder de wilsverklaring van toepassing is specifiek beschreven? 

 

Deze vragen hebben direct betrekking op de manier waarop de notaris te werk 

gaat bij het opstellen van wilsverklaringen. De beantwoording ervan zal bezien 

worden in samenhang met de vorige vragen die betrekking hebben op de opvat-

tingen van de notarissen om te beoordelen of hun feitelijk handelen overeen-

stemt met hun opvattingen. 

3.2 Methode van dataverzameling 

De data zijn verzameld via een telefonische enquête onder een aselecte steek-

proef van Nederlandse notariskantoren.7 De steekproef werd getrokken uit het 

adressenbestand van de Koninklijke Notaeriële Beroepsorganisatie. In totaal 

werden 129 kantoren (15%) getrokken uit een populatie van 880 kantoren. Uit-

eindelijk bleven 7 kantoren buiten de steekproef, drie omdat deze betrokken 

waren bij de eerdere pilotstudie en 4 omdat ze (wegens vakantie of verhuizing) 

onbereikbaar bleken. De netto-steekproef bedroeg dus 122 kantoren. 

Voorafgaand aan het eerste telefonische contact was naar elk kantoor een 

brief gestuurd. Daarin werd kort het doel van het onderzoek uiteengezet terwijl 

tevens gevraagd werd vast te stellen welke notaris binnen het kantoor de meeste 

ervaring met het opstellen van wilsverklaringen had. Twee of drie dagen na de 

verzending van de brief belden de interviewers de kantoren met de vraag om de 

notaris te spreken die binnen het kantoor als de „expert‟ werd beschouwd. Deze 

werkwijze resulteerde in een hoge respons: 93 van de 122 kantoren (76%). 

Deze respons vertegenwoordigt 10% van het totaal aantal kantoren in Neder-

land. Van de 93 kantoren bleken 34 geen enkele ervaring met het opstellen van 

wilsverklaringen te hebben. Het interview met deze kantoren beperkte zich tot 

achtergrondvragen. Tabel 1 biedt een compact overzicht van de poplutaie, de 

steekproef en de netto-respons uitgesplist naar regio en mate van stedelijkheid 

                                                           
7  Ons telefonisch interview kent uiteraard de beperkingen eigen aan deze methode 

van dataverzameling. De vragen waren soms iets te eenvoudig gesteld en de ant-

woordcategorieën dekten niet altijd het gehele spectrum van mogelijkheden. Ge-
tracht is deze negatieve gevolgen te minimaliseren door met behulp van experts de 
vragenlijst te construeren en door een pilot-onderzoek met een voorlopige versie 
van de vragenlijst uit te voeren. 
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(in termen van grote en kleine steden). Daaruit valt af te leiden dat de respons 

representatief is in termen van regionale spreiding en stedelijkheid.8  

 
Tabel 1: Verdeling van notariskantoren naar regio en grootte vestigingsplaats (%) 

 Regio 

 Populatie Steekproef Respons Weigering 

Westen 401 (46) 54 (44) 41 (44) 13 (44) 

Zuiden 197 (22) 27 (22) 23 (25) 4 (14) 

Oosten 167 (19) 25 (20) 15 (16) 10 (35) 

Noorden 115 (13) 16 (13) 14 (15) 2 (7) 

Totaal 880 122 93 29 

 
 Grootte vestigingsplaats 

 Populatie Steekproef Respons Weigering 

Grote steden9 413 (47) 57 (47) 44 (47) 13 (45) 

Kleine steden 467 (53) 65 (53) 49 (53) 16 (55) 

Totaal 880 122 93 29 

 

De gehanteerde methode om per kantoor te vragen naar de meest ervaren nota-

ris was er op gericht om de kans op contact met de „experts‟ te vergroten. Deze 

werkwijze beperkt echter ook de interpretatie van de gegevens omdat men als 

onderzoeker geen invloed heeft op de selectievan de individuele respondent 

behalve natuurlijk bij het kleine aantal een-persoons notariskantoren. 

Dat is des te meer van belang omdat veel van de verzamelde informatie al-

leen betrekking heeft op de persoon van de respondent. Het speelt ook met na-

me een rol bij het schatten van het totaal aantal door Nederlandse notarissen 

opgestelde wilsverklaringen. 

4. De bevindingen 

4.1 Ervaring met het opstellen van wilsverklaringen 

Ofschoon expliciet gevraagd is naar de meest ervaren notaris binnen het kan-

toor bleken 34 van 93 respondenten in het geheel geen ervaring te hebben met 

het vervaardigen van wilsverklaringen. Deze 34 wijken niet significant af van 

de overigen wat betreft de mate van specialisatie en het aantal jaren beroepser-

                                                           
8  Meer informatie over de samenstelling van de respons in termen van kenmerken 

van de responderende notarissen is te verkrijgen bij de auteur (c.vezzoni@rechten. 
rug.nl). 

9  Onder grote steden worden hier begrepen al de steden met meer dan 50.000 inwo-
ners. 
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varing dat meen heeft. Ze zijn echter wel significant vaker werkzaan in het 

Westen, met name in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Utrecht), terwijl het ook vaker „eenpitters‟ zijn. De geografische spreiding 

van ervaring met schriftelijke wilsbeschikkingen lijkt nogal in strijd te zijn met 

de algemene opvatting dat mensen in het Westen – met name die in de vier 

grote steden – meer assertief zijn met betrekking tot zaken samenhangend met 

het levenseinde. Op basis van die opvatting verwachtte ik méër wilsverklarin-

gen in het Westen aan te treffen. Nu betreft dit onderzoek natuurlijk niet alle 

wilsverklaringen maar alleen die verklaringen die door notarissen zijn opge-

steld. Daarom kan uit deze bevindingen alleen geconludeerd worden dat nota-

rissen in het Westen in het algemeen minder ervaring hebben met het opstellen 

van wilsverklaringen dan notarissen elders. Het grotere aanbod aan andere pro-

fessionals met betrekking tot het opstellen van wilsverklaringen is wellicht ver-

antwoordelijk voor dit resultaat.  

Aangaande de invloed van de grootte van het kantoor valt te stellen dat no-

tarissen werkzaam in eenmanskantoren doorgaans niet betrokken zijn bij het 

opstellen van wilsverklaringen. Van de 14 eenpitters hadden 11 in het geheel 

geen ervaring terwijl 3 aangaven in het afgelopen jaar geen enkele verklaring te 

hebben opgesteld. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het kleine(re) 

aantal cliënten van de eenmanskantoren de kans vermindert dat men ervaring 

opdoet op dit terrein.  

4.2 Het aantal wilsverklaringen 

Zoals tabel 2 laat zien hadden 17 van de 59 notarissen die enige ervaring had-

den met het opstellen van wilsverklaringen, het afgelopen jaar geen verklaring 

opgesteld. De overige 42 notarissen hadden in het afgelopen jaar tussen de 1 en 

18 verklaringen opgesteld.10 Op kantoorgrootte na heeft geen van de andere 

beschrijvende kenmerken van het kantoor enige samenhang met het aantal 

wilsverklaringen dat in het afgelopen jaar is opgesteld. 

 

                                                           
10  De moduulwaarde in de frequentieverdeling bedroeg 2 verklaringen. 
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Tabel 2: Aantal door notarissen opgestelde wilsverklaringen in het jaar 2001 

 Aantal wilsverklaringen  

 0 1 2 3 4 5 >5 Totaal 

Frequentie 17 8 15 7 5 2 5 59 

Totaal aantal wilsverklaringen 
per geïnterviewde notaris 

0 8 30 21 20 10 48 136 

Geschat aantal wilsverklaringen 

per kantoor11  
0 14 56 36 40 15 76 237 

 

Binnen de kantoren waarin meerdere notarissen werkzaam zijn is het opstellen 

van een wilsverklaring niet beperkt tot een specialist maar doen alle notarissen 

dit. Dat valt af te leiden uit de geblokte, op de diagonaal gelegen, cellen in tabel 

3. Klaarblijkelijk wordt het opstellen van een wilsverklaring niet beschouwd als 

een terrein dat een hoge graad van specialisatie vergt. 

 
Tabel 3: Aantal notarissen dat zich bezig houdt met opstellen van wilsverklaringen 

naar kantoorgrootte 

 Aantal notarissen per kantoor totaal 

Aantal notarissen per kantoor dat wils-
verklaringen opstelt 
 
 
 
 
opstelt 
 
 AD 

1 2 3 4 >4  

1 3* 6 2 2 2 15 

2  9 4 7  20 

3   7 2 3 12 

4    3   3 

>4     9  9 

       

Totaal 3 15 13 14 14 59 

* Geblokte cellen: alle binnen het kantoor werkzame notarissen stellen wilsverklaringen 
op. 

 

Met behulp van deze informatie is het mogelijk een globale schatting te maken 

van het totaal aantal wilsverklaringen dat het afgelopen jaar door de notarissen 

in de steekproef en vervolgens door de gehele populatie is opgesteld. Tellen we 

alle via dit onderzoek geïdentificeerde wilsverklaringen op dan resulteert dit in 

136 wilsverklaringen. Gezien het feit dat in vele notariskantoren meer dan 1 

                                                           
11  Bij deze schatting ben ik uitgegaan van het aantal wilsverklaringen dat de geïnter-

viewde notaris opgaf. Dat aantal heb ik met 2 vermenigvuldigd als de notaris mee-
deelde dat ook (een of meer) andere op het kantoor werkzame notaris(sen) wilsver-
klaringen opstelde. Deze werkwijze levert een conservatieve schatting op als er 
meer dan een andere notaris dergelijke verklaringen opstelt. Maar die onderschat-

ting wordt gecompenseerd door het feit dat we spraken met de notaris die binnen 
het kantoor de meeste ervaring heeft met het opstellen van schriftelijke wilsverkla-
ringen zodat verwacht mag worden dat one respondent doorgaans de meeste verkla-
ringen op zijn naam heeft staan. 
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notaris wilsverklaringen opstelt, leidt een conservatieve schatting tot een totaal 

van 237. Omdat de steekproef 10% van de populatie omvat kunnen we redelij-

kerwijs concluderen dat in 2001 in Nederland minstens 2.000 wilsverklaringen 

door notarissen zijn opgesteld. Dat zou betekenen dat tussen de inwerkingtre-

ding van de Wgbo en het tijdstip van onderzoek in totaal 9.000 tot 11.000 nota-

riële wilsverklaringen zijn vervaardigd waarvan er thans nog zo‟n 6.000 tot 

7.000 in omloop moeten zijn.12 De opstellers van 3.000 tot 4.000 notariële 

wilsverklaring zijn naar schatting inmiddels reeds overleden. Hoewel deze 

schatting nogal globaal is, zeker valt op grond daarvan te stellen dat de mate 

van betrokkenheid van de notaris bij het opmaken van wilsverklaringen niet erg 

groot is zij het ook niet verwaarloosbaar klein.  

Een opmerkelijke bevinding van dit onderzoek is dat de notaris zelden het 

initiatief neemt om zijn cliënt te informeren over de mogelijkheid tot het opstel-

len van een wilsverklaring. Slechts 11 van de 59 (minder dan eenvijfde) zeggen 

dat te doen. Het initiatief tot het opstellen van zo‟n verklaring ligt dus bij de 

cliënt die met die specifieke wens de notaris benadert. Van de geïnterviewde 

notarissen zeiden 39 dat doorgaans cliënten met zo‟n verzoek kwamen. Desge-

vraagd willigt een notaris zo‟n verzoek normaliter in. Zelden verwijst een nota-

ris de cliënt naar een andere specialist zoals een arts (8 maal genoemd) of de 

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) (6 maal ge-

noemd). Het tegenovergesteld geschiedt eerder: 17 notarissen zeiden dat clien-

ten door een arts naar hen verwezen waren, hetgeen er op wijst dat (sommige) 

arsten de juridische expertise van de notaris in dit verband van belang achten.  

4.3 Opvattingen van de notarissen  

Via een viertal stellingen zijn de notarissen gevraagd naar hun opvattingen met 

betrekking tot het recht van de patient een behandeling te weigeren, de beteke-

nis van een wilsverklaring voor het beslissingsproces van de arts en het belang 

van de noteriële bemoeienis bij het opstellen van een wilsverklaring. Tabel 4 

geeft de resultaten. 

                                                           
12  Deze schatting is gebaseerd op de aannemelijke veronderstellingen dat: a) het aantal 

notariële schriftelijke wilsverklaringen proportioneel is gestegen tot 2001 (elk jaar 
werden er 200 meer verklaringen opgesteld); b) in 2001 het totaal van 2.000 verkla-
ringen werd bereikt (zie vorige noot); en c) personen die een schriftelijke wilsver-
klaringen opstellen overlijden met een constante frequentie van 10% per jaar (d.w.z. 
dat over 10 jaar alle opstellers van een wilsverklaring in een gegeven jaar overleden 
zijn). Deze laatste veronderstelling is verenigbaar met de kwalitatieve resultaten van 
de studie van Hofman (2002), waarin notarissen verklaarden dat de typische cliënt 
die een schriftelijke wilsverklaring vraagt op te stellen doorgaans op leeftijd is, al-
leen leeft en geen sterke sociale relaties heeft. Elke schatting laat een onder- en bo-
vengrens zien; de ondergrens is berekend in de veronderstelling dat de notarissen in 
1996 begonnen zijn met opstellen van schriftelijke wilsverklaringen (één jaar na de 

inwerkingtreding van de Wgbo). De bovengrens bepaald is in de veronderstelling 
dat notarissen sinds 1992 schriftelijke wilsverklaringen opstellen. Veranderingen in 
de basisveronderstellingen, zoals bijvoorbeeld een ander sterftecijfer, veroorzaakt 
geen ernstige veranderingen in deze schattingen. 
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De overgrote meerderheid, -45 van de 59 notarissen – is het het volledig 

eens met de uitspraak dat auteuren een behandeling mogen weigeren zelfs als 

dit de dood tot gevolg heeft. Noo groter is het aandeel van hen – 53 van 59 

notarissen – dat van mening is dat een wilsverklaring even bindend is als een 

weigering van een wilsbekwame patient. Echter, 22 van hen delen die mening 

maar ten dele. Die aarzeling verwijnt waar het gaat om het door notarissen aan 

een wilsverklaring toegekende belang binnen het medisch beslissingsproces: 54 

van de 59 notarissen zijn het geheel of ten dele met de betreffende uitspraak 

eens! Ten slotte, beschouwt weer een grote meerderheid – 43 van de 59 notaris-

sen – het als van belang dat een persoon die een wilsverklaring wil opstellen 

bijstand van een notaris krijgt. Toch is er wel enige variatie op dit punt waar-

neembaar: 11 zijn het ten dele oneens met de desbetreffende uitspraak terwijl 5 

deze uitspraak in het geheel niet delen. 

 

Tabel 4: Meningen van notarissen 

Uitspraken geheel 

mee 

eens 

deels 

mee 

eens 

deels 

mee 

oneens 

geheel 

mee 

oneens 

geen 

antwoord 

1.Een auteur zou een behandeling moeten 
kunnen weigeren zelfs in het geval deze 
weigering de dood tot gevolg heeft. 

45 9 3  2 

2.Een behandelweigering in een euthanasie-

verklaring13 zou even bindend voor de dok-
ter moeten zijn als een behandelweigering 
van een wilsbekwame auteur. 

31 22 6  0 

3.Een zorgvuldig opgestelde euthanasiever-
klaring kan van grote invloed zijn op medi-
sche beslissingen betreffende het levensein-
de. 

46 8   5 

4.Het is belangrijk dat mensen die een eu-
thanasieverklaring overwegen de bijstand 
van een notaris hebben. 

22 21 11 5 0 

4.4 De juridische kwaliteit van wilsverklaringen 

Twijfel aan de identiteit van de auteur kan een reden zijn voor niet naleving van 

een wilsverklaring.14 De betrokkenheid van een notaris bij het opstellen van 

                                                           
13  De term „euthanasieverklaring‟ wordt hier, overeenkomstig het taalgebruik in de 

praktijk, gebruikt als een synoniem voor schriftelijke wilsverklaring. Ik kom daar-

over aanstonds nog te spreken.  
14  Voor een geval waar de twijfels over de identiteit van de auteur een voldoende 

reden vertegenwoordigden om een SW niet te volgen, zie Gerechtshof Arhnem, 23-
7-1991, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1993: 66. 
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een schriftelijke wilsverklaring lost dit probleem vanzelfsprekend op. De nota-

ris biedt immers de garantie dat degene die ondertekent ook de auteur is van de 

verklaring. Naast het identiteitsvereiste stelt het Nederlands recht alleen nog de 

vrijwilligheid en de wilsbekwaamheid van de auteur als voorwaarde voor de 

geldigheid van het document. In dit onderzoek is alleen informatie over de han-

delingsbekwaamheid verzameld maar ik neem aan dat daarmee ook de kwestie 

van vrijwilligheid voldoende wordt afgedekt. 

Wettelijk gesproken wordt een patient handelingsbekwaam geacht zolang 

het tegendeel niet bewezen wordt (Van Veen, 1998). Notarissen problematise-

ren die handelingsbekwaamheid van hun cliënten in dit verband zelden (5 res-

pondenten zeiden regelmatig te twijfelen aan die bekwaamheid terwijl 53 dat 

niet of nooit zeiden te doen). Gevraagd is wat ze in geval van vermoedelijke 

onbekwaamheid zouden doen. De ene helft zei dat ze een arts zouden raadple-

gen, de ander helft zei dat ze er op vertrouwden om in nader overleg met de 

client de zaak goed tot een einde te brengen. Het lijkt er dus op dat de betrok-

kenheid van een notaris bepaald geen garantie vormt voor de handelingsbe-

kwaamheid van de opsteller. In feite moet de arts die geconfronteerd wordt met 

een schriftelijke wilsverklaring maar vertrouwen op het onderscheidingsvermo-

gen van de individuele notaris. 

De technische kwaliteit van een schriftelijke wilsverklaring is in hoge mate 

afhankelijk van de formuleringen die notarissen doorgaans hanteren bij de op-

stelling. Van de 59 zeggen 57 dat ze bij de opstelling van een wilsverklaring 

een model gebruiken. Deze modellen komen nagenoeg altijd overeen met het 

standaardmodel dat de KNB aanbiedt.15 Een analyse van de gehanteerde mo-

dellen toont aan dat ze een aantal tekorten hebben. De twee meest belangrijke 

tekorten zijn:  

a) er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fundamenteel verschillende soor-

ten wilsverklaringen; 

b) er is sprake van niet preciese terminologie die niet consistent is met de wet. 

 

Ik licht beide tekorten nader toe. 

 

Ad a: geen onderscheid maken tussen verschillende soorten wilsverklaringen 

Het onderzoek was gericht op wilsverklaringen die een behandelweigering be-

vatten. Echter al uit de pilotstudie bleek dat notarissen zelden een onderscheid 

maken tussen een behandelweigering en een verzoek tot euthanasie. De naam 

van het KNB-model alleen al – „euthanasiewilsverklaring‟ – weerspiegelt dit en 

draagt bij tot verwarring; beide soorten verklaringen maken onderdeel uit van 

het model. 

                                                           
15  Op ons verzoek hebben 18 geïnterviewde notarissen ons het model dat zij gebrui-

ken bij het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring. toegestuurd. Hoewel elk 
van hen precies de verwoording van het model van de KNB volgt, waren er slechts 

5 volledig. De resterende 13 meldden niet de voorziening voor de benoeming van 
een vertegenwoordiger en de lijst van specifieke voorwaarden van toepasselijkheid. 
Het model dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beschikbaar werd 
gesteld treft men aan in de bijlage. 
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Zo‟n verwarring is een uitermate ernstige zaak aangezien een behandelwei-

gering een totaal andere andere juridsiche status heeft dan een euthanasiever-

zoek; beide verzoeken worden door verschillende wetten geregeld. Het recht op 

een behandelingsweigering is, zoals gezegd, geregeld in de Wet op de genees-

kundige behandelingsovereenkomst terwijl het schriftelijke verzoek om eutha-

nasie is geregeld in de recent in werking getreden Wet toetsing Levensbeëindi-

ging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding (Staatsblad 2001, 194). Terwijl de 

dwingendheid van de schriftelijke behandelsweigering juridisch onbetwist is, is 

een schriftelijk verzoek om euthanasie juist niet bindend (Wind, 2002). Nota-

rissen schijnen zich niet bewust te zijn van het fundamentele verschil en ge-

bruiken in hun wilsverklaringen formuleringen uit de verschillende wetten voor 

zowel de ene als de andere soort wilsverklaring. Zo stelt bijvoorbeeld een pas-

sage in het KNB-model dat zowel van toepassing is op de behandelweigering 

als op een euthanasieverzoek dat, als de behandelende arts niet akkoord wil 

gaan met de wilsverklaring, de opsteller van de verklaring overgedragen wil 

worden naar een andere arts. Maar hoewel een arts gerechtigd is een verzoek 

tot euthanasie niet in te willigen, geldt dit niet voor een behandelingsweigering.  

 

Ad b: gebruik van niet preciese terminologie die niet consistent is met het recht 

Het moment waarop de schriftelijke wilsverklaring in werking treedt wordt in 

het KNB-model omschreven als: “De comparant verklaarde dat deze wilsver-

klaring eerst aan de orde is, voor zover deze door hem op enig tijdstip niet be-

vestigd, gewijzigd, aangevuld of herroepen kan worden op grond van onvol-

doende bewustzijn of onvermogen uit andere hoofde om zich te uiten..”. Het 

relevante wettelijke criterium met betrekking tot de inwerkingtreding van een 

wilsverklaring luidt echter dat de opsteller ervan “niet bij machte beschouwd 

kan worden tot het maken van een redelijke beoordeling van zijn belangen ter 

zake ”. Het kost weinig moeite in te zien dat het onvermogen wensen kenbaar te 

maken niet hetzelfde is als het onvermogen de eigen belangen redelijkerwijs te 

kunnen beoordelen. Hoewel zulk onprecies taalgebruik niet behoeft te leiden 

tot interpretatieproblemen omdat beide formuleringen in veel situaties van toe-

passing zullen zijn, toch duidt de niet correcte formulering op een lacune in de 

kennis van de notarissen met betrekking tot de relevante wetgeving. Notarissen 

schijnen een gebruikelijke uitdrukking uit de context van het opstellen van een 

testament – iets waarmee ze veel ervaring hebben – te gebruiken zonder zich te 

realisren dat de wettelijke regels en de praktijksituatie van wilsverklaringen 

geheel anders zijn. 

4.5 De beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van de wilsverklaring op het moment dat de auteur wilson-

bekwaam is geworden en medische beslissingen moeten worden genomen is 

uiteraard een noodzakelijke voorwaarde voor de effectiviteit ervan. In sommige 

landen zijn er wettelijke bepalingen die de beschikbaarheid trachten te garande-

ren. Zo heeft het Deense Ministerie voor Gezondheidszorg getracht voor dat 
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probleem een oplossing te zoeken via de oprichting van een register: Livstesta-

mentregistret. De Deense wet eist dat artsen het register raadplegen als zij een 

levensverlengende behandeling voor een wilsonbekwame patiënt overwegen. In 

de praktijk blijken het niet-verplichte karakter van de registratie en de algeme-

ne onverschilligheid voor de voorziening aan de kant van de artsen de wet inef-

fectief gemaakt te hebben (Vestergaard, 2000). In Texas bestaan er speciale 

wettelijk erkende armbanden en kettinkjes die aangeven dat de drager of draag-

ster een „niet-behandelverklaring‟ heeft. Deze zijn voor de arts in noodsitaties 

bindend.16 Afgezien van dergelijke wettelijke pogingen lijkt de meest effectie-

ve manier om er voor te zorgen dat de wilsverklaring op het juiste moment be-

schikbaar is, er in te bestaan dat men relevante personen uit de eigen omgeving 

zoals naaste familieleden en de eigen huisarts op de hoogte brengt van de wils-

verklaring.17 

De notarissen zijn zich blijkens het onderzoek bewust van het probleem van 

de beschikbaarheid van wilsverklaringen want 51 van de 59 respondenten advi-

seren hun cliënten om anderen in hun omgeving te informeren over het bestaan 

van de wilsverklaring. Veertig notarissen noemen de huisarts in dit verband en 

26 keer wordt de arts als eerste genoemd. De partner wordt 29 keer genoemd, 

21 keer als eerste. De erkenning van het belang van de beschikbaarheid van de 

wilsverklaring klinkt ook door in de door 38 notarissen gedane suggestie om er 

voor te zorgen dat de wilsverklaring wordt opgenomen in het medische dossier 

van de auteur.  

De actualisering van de wilsverklaring 

Een vaak gehoord bezwaar tegen de bindende kracht van een wilsverklaring 

betreft het feit dat het twijfelachtig is of de wensen van de betrokkene opgesteld 

in het verleden nog wel consistent zijn met diens huidige wensen. Degenen die 

dit bezwaar aanvoeren vinden het moeilijk te geloven dat de toenmalige per-

soon die beslssingen omtrent zijn situatie nam, en de getroffen patient die thans 

de consequenties van die beslissingen moet aanvaarden, wel dezelfde ‟persoon‟ 

zijn (Tonelli, 1996). Dat bezwaar wint natuurlijk aan kracht naarmate de perio-

de tussen het opstellen van de verklaring en de toepassing ervan langer is. Van-

daar dat artsen een duidelijke voorkeur hebben voor een recent opgestelde of 

geactualiseerde wilsverklaring. Om dezelfde reden ligt het in de lijn der ver-

wachtingen dat een geactualiseerde wilsverklaring meer kans maakt het gedrag 

van de arts te beïnvloeden ook al bepaalt de wet niets omtrent het verloop van 

de geldigheid van een wilsverklaring. Het enige dat de wet bepaalt is dat een 

arts mag afwijken van de wilsverklaring als hij gegronde reden heeft om dat te 

doen. 

                                                           
16  Zie Texas Advance Directive Act 1999, cit. 
17  In Nederland is het zo dat de belangrijkste organisaties die standaardformulieren 

voor schriftelijke wilsverklaring verspreiden, de auteurs aansporen om hun wilsver-
klaring te bespreken met hun huisarts en hem een exemplaar te geven voor in het 
dossier. 
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Uit mijn bevindingen blijkt dat notarissen oog hebben voor het belang van 

actualisering: 51 van de 59 zeggen dat desgevraagd expliciet en 40 zeggen dat 

zij hun cliënten altijd adviseren daarvoor zorg te dragen. Van de notarissen die 

actualisering belangrijk vonden zeiden 34 dat een wilsverklaring om de vijf jaar 

zou moeten worden geactualiseerd; negen vonden dat het vaker moest en twee 

zeiden dat het minder vaak zou moeten. Overigens, in de wilsverklaringen die 

door notarissen worden opgesteld wordt doorgaans de vijfjaarslimiet gehan-

teerd.  

De benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger 

De benoeming van een vertegenwoordiger die toeziet op de naleving van een 

wilsverklaring, kan van belang zijn in de situatie dat de auteur wilsonbekwaam 

is geworden. Juist vanwege het feit dat deze vertegenwoordiger de auteur goed 

kent, verkeert deze in de positie om om namens de auteur beslissingen te nemen 

in situaties die niet of maar ten dele in de wilsverklaring beschreven staan. Bo-

vendien kan de vertegenwoordiger de arts additionele informatie verschaffen in 

het geval de arts twijfelt of de wilsverklaring de actuele wens van de auteur 

goed verwoordt. Dit laatste is daarom van belang omdat een dergelijke incon-

sistentie beschouwd wordt als een gegronde reden voor een arts om af te wijken 

van de wilsverklaring (Van Veen, 1998: 46-49). 

Ofschoon in het onderzoek niet rechtstreeks gevraagd is naar informatie 

over de frequentie van deze voorziening in de door de notarissen opgestelde 

wilsverklaringen, kon die worden nagaan via een analyse van de gebruikte mo-

dellen die de notarissen op mijn verzoek toestuurden. In het KNB-model is de 

benoeming van een vertegenwoordiger opgenomen; in slechts 5 van de in totaal 

18 kantoormodellen die we ontvingen was dat ook het geval. Deze zituatie 

komt overeen met de bevinding in de pilotstudie hetgeen reden geeft te conclu-

deren dat in de door notarissen opgestelde wilsverklaringen zelden aandacht 

besteed wordt aan de benoeming van een vertegenwoordiger. 

4.4 De medische kwaliteit van de wilsverklaring 

Een behandelweigering in een schriftelijke wilsverklaring is niet effecief als een 

arts die weigering niet kan hanteren als een trefzekere richtlijn voor zijn beslis-

sing. Een duidelijke specificatie van de geweigerde behandeling en de omstan-

digheden waaronder die weigering geldt, bepalen dus de mate waarin een wils-

verklaring de besluitvorming van de arts beïnvloedt. Helaas valt uit dit onder-

zoek te concluderen dat men beide elementen zelden aantreft in de door nota-

rissen opgestelde verklaringen. Slechts 11 notarissen zeiden de omstandigheden 

te specificeren; de meest genoemde specificatie was „een ongeneeslijke ziekte‟ 

zoals kanker of aids (genoemd door 3 notarissen). Dementie komt in het geheel 

niet voor. Nog minder notarissen (in totaal 8) zeiden dat zij in hun wilsverkla-

ringen de geweigerde behandelingen specificeerden. De meest genoemde in dit 

kader is „kunstmatige beademing‟ (genoemd door 3 notarissen). 
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Ook de modellen die gebruikt worden door de notarissen gaven meestal 

geen specifieke omstandigheden aan waaronder de instructies gelden,dit on-

danks het feit dat dit wel geschiedt in het KNB-model. Dat model maakt mel-

ding van sommige expliciete situaties waarin de achriftelijke wilsverklaring zou 

moeten worden toegepast. In slechts 5 van de 18 modellen die wij hebben ont-

vangen troffen we zulke specificaties aan. Het betreft hier: een toestand van 

ernstig en/of aanhoudend terminaal lijden; een onomkeerbare coma; het perma-

nente en (bijna) volledige verlies van mijn vermogen tot geestelijke activiteit, 

tot communicatie en om voor mezelf te zorgen 

In de meerderheid van de verklaringen treft men slechts de navolgende formu-

lering aan:  

 

“Wanneer ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan 

ook kom te verkeren in een geestelijke of lichamelijke toestand die geen 

of nauwelijks enig uitzicht biedt op terugkeer tot een menswaardige le-

vensstaat, geef ik als mijn uitdrukkelijke wens te kennen dat op mij geen 

levensverlengende technieken worden toegepast en men mij laat sterven 

onder voortzetting van verzachtende behandelingen (pijnbestrijding) en 

met een goede verzorging tot mijn dood”. 

 

Empirisch onderzoek in het buitenland toont aan dat zulke algemene instructies 

tekortschieten in het duidelijk maken van de voorkeuren van de auteur wat be-

treft diens behandeling bij het einde van zijn leven. 

 

Tabel 5: Specificatie van toepassingscondities en behandelingen in schriftelijke 

wilsverklaringen 

 Toepassingscondities  Behandeling 

 Frequentie Percentage  Frequentie Percentage 

ja 11 18.6  8 13.8 
Nee 48 81.4  50 86.2 

Totaal 59 100.0  58 100.0 

 

In de mondelinge interviews die ter voorbereiding van het onderzoek werden 

gehouden, leken de notarissen dit gebrek aan precisie te wijten aan hun cliën-

ten. Notarissen zien hun rol als een pure registratie van de wensen van hun cli-

ent zonder enige interventie van hun kant. Ze achten het kennelijk niet tot hun 

taak te behoren enige invloed uit te oefenen op de inhoud van de wilsverkla-

ring; de inhoud is het domein van de persoonlijke wensen van hun cliënt. Op 

grond van die opvatting lijken notarissen niet geneigd de oogmerken van hun 

cliënten bij het opmaken van een wilsverklaring te problematiseren. In lijn met 

deze opvatting ligt het onderzoeksresultaat dat 53 van 59 notarissen het geheel 

eens zijn met de stelling „Mijn cliënten hebben meestal een helder idee van 

waarom en onder welke omstandigheden zij geen levensverlengende behande-

ling meer willen’. Hiermee in tegenspraak lijkt echter het feit dat zij hun cliën-

ten een model aanbieden dat in hoge mate bepalend is voor het instrument dat 

in feite wordt opgesteld.  
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Deze handelwijze van notarissen lijkt verantwoordelijk voor een nogal fun-

damenteel tekort waar het de medische effectiviteit van de wilsverklaring be-

treft. Hun passiviteit vindt wellicht ten dele z‟n verklaring in het feit dat nota-

rissen hun informatie met betrekking tot schriftelijke wilsverklarinen doorgaans 

halen uit juridische bronnen zoals tekstboeken en tijdschriften. Niemand van de 

ondervraagden noemde een medische publicatie als een informatiebron; slechts 

twee notarissen gaven te kennen dat ze informatie hadden gekregen van huisart-

sen. Nog zorgelijker is het feit dat 6 notarissen (1 op de 10) geen enkele bron 

had geraadpleegd vóór het opmaken van een wilsverklaring (zie tabel 6). Nota-

rissen schijnen primair oog te hebben”voor de formele aspecten van wilsverkla-

ringen en weinig aandacht te besteden aan de toepassingsaspecten.  

 
Tabel 6: Informatiebronnen gebruikt door notarissen voor het opstellen van wils-

verklaringen 

Aard van de bron Frequentie* 

juridische publikaties 45 

NVVE 13 
Internet 6 

Huisartsen 2 

Niet nader gespecificeerde bronnen 2 

  

No sources 6 

  

* Meer dan een bron kon worden genoemd. 

 

Een mogelijke remedie ter aanvulling van de geringe medische kennis bij nota-

rissen zou met betrekking tot de medische kwaliteit er in kunnen bestaan dat 

huisartsen bij de opstelling van wilsverklaringen ingeschakeld werden. Slechts 

19 notarissen maakten gewag van een dergelijke betrokkenheid; van hen zeiden 

vier dat dit vaak of altijd geschiedde. 

5. Discussie 

Om de betekenis van bovenstaande bevindingen op hun waarde te schatten 

moeten we ons de uitgangssituatie voor ogen halen. Een persoon stapt naar de 

notaris om een schriftelijke wilsverklaring op te stellen. Bij hem ligt het initia-

tief. De vraag die hierbij rijst luidt: waarom doet iemand dat? Waarom spen-

deert iemand tijd en geld aan de notaris?  

Redelijkerwijs mogen we ervan uitgaan dat de persoon in kwestie via een 

wilsverklaring zijn recht op het respecteren van zijn wensen wil garanderen 

voor het geval hij wilsonbekwaam wordt en veronderstelt dat hij daartoe moet 

beschikken over een juridisch geldige en effectieve verklaring. In de verwach-

ting dat een notaris zo‟n verklaring kan (helpen) opstellen wendt hij zich tot 

deze juridische professional. Deze veronderstelling komt ook overeen met de 

opvattingen die leven binnen het notariaat waar het gaat om de rol van de 
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schriftelijke wilsverklaring in de medische besluitvorming en het feit dat hun 

bemoeienis bij de opstelling van zulke wilsverklaringen belangrijk is. Om te 

beoordelen of de verwachtingen van de cliëntele bewaarheid worden moeten 

we bijgevolg nagaan wat de toegevoegde waarde is van de notariële bemoeie-

nis; in het bijzonder moet worden vastgesteld in welke mate de veronderstellin-

gen van de notarissen over de invloed van door hen opgestelde wilsverklarin-

gen feitelijke grond hebben. 

De toegevoegde waarde van de notaris ligt niet in het feit dat daarmee aan 

de minimale wettelijke vereisten van een wilsverklaring voldaan is. Immers 

deze eisen zijn in Nederland zo minimaal dat een simpel voorgedrukt formulier 

al voldoende garantie biedst. Die waarde moet gezocht worden in de toege-

voegde kwaliteit van een door de notaris opgestelde verklaring. Juist in dat 

opzicht (b)lijkt de bijdrage van de notaris teleurstellend. Zoals we gezien heb-

ben wordt in de door hen gebezigde modellen geen onderscheid gemaakt tussen 

zulke fundamenteel verschillende instructies als het weigen van een behande-

ling enerzijds en euthanasie anderzijds. Het taalgebruik is verwarrend en niet 

consistent met de wettelijke bepalingen terwijl zelden wordt voorzien in de 

benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger. Met betrekking tot de be-

schikbaarheid nemen de notarissen ook geen verder reikende stappen dan het 

adviseren anderen op de hoogte te stellen van het bestaan van de verklaring. 

Tenslotte is de toegevoegde waarde op het vlak van de medische kwaliteit zo 

goed als nihil. Al met al lijkt het resultaat van hun bemoeienis meestal een vaag 

document dat geen beslissende bijdrage levert aan de medische besluitvorming. 

Hoe dit falen te verklaren? Een eerste verklaring kan men zoeken in de door 

notarissen zelf aangedragen overweging inzake hun beperkte taakopvatting. 

Notarissen zien hun bijdrage gelegen in het zonder enige interventie van hun 

kant op schrift stellen van de wensen van de cliënt. Als een wilsverklaring geen 

duidelijke aanwijzingen geeft omtrent weigeringen van behandelingen of om-

trent de specifieke omstandigheden waaronder die weigering van toepassing is, 

dan weerspiegelt dat volgens de notaris het gebrek aan specificiteit aan de kant 

van hun cliëntele. Een tweede verklaring zou men kunnen zoeken in de onder-

schatting door de notaris van de complexiteit van de feitelijke uitvoering van de 

schriftelijke wilsverklaring. Ze zijn zich niet bewust van het belang van eendui-

dige instructies en een benoemde vertegenwoordiger, waarschijnlijk omdat ze 

geen kennis hebben van de literatuur op dit punt. Bijgevolg lopen door een 

notaris opgestelde wilsverklaringen het risico feitelijk nauwelijks meer beteke-

nis te hebben dan een aanwijzing dat de opsteller zich gedachten gevormd heeft 

omtrent het einde van diens leven, zonder echter aan te geven wat hij wel of 

niet wenselijk vindt.  

Deze situatie minimaliseert de potentiële invloed van een schriftelijke wils-

verklaring op de medische besluitvorming. In algemene termen vervatte wils-

verklaringen ondersteunen alleen de medische belsuitvorming in niet-

problemtische situaties; situaties waarin de behandelend arts en de familie het 

eens zijn over het nutteloze van verder levensverlengend handelen. In zulke 

gevallen behoeft de beslissing van nabestaanden of de arts slechts ondersteu-

ning en een schriftelijke wilsverklaring kan daarin voorzien. Men kan hier den-
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ken aan de situatie van een oude, wilsonbewame auteur in een vergevorderd 

stadium van dementie die gecompliceerd wordt door een infectie waaraan de 

auteur hoogstwaarschijnlijk overlijdt bij het afzien van de behandeling daarvan. 

In meer complexe situaties, zijn in algemene termen gestelde wilsverklaringen 

niet bij machte een mogelijk conflict tussen bijvoobeeld arts en wettelijke ver-

tegenwoordiger effectief op te lossen.  

Zoals ik in de inleiding opmerkte, is de manier waarop een schriftelijke 

wilsverklaring wordt opgesteld zeer belangrijk en in hoge mate bepalend voor 

het vermogen in de toekomst medische besluitvormingsprocessen te sturen. In 

de Nederlandse situatie, lijkt de waarde van de betrokkenheid van een notaris 

bij het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring in de huidige praktijk zeer 

beperkt te zijn. In die context gezien valt het nauwelijsk te betreuren, zelfs eer-

der toe te juichen dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie aan haar 

leden het advies heeft gegeven een eind te maken aan de praktijk van opstellen 

van schriftelijke wilsverklaringen en in plaats daarvan burgers te verwijzen naar 

de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Immers voor 

een deel van degenen die zich tot de notaris heeft gewend zal gelden dat zij 

zich tot de NVVE melden en daar een kwalitatief beter document aangereikt 

krijgen. Dat zal echter niet voor iedereen gelden want, afgezien van het feit dat 

men voor het verkrijgen van een dergelijke service lid moet worden van de 

NVVE hetgeen kosten en moeite met zich brengt, is er het feit van de connectie 

tussen de NVVE en het vraagstuk van de euthanasie. Niet ondenkbaar is dat dit 

aspect een deel van notariële clientèle ervan weerhoudt de aanbevolen stap te 

zetten. Daarmee ontstaat een zekere „leegte‟ in de professionele juridische 

hulpverlening. 

In aansluiting op deze laatste constatering valt ten aanzien van het notariaat 

het volgende te stellen. Het terugtrekken van het model mag een stap in de geo-

de richting zijn geweest, daarmee ontrekt de beroepsgroep zich natuurlijk niet 

van de eenvoudigweg professionele verantwoordelijkheid kwalitatief goede 

hulp te bieden aan individuele rechtbijstand zoekenden. Het ligt voor de hand 

dat individuele cliënten die bijvoorbeeld een testament hebben opgemaakt of 

dat willen doen, ook voor hun wilsverklaring bij „hun‟ notaris terecht willen. 

De individuele notaris heeft de plicht er zorg voor te dragen dat de gevraagde 

dienstverlening kwalitatief aan de maat is. Daarom zou in mijn ogen de be-

roepsorganisatie het niet moeten laten bij een terugtrekking van een kwalitatief 

ontoereikend product maar vervolgens haar leden ook moeten aansporen tot 

verbetering van hun dienstverlening op dit punt. 
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Bijlage  

Tekst van de door de KNB gehanteerde modelverklaring (versie van 28 

maart 1999)  
EUTHANASIEVERKLARING 

 
De comparant(e) verklaarde dat deze wilsverklaring eerst aan de orde is, voor zover 
deze door hem op enig tijdstip niet bevestigd, gewijzigd, aangevuld of herroepen kan 
worden op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen uit andere hoofde om 
zich te uiten. Hierna gaf de comparant het volgende te kennen: 
 
1. Mocht ik op enig moment niet in staat zijn tot een redelijke waardering van mijn 

belangen, terwijl ik noch onder curatele gesteld ben noch ten behoeve van mijn 
verzorging een mentor is benoemd, benoem ik voor zover noodzakelijk […] tot 
gemachtigde om in mijn plaats beslissingen te nemen over het wel of niet instellen, 
beëindigen of voortzetten van een geneeskundige behandeling. Mocht de gemach-
tigde weigeren voor mij op te willen treden, dan benoem ik […] tot gemachtigde. 
De gemachtigde dient te handelen in overeenstemming met hetgeen in deze verkla-
ring is bepaald. Mocht er een curator of mentor over mij benoemd zijn, dan ver-
zoek ik deze te handelen in overeenstemming met hetgeen in deze verklaring is be-
paald. 

 
2. Wanneer ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan ook kom te 

verkeren in een geestelijke of lichamelijke toestand die geen of nauwelijks enig 
uitzicht biedt op terugkeer tot een menswaardige levensstaat, geef ik als mijn uit-
drukkelijke wens te kennen: 

 
a. dat op mij geen levensverlengende technieken worden toegepast en men mij laat ster-

ven onder voortzetting van verzachtende behandelingen (pijnbestrijding) en met een 
goede verzorging tot mijn dood; 

b. dat, voor zover het volgen van de sub a. geuite wens niet voldoende resultaat mocht 
hebben en er andere mogelijkheden bestaan die het mij mogelijk maken op milde 
wijze te sterven, van die mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. 

 
3. Onder de sub 2. bedoelde geestelijke of lichamelijke toestand versta ik in ieder 

geval: 
 
a.  een toestand van ernstig en/of langdurig terminaal lijden; 
b.  een onomkeerbare coma; 
c. het blijvend en (vrijwel) totaal verlies van mijn vermogen tot geestelijke activiteit, 

tot communicatie en tot zelfredzaamheid; 
d. anders […]. 
 
4. Voor het geval de mijn behandelende arts niet aan mijn sub 2. vermelde verzoek 

kan of wil voldoen, verzoek ik deze de behandeling onverwijld over te dragen aan 
een andere arts die daaraan wel kan of wil voldoen. 

 
5. Ik verleen de bewaarder van deze notariële akte toestemming een afschrift van deze 

akte te verschaffen aan iedere mij behandelende arts, de gemachtigden, curator en 
mentor. 
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6. Ik verklaar er zelf voor te zorgen dat de door de notaris aan mij verstrekte afschrif-
ten van deze akte ter hand worden gesteld aan mijn huisarts en de door mij be-
noemde gemachtigden. 

 
7. Deze verklaring heeft een werkingsduur van 5 jaar, tenzij het mij op grond van 

onvoldoende bewustzijn of onvermogen uit andere hoofde onmogelijk is geweest 
om mij te uiten en de verklaring te vernieuwen. 

 
Waarvan akte is verleden te […] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De 
comparant(e) is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de compa-
rant opgegeven en toegelicht. De akte is volledig voorgelezen en onmiddellijk daarna 
ondertekend, eerst door de comparant(e) en vervolgens door mij, notaris. 

 
Noot: In 13 van de 18 modellen die wij hebben ontvangen waren punt 1 en 3 niet opgenomen.  
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Overheid gewogen en te licht bevonden 

Freek Bruinsma 

Bespreking van Erik de Bakker (2001) De cynische verkleuring van legitimiteit 

en acceptatie. Een rechtssociologische studie naar de regulering van seizoen-

arbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland, Amsterdam: Aksant, 258 

blz., ISBN 905260018X 

 

Op 23 oktober 2001 is Erik de Bakker cum laude aan de Universiteit van Am-

sterdam op dit proefschrift gepromoveerd. Eind goed, al goed, want het project 

is ooit begonnen als een vergelijkende studie van regelgeving over seizoenar-

beid in Nederland en Duitsland aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dat 

het daar niet van is gekomen komt omdat de promovendus iets anders wilde. 

Zijn interesse ging niet zozeer uit naar een vergelijking van de theorie en prak-

tijk van seizoenarbeid aan beide kanten van de grens, maar naar hoe onderda-

nen overheidsbeleid ervaren. Aspergetelers zijn een bijzondere soort van on-

derdanen. De jaarlijks terugkerende botsingen van aspergetelers, die behoefte 

hebben aan goedkope en gemotiveerde seizoenarbeiders, en overheidsinstanties 

die over kaartenbakken met onwillige uitkeringsgerechtigden beschikken, moe-

ten wel leiden tot eelt op de ziel van de gemiddelde aspergeteler. Eelt op de ziel 

is mijn verwoording van cynische verkleuring. De Bakker omschrijft cynisme 

als volgt: ‘Cynisme is het geheel van pragmatische oriëntaties, houdingen en 

sociale handelingen die worden gedomineerd of waarvan, in zwakkere zin, de 

kwalijke kanten worden geneutraliseerd door een realiteitsethiek waarin morele 

tegenargumenten doordacht (schrijvers accentuering, FB) worden afgeweerd en 

waarbij de gang van zaken in de praktijk expliciet of impliciet als rechtvaardi-

ging dient voor ‘moreel verkeerd’ gedrag’ (p. 48). Ook naar eigen maatstaven 

laakbaar gedrag wordt dus goedgepraat door een verwijzing naar het minstens 

even laakbare gedrag van de overheid.  

De verschuiving van de probleemstelling is merkbaar in de opbouw van het 

boek. Wie geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de aspergeteelt als voor-

beeld van seizoenarbeid, wordt aangeraden om het empirisch deel (pp. 75-168) 

te lezen en eventueel de slotbeschouwing en de conclusie (pp. 171-208). Wie 

meer geïnteresseerd is in de theoretische beschouwingen over non-acceptatie en 

cynisme wordt aangeraden om zowel het theoretisch deel (pp. 15-71) als de 

slotbeschouwing en de conclusie te lezen. In het proefschrift figureert het empi-

risch tussenpaneel dus als een toepassing van de theorie. In deze bespreking ga 

ik na of aspergetelers wel een overtuigend voorbeeld zijn van non-acceptatie en 

cynisme. Daardoor ligt het accent op de hoofdstukken 2 (Non-acceptatie en 

cynisme), 3 (Uitwerking probleemstelling), 5 (Keuken, kantoor en kapitaal), 7 

(Het beproefde beleid) en 8 (Slotbeschouwing: cynische verkleuring). Vanaf 
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het kopje ‘Stadia van non-acceptatie’ gaat de bespreking over in een beoorde-

ling.  

1. Het beproefde beleid 

In hoofdstuk 7 met deze titel worden vier conflicthaarden onderscheiden. Het 

zijn er wat mij betreft twee, die ik als zodanig zal bespreken: problemen met 

het aanbod van seizoenarbeid en problemen met de arbeidsvoorwaarden van 

seizoenarbeiders.  

Problemen met het aanbod van seizoensarbeid  

Aspergetelers en de overheid liggen met elkaar overhoop over tewerkstellings-

vergunningen. Voor seizoenarbeiders die niet EU-onderdaan zijn – vooral Po-

len melden zich in grote getale – dient de werkgever over zo’n vergunning te 

beschikken. Tegen de achtergrond van een oplopende werkloosheid ging de 

overheid vanaf het begin van de jaren ’90 steeds meer inhoud geven aan het 

begrip ‘prioriteitgenietend aanbod’ waardoor tewerkstellingsvergunningen niet 

meer nodig zouden zijn. Werden in 1993 nog 800 vergunningen afgegeven, in 

de periode 1995-2000 geen enkele meer (p. 136). Pas vanaf 2000, wanneer de 

situatie genormaliseerd is en de arbeidsmarkt gespannen, worden weer een 100-

tal vergunningen per jaar afgegeven. In het cruciale jaar 1994 behaalden Lim-

burgse aspergetelers achteraf bezien een Pyrrhus-overwinning1 met hun kort 

geding tegen Arbeidsvoorziening, die het prioriteitsgenietend aanbod handen 

en voeten had proberen te geven door middel van een eigen arbeidsbureau. 

Terwijl de meeste aspergetelers zich sindsdien morrend schikten in het over-

heidsbeleid (geen buitenlanders meer en controle op illegale tewerkstelling) 

beproefden enkele radikalinski’s een mogelijkheid om de tewerkstellingsver-

gunning te omzeilen. Volgens de directeur van Holland Polen Intermediair 

(HPI) zouden jaarlijks ongeveer 2000 Polen overkomen voor de asperge- en 

aardbeienoogst, en wel op basis van het verruimde werkgeversbegrip in de Wet 

arbeid vreemdelingen van 1995 en een associatieovereenkomst tussen Polen en 

de EU waardoor Poolse bedrijven zich in Nederland mogen vestigen. De con-

structie is dat een Pools bedrijf de asperges koopt terwijl ze nog in de grond 

zitten en voor de oogstwerkzaamheden werknemers tijdelijk naar Nederland 

laat overkomen. In 1998 werden medewerkers van HPI en tuinders die met het 

Poolse bedrijf in zee waren gegaan aangehouden en enkele weken in hechtenis 

gehouden op grond van artikel 140 Wetboek van strafrecht (lidmaatschap cri-

minele organisatie). 

                                                           
1  435 Tewerkstellingsvergunningen volgens nt. 44 op p. 235, 352 volgens De Bakker 

in RdW (17e jrg) 2002/1, p. 33. Omdat hij zelf in dit artikel uitvoerig ingaat op het 
kort geding (‘4.1 De Roermondse affaire’) zwijg ik hier verder over. 
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Problemen met de arbeidsvoorwaarden van seizoenarbeiders  

Van oudsher is de aspergeoogst een activiteit van de hele familie aangevuld met 

scholieren, huisvrouwen en andere plaatselijke arbeidskracht, maar dat is van-

daag de dag steeds minder het geval. Het recht heeft zich aan de nieuwe situatie 

aangepast met de Wet Premieregime bij marginale arbeid (in werking getreden 

in 1997). Het onderzoek van De Bakker vond echter plaats in een interessante 

overgangsfase waarin de overheid met horten en stoten de aspergeteelt onder-

wierp aan een rationele en doorzichtige bedrijfsvoering. Aspergetelers behoren 

ook voor hun seizoenarbeiders premies te betalen en de CAO voor de tuinbouw 

na te leven. In de periode 1986-1997 gold nog de ‘aspergeregeling’ op basis 

van het Rariteitenbesluit, inhoudende een forfaitair premiebedrag per hectare. 

Bij bepaalde kortstondige vormen van persoonlijke dienstverlening was zelfs 

ontheffing van de sociale verzekeringsplicht mogelijk. Elders in de agrarische 

sector werden rechtszaken aangespannen om deze ruimte te maximaliseren, 

maar het gevolg was averechts. De rechter nam aan dat ook bij seizoenarbeid 

sprake is van een werkgever/werknemer relatie en dus van een gezagsrelatie. 

Nog geen maand na het kort geding in Roermond werden elf aspergetelers ge-

daagd2 in een kort geding van de Voedingsbond FNV. ‘Bezoldigde bestuur-

ders, kaderleden en gewone vakbondsleden waren de velden op gegaan om bij 

de stekers navraag te doen naar de lonen die werden uitbetaald en ook naar 

andere voorwaarden die volgens de CAO dienden te worden nageleefd’ (p. 

158). In eerste instantie en in hoger beroep oordeelde de rechter dat de asperge-

telers over schriftelijke arbeidsovereenkomsten en een deugdelijke loonadmini-

stratie dienden te beschikken. Maar tevens oordeelde de rechter dat de vakbond 

onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat de CAO-tuinbouw niet werd nage-

leefd.  

2. Onderzoek naar non-acceptatie 

Terecht constateert De Bakker dat om zicht te krijgen op non-acceptatie van 

overheidsbeleid kwalitatieve methoden zoals participerende observaties en on-

gestructureerde interviews zijn geïndiceerd (p. 42). In 1995 heeft De Bakker 

zelf participerend onderzoek gedaan op een tuinbouwbedrijf dat aspergestekers 

beloonde met een uurloon (beginnende stekers: fl. 8,=; ervaren stekers fl. 10 à 

fl. 11). In 1997 heeft een studente culturele antropologie (G. van de Port) een 

afstudeerscriptie geschreven onder de titel: Interacties op het aspergeveld op 

basis van een participerend observatie-onderzoek op een tuinbouwbedrijf dat 

met stukloon werkte (fl. 1,25 per kilo voor autochtonen, fl. 0,90 per kilo voor 

allochtonen). Uit de Slotbeschouwing (hfs.8) blijkt echter dat vooral de (23) 

interviews aan de hand van een ‘uitgebreide topiclijst’ met tuinders en boeren 

in 1997-8 het empirisch materiaal voor de theorie van non-acceptatie en cynis-

                                                           
2  De Bakker spreekt ten onrechte van verdachten (p. 158). Dat zijn ze niet in juridi-

sche zin, maar misschien wel in de ogen van de buitenwereld, zie hoofdtekst. 
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me vormen. Bovendien zijn er ook nog 24 gesprekken gevoerd met beleidsme-

dewerkers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties (pp. 67-9).  

De twee participerend geobserveerde bedrijven staan model voor twee ver-

schillende wijzen van bedrijfsvoering. ‘In de periode van de interviews bevond 

ik me afwisselend aan een keukentafel of in een kantoor(tje)’. Achteraf terug-

kijkend bleken deze ruimtes niet zonder symbolische betekenis’ (p. 115). In het 

door De Bakker zelf geobserveerde bedrijf bestond de oogstploeg uit 25 men-

sen, met een vaste kern van oudere huisvrouwen uit de buurt. De tuinder, zijn 

vrouw en dochter hielpen zelf ook mee. De administratie werd gezien als pa-

pierwerk dat bovenop het eigenlijke werk kwam.  

Het laakbare gedrag van de kleinere ‘keuken’-telers bestaat vooral uit crea-

tief boekhouden (‘bij een uurloon van tien gulden is acht gulden wit en twee 

gulden zwart’, p. 105) en het niet nakomen van de CAO-verplichtingen, zoals 

onregelmatigheidstoeslagen voor werken in het weekend.  

‘Kantoor’-telers pakken het grootschaliger aan. Zij beschouwen de keuken-

telers als hobbytuinders die verkeerd bezig zijn als ze zelf met het oogsten 

meehelpen. In het door Van de Port geobserveerde bedrijf was de oogstploeg 

twee keer zo groot en waren de Nederlanders in de minderheid. Onderlinge 

wedijver om de betere aspergebedden (door je jas er neer te leggen) en bedrie-

gen van de werkgever (door voor het wegen onder in het mandje van gestoken 

asperges stenen te leggen) maakten de sfeer er niet beter op.  

De problematiek van de tewerkstellingsvergunningen speelt vooral bij de 

wat grotere aspergetelers.  

In 1995 stapten de vakbonden uit het Landbouwschap. Daarmee kwam een 

einde aan het neocorporatisme in de agrarische sector. Aspergetelers en over-

heid kijken elkaar sindsdien recht in de ogen, zeker in de CAO-loze periode die 

anderhalf jaar zou duren (tot het najaar van 1997). In de media ontstond het 

beeld dat nogal wat aspergetelers het niet zo nauw namen met de regels: erbar-

melijk gehuisveste illegale buitenlanders zouden voor een karige beloning het 

witte goud delven. De spiraal van negatieve beeldvorming was begonnen bij 

een omslag in twee culturele parameters: boeren werden in het defensief ge-

drongen door een toenemend milieubewustzijn en lucratieve extraatjes zoals de 

aspergeteelt bleken ook haarden van ontduiking van sociale wetgeving te zijn. 

Voor het onderwerp van studie – de houding tegenover de overheid – is dat van 

belang omdat stereotypering en criminalisering een voedingsbodem zijn voor 

cynisme. De Bakker maakt melding van een ambivalente houding onder de 

aspergetelers: enerzijds vindt men dat de markt haar werk moet doen en dat de 

overheid op afstand moet blijven, anderzijds zou de overheid hard werkende 

boeren te hulp moeten komen als ze niet langer het hoofd boven water kunnen 

houden. De conclusie dat de onzekere status en het statusverlies wel eens even 

belangrijke redenen voor non-acceptatie en cynisme zouden kunnen zijn als een 

rationele be- en veroordeling van het overheidsbeleid trekt hij echter niet.3  

                                                           
3  Vergelijk de sociaal-psychologische verklaring van Ellickson (Order without Law, 

p. 116-7) waarom moderne veetelers, die hun vee laten grazen op omheind land, 
zich in het verzet tegen risico-aansprakelijkheid aansluiten bij de traditionele veete-

→ 
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Het empirisch materiaal voor de theorie van cynische verkleuring bestaat dus 

eerst en vooral uit uitlatingen in kritische zin over de overheid, gedaan aan de 

keukentafel van de kleinere of in het kantoor van de grotere aspergetelers.  

3. Stadia van non-acceptatie 

Er is nog één voor De Bakker essentieel onderdeel van non-acceptatie onbe-

sproken gebleven en dat is dat de cynicus zich oog in oog met de overheid 

meestal anders, met name gezagsgetrouwer, voordoet dan hij feitelijk is. In een 

schema op p. 53 onderscheidt hij een oplopende reeks van typen van non-

acceptatie. Bij type 1 is de non-acceptatie nog authentiek en zonodig openlijk – 

dit doet denken aan Schuyts begrip van burgerlijke ongehoorzaamheid; ik kom 

hier nog op terug. Type 6 is cynische non-acceptatie of quasi-acceptatie die 

onbeschaamd en vrijpostig wordt geuit. Het antwoord van de cynicus Diogenes, 

die in de zon zat te luieren, op het aanbod van Alexander de Grote om een wens 

te doen, is nog steeds het beste voorbeeld: ‘Ga dan weg uit mijn zonlicht’. As-

pergetelers die heimelijk Polen inzetten zijn een voorbeeld van type 5: schijn-

acceptatie waarbij instemming wordt geveinsd of bedrog en dubbel spel worden 

ontveinsd. Maar de meeste non-acceptatie is minder doortrapt en vooral onbe-

wust (type 3) of emotioneel (type 4). Het veel voorkomende creatieve boek-

houden is een combinatie van berekenende acceptatie en van schijnacceptatie. 

Dit calculerend burgerschap (wel de lusten, maar niet de lasten) zit aan de niet-

accepterende kant. Typisch voor legitimiteit is immers dat de gezagsdrager van 

de onderdaan een blanco cheque krijgt. ‘Legitimiteit van gezag betekent dat 

gezag een zekere mate van stabiliteit en duurzaamheid heeft omdat de burgers 

of ondergeschikten zich in het algemeen (schrijvers accentuering, FB) bereid-

willig en gehoorzaam opstellen jegens gezagdragende personen of instanties 

daar ze geloven dat deze gezagsdragers en/of de sociale en politieke ordeningen 

waarin dezen zijn ingebed, op acceptabele wijze omgaan met sociale waarden 

die kunnen rekenen op hun (discursieve of intuïtieve) instemming en acceptatie’ 

(pp. 20-1). 

Op basis van het voorgaande (ontleend aan pp. 52-4 io. pp. 178-80) komt 

De Bakker tot zijn voornaamste onderzoeksbevinding: er is sprake van ‘een 

sluimerende legitimiteitscrisis die het staatsgezag reeds in verregaande mate 

heeft geërodeerd. De drempel van een heuse legitimiteitscrisis waarbij de over-

heid niet of nauwelijks meer kan rekenen op vertrouwen van de betrokken agra-

rische burgers is daardoor dicht genaderd’ (p. 206).  

Dat wil ik best geloven maar dat komt omdat de Tweede Kamerverkiezin-

gen van 2002 hebben laten zien dat de legitimiteitscrisis niet beperkt is tot as-

pergetelers. Verschilde de LPF-stemmer (17% van het electoraat) van anderen 

door een grotere mate van onvrede over de overheid? Volgens het onderzoeks-

bureau Motivaction waren de LPF-stemmers van 2002 – met 36% – oververte-

                                                           
lers, die hun vee vrijelijk laten grazen, hoewel zij daar geen rationeel belang bij 
hebben. 



70 Freek Bruinsma 

 

genwoordigd in de categorie ‘moderne burgerij’, waarin sprake is van een ‘re-

calcitrant conservatisme’ en het wantrouwen jegens de overheid het grootst is 

(de Volkskrant van 03/01/2003). 

Indien het echter niet zozeer het gewraakte overheidsbeleid is maar een al-

gemene en ongerichte onvrede over de positie van ons-soort-mensen in de 

maatschappij, die een uitlaatklep vindt in kritiek op de overheid, zet dat de cy-

nisme-theorie op losse schroeven. Hoe kan immers de stilzwijgende, heimelijke 

en emotionele afwijzing van de overheid een voorbeeld zijn van cynisme als 

een doordachte rechtvaardiging van eigen fout gedrag?  

Het valt in dit verband te betreuren dat De Bakker heeft afgezien van een 

inhoudelijke analyse van de rechtvaardigingen van de telers die met HPI en 

Poolse bedrijven in zee zijn gegaan: hebben we hier te maken met ‘diep ver-

ontwaardigde telers die bewust de grens opzoeken van wat wettelijk is toege-

staan’ (p. 164) – het prototype van cynisme – of met telers die in hun mate van 

cynisme niet verschillen van andere telers die morrend berusten?4 Een en ander 

weerhoudt hem er echter niet van om deze handelwijze op p. 179 toch te kwali-

ficeren, en wel afhankelijk van het eindoordeel van de rechter5 als non-

acceptatie (type 1: openlijke en overwogen afwijzing) ingeval de constructie 

onwettig blijkt te zijn dan wel acceptatie (berekenende acceptatie zonder enige 

innerlijke overtuiging) ingeval de constructie wettig blijkt te zijn. Dit is een 

kunstfout: terwijl overal elders uitsluitend en alleen de opvattingen en het ge-

drag van de aspergetelers bepalend zijn voor de positie op de non-

acceptatieladder, zou hier het oordeel van de overheidsrechter de doorslag ge-

ven.  

4. Cynische en idealistische non-acceptatie  

‘Als de overheid de tuinbouw de nek om wil draaien, en daar lijkt het veel op, 

moet ze dat eerlijk zeggen. De tuinbouw neemt immers te veel grond in beslag. 

Geen tuinbouw meer geeft vrij spel aan de Betuwelijn, een golfterrein of een 

hogesnelheidslijn.’ Aldus de directeur van HPI in het Agrarisch Dagblad (aan-

gehaald door De Bakker op p. 164). Volgens mij hebben we hier te maken met 

non-acceptatie van type 6 (cynische non-acceptatie die onbeschaamd wordt 

geuit), vergelijkbaar met de uitspraak van Diogenes en met De puinhopen van 

paars van Fortuyn. Aspergetelers en LPF-stemmers komen misschien minder 

goed uit hun woorden dan hun zegslieden, maar delen de afwezigheid van ge-

voelens van loyaliteit jegens de actuele overheid – een noodzakelijke voor-

waarde voor cynisme.  

                                                           
4  ‘Het zou buiten het bestek van dit betoog voeren de rechtvaardigingen die naar 

voren werden gebracht met betrekking tot het inschakelen van Poolse bedrijven, 

meer inhoudelijk te analyseren’ (p. 164): gezien de definitie van cynisme onbegrij-
pelijk. 

5  Bij het afsluiten van de tekst was er nog geen eindoordeel. 
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De Bakker heeft zijn typologie van non-acceptatie onvoldoende doordacht. 

‘Les extrêmes se touchent’: het is geen oplopende reeks, maar een hoefijzer. 

Type 1 (de authentieke weloverwogen non-acceptatie) en type 6 (de cynische 

en onbeschaamde non-acceptatie) hebben een anarchistische inslag met elkaar 

gemeen. De tussenliggende typen zijn voor sympathisanten, meelopers, onder-

kruipers en angsthazen die ambivalent zijn in hun houding tegenover de over-

heid.  

Tot schade van zijn theorie heeft De Bakker geen kennis genomen van het 

proefschrift van Schuyt (Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid) en het 

demasqué van het centrale begrip burgerlijke ongehoorzaamheid sinds de pu-

blicatie ervan in 1973. In Schuyts visie houdt burgerlijke ongehoorzaamheid 

het midden tussen legaal protest enerzijds en gewapend verzet anderzijds. In de 

uitzonderlijke situatie van burgerlijke ongehoorzaamheid wordt de algemene 

verplichting tot gehoorzaamheid opzij gezet door openlijk en geweldloos één 

bepaalde wet te overtreden. Onder het kopje ‘Met Schuyt ’t schip in’6 heb ik er 

destijds op gewezen dat de buitenparlementaire oppositie meer last dan profijt 

heeft gehad van deze op het eerste gezicht aantrekkelijke rechtvaardiging van 

non-acceptatie. De meeste acties voldeden niet aan Kants categorische impera-

tief (handel zo dat het handelen tot algemeen beginsel kan worden verheven) en 

konden van Schuyt daarom niet door de beugel.  

Een en ander krijgt actualiteitswaarde nu De Bakker een continuüm van 

ethische posities onderscheidt ‘die zich bewegen tussen een onwereldse hou-

ding en een wereldse houding’ (p. 47). Tegenover een overtuigdheidsethiek 

(‘gesinnungsethische’ oriëntatie op morele waarden) staat de realiteitsethiek 

van het cynisme (‘ongeremd en schaamteloos realisme’, p. 46). Mijn punt is dat 

in de psychische werkelijkheid van acceptatie en non-acceptatie en in de sociale 

werkelijkheid van waarneembaar gedrag idealisme en realisme niet tegenover 

elkaar staan en elkaar evenmin uitsluiten. Het gaat er met andere woorden bij 

mij niet in dat milieuactivisten die openlijk protesteren, minder realiteitsbesef 

hebben dan aspergetelers die creatief boekhouden. 

5. Zijn aspergetelers uitzonderlijk cynisch? 

In zijn artikel in RdW concludeert De Bakker: ‘Wanneer wordt een calculeren-

de burger een cynische burger? Bij de typen van (non-)acceptatie die ik in mijn 

onderzoek onderscheid, gaat het om rationele constructies die in de werkelijk-

heid niet of zelden voorkomen. Dergelijke Idealtypen zijn louter bedoeld als 

heuristische hulpmiddelen om de werkelijkheid zinvol te kunnen begrijpen. De 

methodologische status en sociologische reikwijdte van cynische (non-)accep-

tatietypen moet evenwel duidelijker worden aangegeven dan ik in mijn onder-

zoek kon doen.’ (p. 39) Dit is een onnodig speculatief en open einde voor wie 

bekend is met het proefschrift van Rood-Pijpers (Mensen over misdaad en 

                                                           
6  In Het recht op verzet, Leiden: 1983, Staatkundig Pamflet nr. 1. Gemakkelijker te 

raadplegen ‘Ongehoorzaam binnen en buiten de rechtsorde’, NJB 1983:125-8. 
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straf, 1988). In navolging van Durkheim is haar kernbegrip representaties: 

‘combinaties van voorstellingen bestaande uit affectieve, cognitieve en norma-

tieve kennis van een groep mensen, die een deel van de werkelijkheid voor hen 

logische samenhang verschaft en zodoende voor hen zinvol en begrijpelijk 

maakt’ (p. 40). 52 Kwalitatieve interviews suggereerden zes typen die na twee 

proefenquêtes gevalideerd zijn in een representatieve steekproef (n=1362). Ze 

ontdekte een dieptestructuur van drie dimensies: de visie op gezag en regels 

(conformisme/non-conformisme), het mensbeeld (optimistisch/pessimistisch) 

en het oordeel over de huidige samenleving (positief/negatief). Zo komt ze tot 

zes als Olympische ringen aan elkaar geschakelde en ten dele overlappende 

representatietypen.  

Het volgens De Bakker onder aspergetelers veel voorkomend stilzwijgend 

cynisme komt overeen met de ‘passief revolutionaire en pessimistische instel-

ling’ van representatietype VI, slechts 6,5% in de steekproef van Rood-Pijpers. 

Dit zou betekenen dat aspergetelers inderdaad uitzonderlijk cynisch zijn. Maar 

de onderzoeksgegevens van Rood-Pijpers suggereren een belangrijke nuance-

ring. Onder de non-conformistische representatietypen IV, V en VI (in totaal 

een minderheid van 28%) zijn plattelandsbewoners en mensen met een gods-

dienstige overtuiging ondervertegenwoordigd en mensen met een politiek link-

se oriëntatie oververtegenwoordigd (pp. 254-68). In de wetenschap dat type VI 

het minst consistent is (p. 225) is mijn nuancering dat De Bakker met de asper-

getelers heeft gesproken over een voor hun doen hoogst uitzonderlijke periode 

van cynisme. Type I bij Rood-Pijpers (moralistisch ingestelde conformisten, 

45% van de bevolking) is de natuurlijke thuisbasis van de agrarische sector.7 

Maar dat stelt weer zijn relatief tijdsbestendige conclusie op losse schroeven 

dat we op ‘de drempel van een heuse legitimiteitscrisis’ staan. De LPF-aanhang 

in mei 2002 bleek in januari 2003 ook al verdampt te zijn; een onderzoek onder 

hen werd gepresenteerd onder de veelzeggende titel: ‘Charme verdrijft onvre-

de’ (de Volkskrant van 18/01/2003). Leg als gezagsdrager je oor te luisteren (of 

doe – cynisch – alsof) en het cynisme bij de onderdanen verdwijnt als sneeuw 

voor de zon.  

Dit brengt me op mijn voornaamste kritiek. Als De Bakker de proefschrif-

ten van Schuyt en Rood-Pijpers tot zich had genomen, was zijn theorie over 

non-acceptatie robuuster geworden. Ik voorspel dat hij dan had moeten consta-

teren dat creatief boekhoudende aspergetelers niet cynischer zijn dan hun belas-

tingontduikende medemensen. Indien calculerend burgerschap duidt op non-

acceptatie is de legitimiteitscrisis niet beperkt tot specifieke groepen met een 

problematische relatie tot de overheid. Het lijkt dan ook verstandiger om de 

norm te verlagen oftewel de grens tussen acceptatie en non-acceptatie te ver-

leggen en zo de legitimiteitscrisis weg te definiëren.  

Resteert nog de door De Bakker onbeantwoorde vraag hoe een cynicus 

aankijkt tegen de rechter. Is de rechter het vertrouwen waard omdat de rechter-

                                                           
7  NRC/H van 18/01/03 maakt melding van een verkiezingspeiling onder boeren en 

tuinders: 67,5% CDA-stemmers.  
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lijke macht institutioneel gescheiden is van de overige overheid en dus mis-

schien wel niet alleen onafhankelijk is maar ook onafhankelijk denkt? Vast 

staat dat de leuze van de kraakbeweging ‘Uw rechtsorde is de onze niet’ minder 

naïef is dan de ongehoorzame burger van Schuyt mag zijn (vrijwillige mede-

werking aan arrestatie en vervolging en aanvaarding van het risico van straf). 

Ook zijn er empirische aanwijzingen van een correlatie tussen het oordeel van 

de rechter en het oordeel over de rechter: winnaars zijn over het algemeen meer 

over de rechter te spreken dan verliezers (Schuyt e.a., Een beroep op de rech-

ter, 1978:276; Bruinsma, Korte gedingen, 1995:142; De Hoge Raad van onde-

ren, 1999 (2
e
) passim). En tenslotte zijn alleen juristen zo naïef om te denken 

dat de bevolking geloof hecht aan hun legitimatie van een onafhankelijke en 

dus onpartijdige rechtspraak. De meeste mensen hangen onbewust het Ameri-

kaanse rechtsrealisme aan (Bruinsma, NJB 2001:1934). 

6. Eindoordeel 

De koerswijziging van een beschrijving van seizoenarbeid naar een studie over 

non-acceptatie en cynisme is niet zonder kleerscheuren afgelopen. De ironie wil 

dat het meest verantwoorde deel het voor de auteur minst interessante deel is, 

namelijk waar in het empirische gedeelte zonder verwijzing naar de theorie van 

non-acceptatie en cynisme de achtergronden van de aspergeteelt en de regelge-

ving besproken worden. Ik denk dat bijvoorbeeld maar weinig ‘court watchers’ 

oog hebben voor de discrepantie tussen een uitspraak in 1986, waarbij de 

CRvB bepaalde vormen van burenhulp tijdens piekdrukte kwalificeerde als een 

privaatrechtelijke dienstbetrekking mét gezagsverhouding en verzekeringsplicht 

tegenover de kuikenvangersuitspraken in het begin van de jaren ’90, waarbij de 

CRvB bepaalde dat kuiken vangen een vorm van persoonlijke dienstverlening 

is zónder gezagsrelatie en verzekeringsplicht (pp. 129-30). De hoofdstukken 5 

(Keuken, kantoor en kapitaal) en 7 (Het beproefde beleid) steken met kop en 

schouders boven de rest uit door de gedetailleerde beschrijving van de asperge-

teelt en de tweestrijd tussen aspergetelers en de overheid.  

In navolging van Sloterdijk onderscheidt De Bakker zo nu en dan cynisme 

– dubbele en verborgen agenda’s van de machthebber – van kynisme – vrijpos-

tigheid van de onderkant – om te concluderen: ‘Een kynische levenswijze is nu 

eenmaal maar voor weinigen weggelegd en dit was ook al zo in Athene ten tijde 

van Diogenes’ (p. 193). Zo is het maar net. 
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In deze studie wordt door Van Bladel de Nederlandse arbitragepraktijk aan een 

kritisch onderzoek onderworpen. Dergelijk onderzoek is op zijn plaats nu ook 

aan officiële zijde de belangstelling voor ADR-modaliteiten al enige tijd waar-

neembaar is. Bovendien is de speciale aandacht in dit onderzoek voor de bouw-

arbitrage interessant in verband met de vragen die daarover zijn gerezen in het 

kader van de Parlementaire Enquête over de Bouwfraude.  

Het kritische element van het onderzoek is opgebouwd rond een aantal in 

de literatuur veronderstelde kwaliteiten van arbitrage. Door deze kwaliteiten 

zou – indien in de praktijk gerealiseerd – de acceptatie van arbitrale beslissin-

gen groter zijn dan van vonnissen van de burgerlijke rechter. 

Hoofdstuk 1 bevat onder meer een korte aanduiding van de vraagstelling en 

de opzet van het onderzoek. In de hoofdstukken 2, 3 en 4 van het boek ligt het 

accent op de beschrijving en onderlinge vergelijking van verschillende arbitra-

geprocedures en de daarbij betrokken actoren. In de hoofdstukken 5 tot en met 

7 worden de verzamelde gegevens over de onderzochte zaken verwerkt, met 

name met het oog op de veronderstelde kwaliteiten van arbitrage. In hoofdstuk 

8 wordt in conclusie de kritische balans opgemaakt. 

1. Arbitrage beschreven 

Het eerste hoofdstuk vangt aan met een situering van arbitrage in de institutio-

nele context van het scala van methoden van geschilbeslechting. Na een korte 

uiteenzetting over de rechtsbetrekkingen tussen de bij arbitrage betrokken acto-

ren komt een omschrijving van het onderzoek aan de orde. Het betreft een em-

pirisch onderzoek naar de praktijk van institutionele arbitrage in Nederland. 

Daarbij staat de Raad van Arbitrage voor de Bouw centraal, maar in het onder-

zoek zijn ook enkele andere arbitrage-instellingen betrokken, te weten  het Ar-

bitrage Instituut Bouwkunst, de Raad  van Arbitrage voor de Metaalnijverheid 

en –handel, het College van Arbiters van de KNVB, het Scheidsgericht voor de 

bloembollenhandel en het Nederlands Arbitrage Instituut. 

De „rode draad‟ van het onderzoek is de veronderstelling dat een aantal 

kwaliteiten van arbitrage er voor zorgen dat arbitrale vonnissen beter geaccep-
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teerd worden dan die van de overheidsrechter. Het gaat bij die kwaliteiten dan 

vooral om: (1) de uitdrukkelijke keuze van beide partijen voor arbitrage, (2) de 

vakdeskundigheid van de arbiters, (3) en tenslotte enkele kenmerken van de 

arbitrageprocedure, zoals snelheid, vrije arbiterkeuze, beslotenheid, relatief 

lage kosten en het informele, niet-juridische karakter van de behandeling. Het is 

een niet ongebruikelijk stramien voor een kritische studie: voor een bestaande 

instelling worden in de literatuur diverse bestaansgronden, functies of voorde-

len geponeerd; de praktische realisatie van die functies of voordelen wordt on-

derzocht; en de bevindingen geven – wanneer er licht is tussen theorie en prak-

tijk – aanleiding tot voorstelling voor veranderingen. Teneinde de veronder-

stelde kwaliteiten van arbitrage op hun daadwerkelijke aanwezigheid te kunnen 

toetsten heeft Van Bladel een aantal mondelinge behandelingen bijgewoond: 75 

bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en 42 bij de andere vier arbitrage-

instituten samen. Voorts zijn de bijbehorende procesdossiers bestudeerd. Ten-

slotte zijn partijen en gemachtigden voor en na het vonnis schriftelijk geënquê-

teerd over de procedure respectievelijk het vonnis. Daarnaast zijn tal van speci-

alisten in bouw- en arbitragerecht geïnterviewd of geënquêteerd. 

De hoofdstukken 2 tot en met 4 bevatten vooral een beschrijving van de 

verschillende arbitrageprocedures. Eerst komt in het tweede hoofdstuk de Raad 

van Arbitrage voor de Bouw aan der orde. We leren over de arbiterlijst en de 

samenstelling daarvan, over de verschillende procedurevormen en de gang van 

zaken bij de bodemprocedure (voor tijdens en na de zitting). We vinden ook 

nog enkele nadere gegevens over het onderzoek dat bij de Raad door de auteur 

is gedaan. Het voornaamste thema van dit hoofdstuk is het arbitraal beding. Dit 

beding maakt de Raad bevoegd en is veelal een onderdeel van de standaard-

voorwaarden van bouwondernemingen, architecten en constructeurs. Het blijkt 

uit de interviews met opdrachtgevers, dat het merendeel niet op de hoogte was 

van het arbitraal beding. Zelfs enkele aannemers bleken niet op de hoogte van 

het beding. Van Bladel komt op grond van één en ander al direct tot een eerste 

conclusie: terwijl in de literatuur hoog wordt opgegeven van het vrijwillige 

karakter van de keuze voor arbitrage, zijn in de praktijk de meeste partijen en 

vooral de opdrachtgevers “ongewild en ongeweten tot arbitrage door de Raad 

verplicht” (blz. 25). Vervolgens worden de bij arbitrage optredende spelers 

nader onder de loep genomen. Het blijkt dat bij arbitrage overwegend one shot-

ters tegen repeat players in het strijdperk te treden. In het kamp der one shot-

ters treffen we voornamelijk de individuele opdrachtgevers samen met hun 

generalisten-raadslieden en in dat der repeat players vooral  bouwondernemers 

en hun bouwrechtadvocaten, een kleine groep (vaak aan grotere advocatenkan-

toren verbonden) bouwrechtspecialisten. Er is weinig equality of arms tussen 

partijen, is de conclusie. 

In het derde hoofdstuk worden vergelijkbare gegevens verschaft voor de 

overige onderzochte arbitrage-instituten. Deze instellingen verwerken op jaar-

basis aanzienlijk minder geschillen dan de Raad (die ruim 1000 zaken per jaar 

behandelt) en de onderzoeker heeft daar ook aanzienlijk minder zaken van be-

studeerd. Alleen van het Arbitrage Instituut Bouwkunst zijn 19 mondelinge 

behandelingen bijgewoond. Voor de overige arbitrage instituten is dit aantal 
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telkens minder dan 10. Het Nederlands Arbitrage Instituut is in dit gezelschap 

de grootste qua werklast (ongeveer 150 zaken) en apart omdat het een niet 

branchegebonden instelling is. Ondanks deze kenmerken is dit instituut maar 

magertjes in het onderzoek vertegenwoordigd met slechts een handvol bijge-

woonde zittingen. Later leren we de reden: het NAI wenste niet mee te werken 

aan het onderzoek, zich beroepend op de beslotenheid van de behandeling der 

geschillen (blz. 58).  

In hoofdstuk 4 worden enkele vergelijkingen getrokken tussen de verschil-

lende arbitrage instituten. Het voornaamste punt in deze vergelijking is de mate 

van juridisering van de arbitrage. In de meeste instituten is vaktechnische ken-

nis het dominerend criterium bij de samenstelling van de arbiterlijsten en die 

van de colleges. Alleen het NAI wordt in deze opzichten beheerst door juristen: 

van de 304 arbiters zijn er volgens de tellingen van Van Bladel 214 juridisch 

geschoold en 119 advocaat (blz. 47) en ook in de colleges hebben  juristen bij 

het NAI de overhand (blz. 51). Alleen hier speelt belangenvertegenwoordiging 

bij de samenstelling van de arbiterlijst geen rol. Bij het  Scheidsgerecht Bloem-

bollen en de KNVB zijn alle betrokken categorieën belanghebbenden op de 

arbiterlijst vertegenwoordigd. Bij de overige instituten (in het bijzonder de 

Raad) is dat maar ten dele het geval. Van Bladel signaleert met nadruk dat met 

name de particuliere opdrachtgevers hier niet zijn vertegenwoordigd. 

2. Kwaliteiten van arbitrage  

De hoofdstukken 5 tot en met 7 behandelen elk één van de fasen van de arbitra-

le procedure, achtereenvolgens: de mondelinge behandeling, de schikking en 

het vonnis. In deze hoofdstukken wordt met name nagegaan in hoeverre de 

vermeende voordelen van de arbitrale procedures in de praktijk ook worden 

gerealiseerd.  

In hoofdstuk 5, wordt verslag gedaan van de bevindingen over de monde-

linge behandeling. Er wordt allereerst vastgesteld dat de veronderstelling, dat 

bij arbitrage betrokken partijen voorstander zijn van beslotenheid van zittingen, 

blijkens de onderzoeksgegevens niet  altijd klopt. In ieder geval klopt deze 

veronderstelling niet voor de partijen die bij de Raad aankloppen. Een meer-

derheid van de ondervraagde opdrachtgevers en aannemers zijn voorstander 

van openbare zittingen. Bij de overige arbitrage instellingen geldt hetzelfde 

voor de Raad van Arbitrage Metaal. Bij de KNVB zijn zittingen al openbaar. 

Bij de andere instanties heeft beslotenheid blijkbaar een veel sterkere positie 

(blz. 57-58). Een volgende pijl op de boog van Van Bladel is de vrije arbiter-

keuze. Voor de Raad blijkt dat vooral theorie: slechts in twee gevallen van de 

75 maakten partijen gebruik van die vrijheid. De rest laat het over aan de voor-

zitter. Voor een tweetal andere instanties geldt hetzelfde. Bij het NAI is er vol-

gens Van Bladel keuze uit een kleine preselectie, zonder dat partijen inzicht 

hebben in de arbiterlijst (blz.. 60-61). Ook het voordeel van de inzet van speci-

alistische kennis bij arbitrage ziet Van Bladel als bedreigd. In de eerste plaats 

omdat het kenniscriterium niet het enige criterium is dat gehanteerd wordt bij 
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de samenstelling van het college. Voorts omdat er soms juristen (buitengewone 

leden) als arbiter worden genoemd. En tenslotte omdat de secretaris zich steeds 

meer als pseudo-arbiter ontpopt (blz. 69-75). Tussen dit alles door vinden we 

een gedétailleerde uitwerking van de wijze waarom de bouwrechtadvocaten hun 

praktische kennisvoorsprong op de generalisten uitbuiten. 

In het zesde hoofdstuk, dat de schikking behandelt, zoekt de schrijver voor-

al naar de factoren die bepalen of een schikking wordt getroffen. Het gaat daar-

bij vooral om de praktijk van de Raad want bij de andere instituten bleek niet 

veel geschikt te worden. De conclusie van Van Bladel (na bestudering van 21 

schikkingen) is dat het niet zozeer de partijen of hun gemachtigden zijn die 

daarop uit zijn, maar vooral de arbiters (die schikken handig en leuk vinden) en 

de secretarissen (die dan geen vonnis hoeven te schrijven). 

In hoofdstuk 7 gaat de schrijver in de factoren die van invloed zijn op de 

aanvaarding van het vonnis. Het zijn de mondelinge behandeling, het beslissen 

als goede mannen (en niet naar het recht), de motivering, de snelheid en de 

kosten. Opmerkelijk is dat het verband tussen factoren en aanvaarding slechts 

wordt aangenomen. Het hoofdstuk bevat veel wetenswaardigs over de verschil-

lende factoren, maar over hetgeen de empirische gegevens van het onderzoek 

over dit verband opleveren wordt gezwegen.  

In het slothoofdstuk maakt Van Bladel de balans op en doet hij een aantal 

verbetervoorstellen. Het zal na het voorgaande niet verbazen dat hij conclu-

deert dat de in de literatuur veronderstelde voordelen van arbitrage in de prak-

tijk vaak onvoldoende gerealiseerd worden. Hij stelt voor deze situatie met een 

aantal ingrepen te verbeteren. Zo zou hij het arbitragebeding graag op de zwar-

te lijst geplaatst zien. Hij doet een pleidooi voor de openbaarheid van de zittin-

gen. Voorts is hij voorstander van het afschaffen van het hoger beroep, mede 

om een snellere doorlooptijd mogelijk te maken. Tenslotte zou hij de secretaris 

willen promoveren tot voorzitter-procesbewaker en vertegenwoordigers van 

opdrachtgevers willen toevoegen aan de arbiterlijst.  

3. Kanttekeningen 

Op dit boek is wel het een en ander aan te merken. Ik noem de belangrijkste 

punten. Allereerst heeft het boek een rommelig karakter. Dat heeft verschillen-

de oorzaken. Er ontbreken één of meer hoofdstukken waarin al wat er te zeggen 

is over theorie, probleemstelling en onderzoeksopzet bij elkaar staat. In het 

eerste hoofdstuk wordt eenvoudig gesteld wat de probleemstelling ('rode 

draad') van het onderzoek is en wordt naar literatuur verwezen die niet op die 

plaats wordt vermeld of besproken. Dat gebeurt veel later, verspreid over de 

hoofdstukken 5, 6 en 7. In het eerste hoofdstuk staan ook enkele mededelingen 

over het verzamelde materiaal, maar de nadere specificaties zijn weer over late-

re hoofdstukken verspreid. Dat bemoeilijkt het terugzoeken van gegevens on-

nodig. Voor het onderzoek is het meeste materiaal verzameld over de arbitrage 

van de bouwarbitrage en de Raad heeft dan ook een prominente plaats in de 

rapportage. De bevindingen over de andere arbitrage instituten zijn in diverse 
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hoofdstukken kleine aanhangsels bij het verhaal de Raad. Dat maakt het moei-

lijk om overzicht te houden. 

Een volgend opvallend punt is dat de theoretisch inbedding van het onder-

zoek aan de magere kant is. Er is wel een stuk over de positie van arbitrage ten 

opzichte van andere vormen van conflictbeslechting. Ook wordt er later enige 

literatuur vermeld waarin de vermeende voordelen van arbitrage wordt aange-

geven. Maar een klaarblijkelijk centraal onderdeel van de probleemstelling 

wordt eigenlijk in het geheel niet uitgewerkt. Dat onderdeel is de 'aanvaarding' 

van de arbitrale beslissingen door partijen. Over de aanvaarding van rechterlij-

ke uitspraken en andere overheidsbeslissingen is toch wel het een en ander ge-

schreven, maar het komt vrijwel niet aan de orde. Ook de keuze voor de uitein-

delijke operationalisering van dit begrip (“Had u deze uitkomst verwacht?”) 

wordt nauwelijks toegelicht. 

Tenslotte is het boek op enkele belangrijke punten niet erg overtuigend.. In 

de eerste plaats baseert de auteur zijn uitspraken vaak op zijn onderzoeksgege-

vens, implicerend dat die kunnen staan voor het geheel. Maar een passage op 

blz. 91 maakt dat twijfelachtig. Daar geven zijn onderzoeksresultaten aan dat in 

het merendeel van de zaken de aannemers als winnaar uit de bus komen, maar 

in een voetnoot geeft hij aan dat de uit de totaalcijfers van de Raad blijkt dat 

juist de opdrachtgevers meer in het gelijk worden gesteld. Ten tweede lijkt de 

schrijver iets te zullen gaan zeggen over het verband tussen de acceptatiegraad 

van arbitrage en de voordelen van arbitrage ten opzichte van overheidsrecht-

spraak. In hoofdstuk 7 echter komt wel aan de orde dat ongeveer de helft van 

de partijen de uitspraak hadden verwacht en ook wordt het een en ander gezegd 

over factoren die met aanvaarding samenhangen, maar daar blijft het bij. Wat 

de onderzoeksgegevens te zeggen hebben over het eventuele verband tussen 

beide blijft in het midden.  

Naast deze kritiek zijn er ook positieve dingen te melden over deze studie. 

De verhandeling over de kennisvoordelen van de bouwrechtadvocaten ten op-

zichte van de generalisten is een aardige casus van het RP-OS fenomeen. 

Schrijver lijkt zich over dit overwicht op te winden, maar zo onverwacht kwam 

het mij nu ook weer niet voor. De effecten van het overwicht van deze spelers 

lijken me trouwens niet specifiek voor arbitrage, want ze zullen zich naar alle 

waarschijnlijkheid ook wel manifesteren wanneer de overheidsrechter bouwge-

schillen te behandelen krijgt. De aardigste elementen in het boek van Van Bla-

del vond ik waar hij een poging doet om de maatschappelijke inbedding van de 

arbitrage-instellingen in beeld te krijgen. Dat gebeurt vooral voor de Raad, 

waar de nauwe relatie tussen de bouwindustrie en de bouwadvocatuur wordt 

aangeduid. In het tweede hoofdstuk wordt een beeld opgeroepen van een „old 

boys network‟ dat beweerdelijk de toon aangeeft in de bouwarbitrage, zo niet 

de wereld van het bouwrecht.. De speler die in deze schets nog ontbreekt is de 

grootste RP-opdrachtgever van de bouwnijverheid: de overheid. Door die toe te 

voegen kan het good-guy vs. bad-guy scenario wat meer gecompliceerd wor-

den. Ook bij het NAI wordt de rol van grote advocatenkantoren verkend. Het 

daarbij op de achtergrond spelende bedrijfsleven en de onderlinge verhoudin-

gen daarbinnen blijven echter nog in het duister. Hier biedt Van Bladel ons 
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interessante doorkijkjes. Het blijft in deze schetsen bij een eerste aanzet, maar 

het zouden aanknopingspunten kunnen zijn voor een studie van de maatschap-

pelijke krachtenvelden achter deze instellingen. Een interessante vraag zou 

daarbij ook zijn of de verschillen tussen de arbitrage-instituten en –procedures 

met de verhoudingen binnen deze netwerken samenhangen. Dat veronderstelt 

echter een andere invalshoek dan die Van Bladel heeft gekozen. 

De voorstellen die Van Bladel doet zijn relevante discussiepunten. Met na-

me het voorstel voor het afschaffen van het arbitragebeding loopt parallel met 

de voorstellen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. Het 

zal nog moeten blijken hoe dit voorstel zich gaat verhouden tot het voornemen 

van het kabinet om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te zullen bevorde-

ren.1 

 

                                                           
1  Zie voor de opmerking over bouwarbitrage van de Parlementaire Enquêtecommissie 

Bouwnijverheid het eindrapport “De bouw uit de schaduw” (2003), p. 64, 279-280 

en 306. Het laatste bericht van officiële zijde over ADR is te vinden in de reactie 
van het kabinet op het WRR-rapport over „De toekomst van de rechtsstaat‟ van ok-
tober 2003. In deze reactie wordt op p. 5 aangekondigd, dat het kabinet de ontwik-
keling van buitengerechtelijke vormen van geschilbeslechting zal bevorderen. 



Een gebruikersoordeel over een inleiding 

in de rechtssociologie 

Freek Bruinsma 

Bespreking van R.J.S. Schwitters, Recht en samenleving in verandering, De-

venter: Kluwer 2000 , 278 blz., ISBN 90268-3333-4  

 

Blijkens de Introductie is deze inleiding in de ‘sociologische benadering van 

het recht’ geschreven met het oog op het universitair onderwijs. Naast ander 

onderwijsmateriaal wordt dit boek sinds 2001 voorgeschreven voor de cursus 

rechtssociologie aan de Universiteit Utrecht. In 2002 en in 2003 heeft een deel 

van de studenten aan een laatste onderwijsverplichting voldaan door een recen-

sie van het boek of een open brief aan de auteur te schrijven. De onderhavige 

bespreking is geschreven op basis van de betere recensies en brieven en kan 

dus met recht een gebruikersoordeel worden genoemd.  

Het boek bestaat uit elf hoofdstukken. Na een inleidend hoofdstuk, getiteld: 

‘Wat is rechtssociologie?’, volgen twee sterk historisch getinte hoofdstukken 

over de democratische rechts- en verzorgingsstaat in Nederland. Hoofdstuk 4 

(‘Recht en legitimiteit’) is een op Weber en Hoekema & Van Manen (Typen 

van legaliteit) geïnspireerde reconstructie van de rechts- en verzorgingsstaat. 

De hoofdstukken 5 (‘De rechterlijke macht in beweging’), 6 (‘Uitvoering en 

handhaving van regelgeving’) en 7 (‘Advocaten en notarissen’) hebben betrek-

king op de ‘mensen van het recht’ (naar de titel van een boek van Huyse & 

Sabbe). Hoofdstuk 8 is getiteld ‘De sociale werking van het recht’. Dit hoofd-

stuk onderscheidt zich van de voorgaande drie doordat de activiteiten van juris-

ten niet voorop staan. Hoofdstuk 9, Conflictbeslechting, komt te laat en staat 

niet waar het hoort, namelijk bij rechtshulp en rechtspraak. De twee laatste 

hoofdstukken hangen er een beetje bij. Hoofdstuk 10 gaat vooral over het min-

derhedenbeleid (‘De betekenis van recht voor nieuwkomers in de samenleving’) 

en hoofdstuk 11 (‘Van schuld naar risico’) betreft de problematiek van Schwit-

ters’ proefschrift uit 1991. De hoofdstukken 5 en 7 zijn door De Groot-van 

Leeuwen geschreven, hoofdstuk 6 is van de hand van Havinga en hoofdstuk 10 

is van Böcker. 

Indeling 

Deze hoofdstukvolgorde is niet logisch. De in Utrecht gehanteerde volgorde is 

dat na de inleiding hoofdstuk 4 als uitgangspunt wordt genomen voor een ken-

schets van Nederland. Eerst wordt Nederland getypeerd met behulp van het 

begrip rechtspluralisme (hoofdstukken 8 en 11 van Schwitters, samen met een 
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artikel van Schuyt (‘Bronnen van juridisering en hun confluentie’, NJB 

1997:925 e.v.). Zo krijgt hoofdstuk 11 van Schwitters een vervolg, namelijk 

van een risico- naar een claimcultuur. Vervolgens komt Nederland als multicul-

turele samenleving aan de orde. Het artikel van Van Manen (‘Recht en de mul-

ticulturele samenleving’, NJB 2002:1186 e.v.) voorziet in de leemte die hoofd-

stuk 10 van Schwitters achterlaat: hoe gaat Nederland om met afwijkende cul-

tuur? In de tweede helft van de cursus staat de maatschappelijke betekenis van 

recht en juristen centraal. We beginnen met de hoofdstukken 3 (hoofdstuk 2 

behoort niet tot de verplichte literatuur) en 6 van Schwitters en we besluiten 

met wat juristen de rechtspraktijk noemen (hoofdstuk 7 en de hoofdstukken 5 

en 9 tezamen). Net zoals tijdens de eerste helft is er naast de hoofdstukken uit 

Schwitters elke week een beschouwend artikel over het betreffende onderwerp 

ter lezing voorgeschreven.1  

Keuzes 

Zoals in elke inleiding worden ook in Recht en samenleving in verandering 

keuzes gemaakt die consequenties hebben. Ik wil op drie ervan wijzen.  

De keuze voor een sociologisch-historische benadering met een accent op 

de Nederlandse samenleving leidt ertoe dat Europa, verantwoordelijk voor in-

middels een kleine helft van het ten onzent geldende recht, buiten beeld blijft. 

Vooral uit de hoofdstukken 2 en 3 stijgt een geur van spruitjes en mottenballen 

op die slecht past bij de rechtssociologie als een internationaal en actueel vak-

gebied. 

In de tweede plaats heeft de keuze om met meerdere auteurs te werken tot 

tegenstrijdigheden en tekortkomingen geleid. Zo besluit hoofdstuk 4 met noties 

als onderhandelend bestuur (p. 99), responsief en reflexief recht (kaders 8 en 9) 

om te eindigen in een ‘archipel van semi-autonome netwerken van bestuur’ 

(kader 10). Maar Havinga doet daar in hoofdstuk 6 niets mee. Zij heeft het 

vooral over de eigen dynamiek van uitvoerings- en handhavingsinstanties. Een 

hoofdstuk eerder heeft De Groot-van Leeuwen de trias politica vervangen door 

een driehoek van de staat (‘het monistisch bestuurlijk-politieke conglomeraat’), 

de rechterlijke macht en het publiek (p. 109). Galanters onderscheid tussen ‘one 

shotters’ en ‘repeat players’ komt pas in hoofdstuk 9 ter sprake, zodat De 

Groot-van Leeuwen de subtitel van haar hoofdstuk over advocaten en notaris-

sen (‘rechtshulpverleners tussen professie en commercie’) minder waar maakt 

dan mogelijk is. Haar hoofdstukken over rechters en rechtshulpverleners leiden 

nu bovendien aan het manco dat ze statisch zijn door een accent op de samen-

stelling van de beroepsgroep en de kenmerken van de organisatie - ten koste 

van de dagelijkse praktijk van rechtspraak en rechtshulp, onderwerpen waar-

over de rechtssociologie inmiddels toch ook veel interessants over te zeggen 

heeft.  

                                                           
1  Schwitters is hoorcollegestof, in de werkgroepen worden verslagen van concreet 

empirisch onderzoek behandeld. 
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Een derde keuze die rechtenstudenten bevestigen in hun (voor)oordeel dat 

rechtssociologie maar een vaag vak is, is de rode draad: de weergave van het 

instrumentalisme (de opvatting van een samenleving, maakbaar door recht) en 

de rechtssociologische relativering daarvan. Heeft de rechtssociologie eindelijk 

eens een werkterrein waarop zij uitsluitend competentie geniet (sociale werking 

van het recht) dan kan ze niet tot duidelijke en eenduidige uitspraken komen.  

De negatieve gevolgen van de eerste twee keuzes kunnen in een tweede 

druk ongedaan gemaakt worden. Aan die van de derde keuze zullen rechtenstu-

denten echter moeten wennen. Op dit punt valt Schwitters niets te verwijten. 

Zodra de rode draad geformuleerd wordt (en dat is al in de Introductie die aan 

de Inleiding voorafgaat) wordt zowel gas gegeven als teruggenomen: ‘De 

rechtssociologie heeft een dubbelzinnige verhouding met (het instrumentalis-

me). Enerzijds heeft deze benadering van recht een enorme impuls betekend 

voor de rechtssociologie, omdat deze doelgerichte oriëntatie een empirisch 

wetenschappelijke oriëntatie op de verhouding tussen recht en samenleving 

bevorderd heeft. Anderzijds hebben rechtssociologen niet nagelaten om de be-

perkingen van het instrumentalisme aan te tonen’ (p.12). Andere inleidingen in 

de rechtssociologie maken evenzeer melding van wat rechtssociologen juist 

interessant vinden, maar waar rechtenstudenten in hun zucht naar praktisch nut 

en uit hun behoefte aan zekerheid een hekel aan hebben. ‘At the outset, it 

should be acknowledged that there is no single, widely accepted, comprehensi-

ve theory of law and society (or of anything else in the social sciences). The 

field is enormously complex and polemical’ ( S.Vago, Law and Society, 

2002:34) ‘What matters is that in any attempt to study or debate the place of 

law in society, users of the term law make very clear just how they are using the 

term. Telling you which definition to accept would be like telling you which 

religion to practice’ (R. Kidder, Connecting Law and Society, 1983:20). Dat is 

lijnrecht in tegenspraak met wat de rechtenstudent in de juridische hoofdvakken 

wordt bijgebracht: de regels zijn duidelijk en geautoriseerd door wetgever en 

hoogste rechters.  

Rechtenstudenten over rechtssociologie 

Over de haat-liefde-verhouding van rechtenstudenten met rechtssociologie we-

ten we inmiddels het een en ander. Zo is na afloop van de cursus rechtssociolo-

gie van 2002 de studenten in de evaluatie gevraagd naar hun mate van instem-

ming met de stelling: ‘Jammer voor de rechtssociologie, maar ik houd niet van 

vaag gezwam’. Vastgesteld kon worden dat de laagste waardering voor rechts-

sociologie (rapportcijfer 6,2 in vergelijking met een algemeen gemiddelde van 

6,5) gegeven werd door studenten die na hun afstuderen een typisch juridisch 

beroep, waarvoor de meestertitel vereist is, willen uitoefenen. De overgrote 

meerderheid van hen (26 van 36) stemde in met de stelling, tegenover 35% (25) 

van de 71 studenten die niet voor een typisch juridisch beroep kiezen of het nog 
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niet weten.2 ‘Rechtssociologie is een vaag vak: het lijkt wel of er nooit één 

antwoord echt goed is’, zo motiveerde een student zijn/haar rapportcijfer 6 voor 

rechtssociologie. Toch behoeven rechtssociologen deze samenhang niet als een 

voldongen feit te accepteren, zeker niet nu de universitaire rechtenstudie onder 

invloed van de invoering van het ‘bachelor-master’ systeem een academische 

‘face lift’ ondergaat en het hoger beroepsonderwijs in alle universiteitssteden 

met een rechtenfaculteit een hogere juridische opleiding start. De universitaire 

rechtenstudie zal zich dienen te profileren door versterking van het academi-

sche gehalte en dat speelt metajuridische vakken zoals rechtssociologie in de 

kaart. In 2003 is de studenten gevraagd zich uit te spreken over ook nog twee 

andere stellingen. Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7 (standaarddeviatie 

0,93), die we in 2003 voor rechtssociologie gekregen hebben, zijn de uitkom-

sten in positieve zin te interpreteren. Op een 5-puntsschaal (1 = zeer mee eens; 

2 = mee eens; 3 = noch mee eens/noch mee oneens; 4 =o neens en 5 = zeer 

oneens) was het gemiddelde op de eerder genoemde stelling 3,32 (std 1,2).3 Op 

de stelling: ‘Rechtssociologie is niet bevorderlijk voor je motivatie voor de 

rechtenstudie’ was het gemiddelde 3,52 (std 1,0) en op de stelling: ‘Rechtssoci-

ologie bevordert het kritisch bewustzijn’ was het gemiddelde 2,1 (std 0,8). Met 

andere woorden, hoe vaag rechtssociologie ook mag zijn, het vak wordt tegelij-

kertijd interessant gevonden omdat het een heel ander, namelijk een extern en 

kritisch perspectief op recht en juristen biedt. 

Vormgeving 

Aan de vormgeving van inleidingen dient bijzondere aandacht te worden be-

steed. Het meest opvallend van Recht en samenleving in verandering in dit 

opzicht is dat de hoofdtekst vaak (79 keer om precies te zijn) onderbroken 

wordt door kaders (soms joekels, zoals kader 2 in hoofdstuk 1 die maar liefst 

62 regels telt) en kadertjes (een - ook inhoudelijk - flutkadertje van 7 regels op 

p.164 bijvoorbeeld). Kaders kunnen nuttig zijn als ze belangrijke informatie 

bevatten die niet goed in de hoofdtekst kan worden opgenomen. Toegepast op 

hoofdstuk 1: er valt wat voor te zeggen om de klassieke (rechts)sociologen 

(Marx, Durkheim en Weber) in een kader apart te zetten, maar de inkadering 

van Black en Griffiths roept vragen op (waarom niet samen in één kader en 

waaraan hebben deze eigentijdse auteurs hun voorkeurpositie te danken?), de 

kaders 1 (sociologie en rollen) en 3 (waarheid) leiden af van de hoofdtekst en 

kader 8 over de zaak Dutroux is niet meer dan een illustratieve voetnoot.  

Enkele hoofdstukken worden ontsierd door een structuur van opsommingen 

die, nadat ze letterlijk zijn overgenomen in een uittreksel dat bij de dictatencen-

trale te koop is, een eigen leven zijn gaan leiden. Er zijn vier functies van recht, 

Webers ideaaltype van de bureaucratie kent acht kenmerken, er zijn drie on-

                                                           
2  Statistisch significant: ρ ≤0.001, χ2:13,3. 
3  In 2002 werd de studenten slechts de keuze gelaten tussen (1) zeer mee eens, (2) 

mee eens, (3) mee oneens en (4) zeer mee oneens, m.a.w. de mogelijkheid van noch 
mee eens, noch mee oneens ontbrak. Gem.: 2,85 en std.: 1,36.  
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deugdelijke en drie aanvaardbare redenen voor het ontstaan van de verzor-

gingsstaat, alsmede vijf tekortkomingen. Er zijn zeven verschillende factoren 

die maken dat beleidsuitvoering niet een mechanische toepassing van regels is, 

er zijn vier vormen van gedogen en er zijn vijf redenen waarom mensen zich 

meestal aan de wet houden, drie daarvan hebben met de wet zelf te maken. Tot 

deze verminking van rechtssociologie leent Recht en samenleving in verande-

ring zich meer dan bij een inleiding strikt noodzakelijk is. 

Het taalgebruik, dat in onderwijsmateriaal niet helder genoeg kan zijn, laat 

te wensen over, zo moge blijken uit de drie laatste zinnen:  

 

‘Tenslotte is de vormgeving van risicoaansprakelijkheid op zo’n wijze 

ingebed dat deze bepaald wordt door de zelfstandige dynamiek van or-

ganisaties, en dat mensen en organisaties zich eerder op een berekenen-

de wijze op risico's oriënteren dan op een wijze waarbij morele overwe-

gingen de doorslag geven. De ambivalente houding ten opzichte van we-

tenschap, het besef van internationale afhankelijkheid, en de scepsis 

voedende calculerende opstelling maken dat mensen slecht in staat zijn 

een verband te leggen tussen de vormgeving van normen van aansprake-

lijkheid en de morele noties die gestoeld zijn op hun dagelijkse ervarin-

gen. Het maakt dat het moeilijk wordt de overwegingen waarop aan-

sprakelijkheid moet worden toebedeeld in een betekenisvolle samenhang 

te integreren.’  

 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen het liefst  met maximaal effect – zinnen 

lezen met een variabele lengte van tussen de 14 en 17 woorden, met gebruik 

van synoniemen in plaats van regelmatig terugkerende woorden en met vermij-

ding van dezelfde zinsopbouw en de lijdende werkwoordsvorm. Schwitters 

maakt geen goede beurt met zinnen van achtereenvolgens 44, 47 en 19 woor-

den, zes passieve werkwoordsvormen en twee keer ‘vormgeving’ en ‘maken 

dat’ in slechts drie zinnen.  

Slot 

We komen tot een slotoordeel. Recht en samenleving in verandering geeft een 

goed overzicht van het werkterrein van de rechtssociologie. Vooral de hoofd-

stukken 8 (De sociale werking van het recht) en 9 (Conflictbeslechting) laten 

het verschil met het juridisch denken zien. De hoofdstukken die gaan over de 

mensen van het recht (hfs. 5, 6 en 7) zijn door hun onderwerp al interessant 

genoeg voor rechtenstudenten om kennis van te nemen. De consequent vol ge-

houden indeling van elk hoofdstuk (inleiding, argumentatie, conclusie) behoedt 

de beginner in de rechtssociologie voor verrassingen, maar maakt het boek ook 

voorspelbaar en wat saai.  

De studenten rechtssociologie van 2003 hebben hun oordeel in een rapport-

cijfer uitgedrukt: Recht en samenleving in verandering krijgt een gemiddeld 

cijfer van 6,64 (std.1,0; n = 112). 



 



Cultuur in de beklaagdenbank 

Jogchum Vrielink 

Bespreking van: H.C. Wiersinga, Nuance in benadering, culturele factoren in 

het strafproces, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2002, 349 blz., ISBN 

90-5454-155-5 

Inleiding 

Midden jaren tachtig vond in Amsterdam een proces tegen vier uit India 

afkomstige Sikhs plaats. Zij werden ervan verdacht twee levensdelicten 

te hebben gepleegd. Tijdens de rechtszaak wijken de mannen met hun 

gekleurde tulbanden en indrukwekkende baarden niet alleen af door hun 

uiterlijk. Ook hun gedrag is minstens opvallend. Ze liegen op de meest 

evidente en doorzichtige wijze en maken onbeleefde opmerkingen aan 

het adres van de rechter en haar familie. Bovendien verstoren ze het pro-

ces met hun constante gegiechel, dat regelmatig zelfs ontaardt in onbe-

daarlijke lachbuien. De aanvankelijk geduldige rechter kan in de loop 

van de procedure haar irritatie nauwelijks nog onderdrukken. 

 

Dit is slechts één van de vele boeiende cases die Hermine Wiersinga in haar 

proefschrift Nuance in benadering, culturele factoren in het strafproces be-

spreekt. Ze woonde de zitting bij als verslaggeefster en vroeg aan de tolk in de 

zaak wat hij ervan dacht. Deze man vertelde dat dit ‘typisch gedrag’ was voor 

mensen uit ‘de binnenlanden’ van Noordwest India – de streek van herkomst 

van de verdachten. In deze streek zou het de gewoonte zijn dat ‘misdadigers 

zich voor het hof als echte misdadigers gedroegen’. Dat zou passen binnen de 

gebruikelijke wijze van procesvoering en – paradoxaal genoeg – juist een uiting 

van beleefdheid zijn. Nederig of berouwvol optreden zou gelijk staan aan een 

belediging van het hof en de rechter, aangezien die ‘een goed mens niet zouden 

berechten’. Het optreden van de verdachten was blijkbaar juist dát: een werke-

lijk optreden, zij het voor een oningewijd publiek… 

Voor Wiersinga rijst met dit soort zaken de vraag of de positie van verdach-

ten met een culturele context die sterk van de Nederlandse verschilt, onder-

maats is in de huidige strafrechtspraktijk. De probleemstelling van haar onder-

zoek luidt dan ook: is in de Nederlandse multiculturele samenleving de inacht-

neming van het beginsel van hoor en wederhoor ten aanzien van verdachten 

wier culturele context sterk van de Nederlandse verschilt voldoende gewaar-

borgd? En indien dit niet het geval is, zijn er dan mogelijkheden om daarin 

verandering te brengen?  
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Aanpak 

De aanpak die Wiersinga hanteert om tot een beantwoording van deze vragen te 

komen, is als volgt. Na een inleidend hoofdstuk volgen twee theoretische be-

gripsverkenningen. Om te beginnen onderzoekt ze de inhoud en betekenis van 

het cultuurbegrip. Zij maakt daarbij een keuze voor de opvatting van cultuur 

zoals deze gehuldigd wordt door de bekende antropoloog Clifford Geertz. In 

Wiersinga’s lezing hanteert Geertz een open en dynamische cultuuropvatting: 

cultuur is een symbolisch systeem dat de wereld codeert en decodeert in een 

eindeloos, vaak niet-bewust proces van ontcijfering en (her)interpretatie. Cul-

tuur is een symbolisch systeem van interpretaties die op zichzelf weer verdere 

interpretaties mogelijk maakt. Culturele processen kunnen en moeten in die 

visie worden gelezen, vertaald en geïnterpreteerd. 

Een tweede theoretische verkenning in het boek betreft de vraag of recht – 

met name het (straf)procesrecht – wel voldoende procedurele ruimte biedt om 

te komen tot een zinvolle gedachtewisseling waarbij ook culturele invloeden 

kunnen worden erkend en zoiets als een culturele dialoog kan ontstaan. Met 

betrekking tot die vraag verwerpt Wiersinga een eng positivistische opvatting 

die culturele problemen voor een belangrijk deel zou ontkennen of negeren. 

Daar deze visie volgens Wiersinga getuigt van een te enge opvatting van recht 

en wat het behoort te doen, heeft zij zich gewend tot de zogenaamde ‘relatione-

le rechtstheorie’ die ontwikkeld is door R. Foqué en A.C. ’t Hart in hun opus 

Instrumentaliteit en rechtsbescherming. Hierin wordt een bredere opvatting van 

recht voorgestaan en wordt bovendien een veel opener rechtsbegrip gehanteerd 

dan in het rechtspositivisme het geval is. Recht is geen statische verzameling 

van regels die slechts toepassing behoeven, maar een verzameling regels en 

beginselen waarvan de geldigheid en de strekking in verregaande mate ter dis-

cussie kunnen staan. Die discussie, die morele trekken aan kan nemen, behoort 

principieel binnen het recht zelf gevoerd te worden en niet daarbui-

ten.Rechtsbeginselen spelen een bijzonder grote rol binnen deze leer en moeten 

in deze opvatting een leidende rol spelen bij de beantwoording van praktische 

rechtsvragen.  

Aan de hand van deze theorie komt Wiersinga tot een vijftal nadere uitwer-

kingen van het beginsel van hoor en wederhoor, dat de dialoog in het strafpro-

ces juridisch waarborgt. Het gaat om de volgende vijf (sub)beginselen: ‘toe-

gang tot de rechter’ (de noodzaak van een luisterend oor van de rechter), ‘mi-

nimalisering van taalbarrières’ (het letterlijk mogelijk maken van hoor en we-

derhoor), ‘minimalisering van culturele barrières’ (mogelijk maken van hoor en 

wederhoor in overdrachtelijke zin), ‘equality of arms’ (recht om in gelijke mate 

gehoord te worden) en tenslotte het ‘motiveringsbeginsel (dat een controle mo-

gelijk maakt op het beginsel van hoor en wederhoor). 

Deze aspecten fungeren in het proefschrift vervolgens als leidraad voor de 

analyse en bestudering van negen strafdossiers van ‘culturele zaken’. De con-

clusie naar aanleiding van de analyse van deze zaken is dat rechters geneigd 

zijn met culturele factoren die zich aandienen, rekening te houden en tot op 

zekere hoogte te verdisconteren in de toepassing van het beginsel van hoor en 
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wederhoor. Wel heeft men echter niet altijd voldoende oog voor de deskundig-

heid en inspanningen die zijn vereist om culturele verschillen werkelijk te on-

derkennen en te taxeren in het individuele geval. De interpretatie van culturele 

achtergronden is nogal eens clichématig en overstijgt dan ook vaak niet het 

vigerend westerse culturele vooroordeel. 

De belangrijkste aanbeveling die de auteur daarmee doet is een oproep tot 

meer ‘nuance in benadering’, de rechter dient de (culturele) nuances op te zoe-

ken, en moet deze verdisconteren in de door hem te maken vertaalslag van het 

feitelijke naar het juridische. Juist deze nuances verschillen per zaak en maken 

elke strafzaak tot een unieke casus – op voorwaarde dat men daar oog voor 

heeft. Herkenning van culturele problematiek moet volgens Wiersinga dan ook 

een vast onderdeel uitmaken van de permanente opleiding van strafrechtjuris-

ten. 

Lof en kritiek 

Tot zover de inhoud. Het boek wordt vooral gekenmerkt door een veelheid aan 

positieve punten. Zo is de stijl en het taalgebruik bijzonder toegankelijk en ook 

de interessante en gedetailleerde cases dragen bij aan de leesbaarheid. De 

kracht van Wiersinga ligt mijns inziens. vooral in de wijze waarop ze laat zien 

wat recht kan zijn; hoe het de voorwaarden in zich draagt om een eerlijke be-

handeling van dit soort zaken te waarborgen en de instrumenten alsook de 

ruimte voor culturele dialoog biedt. Haar illustratie en invulling van de relatio-

nele rechtstheorie aan de hand van concrete zaken is bijzonder leerzaam en 

inspirerend. Haar vertaalslag van relatief abstracte rechtstheoretische en –

filosofische ideeën, naar het praktische en technisch juridische niveau is ver-

helderend en vormt een overtuigende weerlegging van de kritiek dat het ab-

stractieniveau relationele rechtstheorie zo hoog is dat ze nauwelijks nog terug te 

plaatsen is in de alledaagse rechtspraktijk.1 

Bij de antropologische aspecten van haar werk kunnen echter wel enkele 

kritische kanttekeningen gemaakt worden. Zo ontbreekt om te beginnen een 

adequate onderbouwing van de keuze voor specifiek Geertz’ theorie, evenals 

enige verwijzing naar de veelheid aan kritiek die deze visie in de antropologie 

heeft moeten incasseren (o.m. vanuit functionalistische, neo-marxistische, fe-

ministische, praxiologische en postmoderne hoek). Daarenboven lijkt Wiersin-

ga’s feitelijke benadering af te wijken van Geertz’ theorie en de daarmee sa-

menhangende epistemologie. Haar methode van analyse van uitgeschreven dos-

siers, die ze probeert te verhelderen aan de hand van abstracte generalisaties 

van culturele elementen die vermoed worden gespeeld te hebben in de zaak, 

lijkt ver verwijderd van de Geertziaanse inductief-hermeneutische benadering 

van zogenaamde ‘thick-description’ vertrekkende vanuit participerende obser-

                                                           
1  Zie bijv. F. van Ree, ‘Instrumentaliteit of rechtsbescherming?’, Recht der Werke-

lijkheid, 1992, nr. 1, 162-173. 
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vatie in concrete gevallen.2 Deze kritiekpunten doen echter weinig af aan de 

grote waarde van Wiersinga’s werk. De invalshoek van het werk is namelijk 

uitgesproken juridisch van aard en opzet. Uitgebreide en diepgaande antropo-

logische analyses lagen daarmee dan ook niet echt in de bedoeling, of moge-

lijkheden, van de auteur.  

Vooral voor juristen blijft het boek daarmee zeer belangrijk en een absolute 

aanrader. Het biedt handvatten voor een in grondslagentheoretisch opzicht co-

herente omgang met de toenemende culturele diversiteit in het strafrecht, zon-

der daarbij het contact met de rechtspraktijk ook maar een moment te verliezen. 

 

                                                           
2   Zie m.n. C. Geertz (1973) ‘Thick description: toward an interpretive theory of cul-

ture’, in  The interpretation of cultures, New York: Basic Books.  
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Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren. Wat is het ver-

band tussen de manier waarop individuen een geschil trachten te beslechten en 

de sociale relatie die zij onderhouden? Mirjan van Heffen-Oude Vrielink neemt 

deze vraag als basis voor een verfijning van de theorie van geschilprocessen. 

Zij formuleert theoretisch gefundeerde verwachtingen over de keuze van ge-

schilgedrag in verschillende soorten relaties en geeft daarbij aan welke rol re-

gels en macht spelen. De verwachtingen worden geconfronteerd met de prak-

tijk. Daarbij maakt zij gebruik van bevindingen uit haar dissertatieonderzoek, 

waarin geschillen over geluidshinder tussen buren centraal staan. 

 

Naar een evolutionair instrumentalisme. In de rechtssociologische literatuur 

is de term instrumentalisme besmeurd met talrijke negatieve connotaties. Toch 

viert de instrumentalistische beleidsvisie hoogtij in het politieke forum. Om uit 

deze ongerijmdheid te ontsnappen, ontwikkelt Koen Van Aeken een ‘evolutio-

nair instrumentalisme’ dat zowel tegemoet komt aan de theoretische kritiek als 

aan de eisen van het beleid. Instrumenteel denken is volgens dit concept niet uit 

den boze, op voorwaarde dat met enkele belangrijke zaken rekening wordt ge-

houden. Zo is communicatie in twee richtingen tussen wetgever en samenleving 

een eerste vereiste. Vervolgens mag de wetgever niet denken dat elke wet au-

tomatisch de nagestreefde doelen treft, maar moet leren redeneren in termen 

van probabiliteiten van doeltreffendheid. Ten derde is wetsevaluatie noodzake-

lijk om het instrumentalistische project in goede banen te leiden. En ten slotte 

moet de wetgever zich openstellen voor reguleringsvormen die afwijken van 

klassieke wetgeving. 

 

De rol van de notaris bij het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring. 

Via het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring kan men de eigen wensen 

omtrent de medische behandeling bij het levenseinde aan een arts kenbaar ma-

ken voor het geval men wilsonbekwaam wordt. Wat ligt meer voor de hand dan 

voor het opstellen van zo’n verklaring naar de notaris te stappen? Hij is immers 

een expert? Het door Cristiano Vezzoni gehouden empirische onderzoek naar 

de betekenis van de bemoeienis van de notaris leidt echter tot bevindingen die 

deze intuïtie loochenstraffen. Juridisch deugen de verklaringen vaak niet en in 

medisch opzicht zijn ze voor de arts vaak onbruikbaar. Dat de beroepsorganisa-

tie het oorspronkelijk door haar voorgestelde model terugtrok, valt in dat ver-

band niet te betreuren. Maar daarmee is hun verantwoordelijkheid voor kwalita-

tief goede dienstverlening nog niet verdwenen.  
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