
Inhoudsopgave 

Van de redactie 
Wibo van Rossum 1 
 
 

ARTIKELEN 
 
De sociale inbedding van het economisch verkeer: een theoretische schets  
en resultaten van empirisch onderzoek naar afnemers en leveranciers  
Vincent Buskens en Werner Raub 7 
 
Een hernieuwde kijk op dispuutpiramides 
Gerrit Rooks en Chris Snijders 31 
 
De discursieve constructie van recht. 
Bijdrage aan een evolutietheorie van juridische kennis 
 Olaf Tans 45   
 
 

FORUM 

 
‘Weten’ juristen eigenlijk wel wat? 
C.J.J.M. Stolker 63 

 

Krachtige theorieën ter verlichting van juristen 
Frans L. Leeuw 67  

 

 

RECENSIES & REVIEWS 
 
Samenwerkende vreemdelingenrechters  
Bregje Dijksterhuis 75 
 
De schizofrene wetgever 
Bärbel Dorbeck-Jung 81 
 
De magistraat weet raad 
Gijs van Oenen 87 
 
Over de auteurs 91 



 

 



Van de redactie 

Op de oudste die in mijn bezit is, een soort van groengrijze dunne syllabus op 

A4-formaat, staat met potlood op de buitenzijde geschreven „NNR 80/1‟. Aan 

het handschrift te zien heb ik die van Agnes Schreiner gekregen. Ik heb zo‟n 

zelfde met „NNR 83/1‟ erop en een exemplaar waarbij de inhoudsopgave in 

schrijfmachineschrift op de kaft is vermeld (NNR 1‟85, staat er groot op). 

„NNR‟, dat staat in 1985 voor „Nieuwsbrief voor Nederlandstalige rechtssocio-

logen, rechtsantropologen en rechtspsychologen‟. 

In het oudste nummer van de drie zegt „Van de redactie‟ dat het het tweede 

nummer van NNR is. Het eerste nummer moet dus in 1979 zijn verschenen. In 

het nummer uit 1983 staat echter „Vierde jaargang‟, waaruit afgeleid moet wor-

den dat 1980 de eerste jaargang is. 

Administratieve onzuiverheid? Daarop is RdW immers wel meer te betrap-

pen. In dit geval ligt het anders: het nummer uit 1979 was een congresbundel 

(Groesbeek) en werd daarom als „de nulde jaargang‟ bestempeld. Het klopt dus 

toch dat we met het tijdschrift voor de sociaalwetenschappelijke bestudering 

van het recht (Recht der Werkelijkheid en voorganger NNR) met het jaar 2004 

in de 25e jaargang zijn aanbeland. 

In elke redactievergadering van het afgelopen jaar kwam het onderwerp te-

rug: doen we er iets aan? “De beste artikelen van alle jaargangen bij elkaar 

zetten”, opperde iemand. “Nee, iets heel anders doen, een heel nummer aan 

„humor en recht‟ wijden”, zei een ander. En nog weer een ander: “Laat ieder 

van ons een artikel schrijven over die stukken die hem of haar zijn bijgebleven, 

die een eye-opener waren.” De ideeën werden na rijp beraad afgewezen. We 

zouden achteruit in plaats van vooruit kijken als wij artikelen uit het verleden 

zouden opdiepen om die nog eens voor het voetlicht te brengen. Over humor en 

recht bleken diverse onderzoekers qua invalshoeken tamelijk gauw uitgepraat. 

En het idee om „de beste artikelen‟ te selecteren lieten we vallen omdat het 

meer informatie over de acht redactieleden zou opleveren dan dat het zou gaan 

om de beste artikelen. Niet doen dus. Gewoon een interessant nummer uitbren-

gen met nieuw materiaal. Dat nummer ligt voor u. 

Het tijdschrift bestaat nog steeds, constateren we toch maar even. 25e Jaar-

gang. Zouden J. Griffiths, N. Roos en R. Smits, de redactie van NNR 80/1, dat 

hebben durven denken? Het redactioneel van 80/1 kat bijvoorbeeld meteen op 

een ingezonden stuk van Freek Bruinsma dat de titel „Rechtssociologie als Be-

sloten Vennootschap‟ draagt en dat de navelstaarderij van de rechtssociologie 

van die dagen op de korrel neemt. „Het enige artikel in deze NNR‟ beveelt de 

redactie vooral aan voor de lezers op het WODC. Het is van de hand van André 

Hoekema en heeft als titel „Tegen evaluatie-onderzoek‟. Vuurwerk genoeg om 

het niet 25 jaar vol te houden, zou je denken. Het nummer bevat verder drie 

recensies, een inventarisatie van het onderwijs en soms van het onderzoek aan 

de Nederlandse en Vlaamse universiteiten, een rubriek met gesignaleerde litera-
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tuur en een rubriek „Diversen‟ waarin onder andere de ontwerp-statuten van de 

Vereniging voor Rechtssociologie zijn opgenomen. Diezelfde Vereniging (i.o.) 

pleit bij de Universiteit Nijmegen voor het behoud van de leerstoel rechtssocio-

logie, waarvoor kennelijk gevreesd moest worden vanwege het vertrek van 

Cees Schuyt van Nijmegen naar Leiden. 

And the times, they are a-changin‟ ... Of niet? 

 

Conclusie in ieder geval: Dat Recht der Werkelijkheid, dat na het A4-formaat 

van NNR in de zevende jaargang in 1986 op klein formaat en eigeel van kleur 

verschijnt (later groen), dus een functie vervult omdat het nog steeds bestaat 

(hoe Mertoniaans gedacht ...). Met ooit misschien 200, nu 150 leden. Met nog 

steeds voornamelijk Nederlands- en Vlaamstalige bijdragen. En zonder digitale 

uitgave of copie (al zijn wel alle artikelen en recensies vanaf 1990 op het web 

vermeld). Maar welke functie vervult Recht der Werkelijkheid dan?  

- je kunt in je eigen taal schrijven  

- de drempel is niet hoog, dus ook als aio kun je er terecht 

- je krijgt stevig commentaar als je ingezonden stuk onder „een‟ wetenschappe-

lijke maat is, dus het vervult een soort forumfunctie 

- voor theoretische vernieuwing is men niet kopschuw 

- de laatste proefschriften worden besproken 

- de lezerskring bestaat uit mensen die echt geïnteresseerd zijn. 

 

De mogelijkheid om „digitaal te gaan‟ heeft deze redactie trouwens nog wel 

enige hoofdbrekens gekost. Het heeft namelijk aantrekkelijke kanten: het is 

goedkoop (want geen uitgever/drukker), makkelijk te verspreiden en het is al-

tijd beschikbaar als je een computer hebt. Niet-leden zouden bovendien veel 

sneller en makkelijker toegang hebben tot onze publicaties. Het zou bovendien 

nu een mooi moment zijn waarop men later terug zou kunnen kijken, zoiets als 

„weet je nog, die 25e jaargang, die als overgang èn voor het laatst als gewoon 

tijdschrift èn voor het eerst digitaal beschikbaar was?‟ 

Er zullen leden zijn die het jammer vinden, maar deze redactie heeft ervoor 

gekozen om alles bij het oude te laten. 

Er zijn namelijk argumenten vóór de gewone papieren tijdschrift-versie die 

voorlopig zwaarder wegen: je stopt het makkelijk even in je tas, het is tastbaar, 

het leest makkelijker dan op een beeldscherm, je kunt aantekeningen in de mar-

ge maken en woorden onderstrepen, je kunt ook lezen als de stroom uitvalt, als 

je op de bank ligt en – al de mooie reclames over „werken op het terras‟ ten 

spijt – je kunt het ook lezen als het mooi weer is. (Ooit met een laptop op een 

zonnig terras proberen te werken? Mooi dat je niets ziet!) 

 

Het idee om „de beste artikelen‟ te selecteren ketste volgens mij eigenlijk af op 

het feit dat „beste‟ artikelen niet bestaan. Want wanneer kan een artikel goed 

zijn? Als het gedegen is; als het empirisch stevig onderbouwd is; als tegen een 

theoretische stroom opgeroeid wordt; als het iets triggert bij de lezer; als je 

haren te berge rijzen bij het lezen maar je er niets tegenin kunt brengen ... En zo 
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kunnen we nog wel even door gaan. Een slecht artikel is veel makkelijker aan te 

wijzen (dat doet mij denken aan een onzin-uitspraak van Paul Scholten, die zei 

dat je niet kunt weten wat recht is, maar wel wat onrecht is). Maar wat moet je 

dan weer met een belabberd artikel dat velen heeft aangezet tot grootse gedach-

ten ... (daar zijn ongetwijfeld interessante voorbeelden van). 

Als we moeten aannemen dat de vraag wat een goed artikel is, afhangt van 

de verschillende perspectieven die een hedendaagse beschouwer in kan nemen, 

dan zijn we, of we willen of niet, in de toestand terecht gekomen die wel post-

modernisme wordt genoemd. Deze redactie houdt daar helemaal niet van. Hou-

vast willen we, de besten in hun vak, de houdbare theorieën! 

We willen alleen telkens andere theorieën, en overal zit wel iéts in ... 

Het besef en de houding dat waarheidsaanspraken gebonden zijn aan theo-

retische uitgangspunten en dat tegengestelde waarheidsaanspraken naast elkaar 

geldig zijn, was geloof ik niet aanwezig in de tijd van de founding fathers van 

het tijdschrift. De namen van Griffiths, Roos, Bruinsma, Smits, Schuyt en Hoe-

kema zijn al gevallen, en er hoort ook Peters bij, en Van Loon. De spanning 

van toen zat niet in de vraag of het vak relevant was – dat was nagenoeg onom-

streden – maar welke theorie op het vakgebied als enige gevolgd moest worden. 

Het leek soms, zo begrijp ik, op een situatie van geloof en ketterij. Gelukkig 

hebben ook de ketters het overleefd. 

 

Ik geef het stokje door, aan het tweede nummer. De redactie heeft namelijk ook 

gesproken over de vraag of er ups en downs waren in het tijdschrift, over de 

vraag wat de status van het blad is en of je – heel interessante vraag – uit de 

inhoud van de nummers door de jaren heen kunt afleiden wat de inhoud van het 

vak is. U hoort er van. 

 

WvR 
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De sociale inbedding van het economisch verkeer: 
een theoretische schets en resultaten van empirisch onderzoek 

naar afnemers en leveranciers1 

Vincent Buskens en Werner Raub 

1. Inleiding 

In zijn befaamde studie naar ‘noncontractual relations in business’ heeft Ma-

caulay (1963) beargumenteerd en met ‘kwalitatieve’ empirische aanwijzingen 

van uiteenlopende aard onderbouwd dat en waarom het gebruik van contracten 

in het economisch verkeer beperkt is. Macaulay wees op de nadelen en kosten 

van het gebruik van contracten alsmede op alternatieven voor contracten bij het 

beperken van de risico’s bij economische transacties. Het onderzoek van Ma-

caulay werd bepalend voor talrijke vervolgstudies in de rechtssociologie (zie 

diverse bijdragen in Griffiths 1996a en voor een beknopt overzicht Griffiths 

1992 alsmede de verwijzingen bij de vertaling van het artikel van Macaulay in 

Griffiths 1996a) en blijkt nog steeds inspirerend (zie bijvoorbeeld de recente 

studie van Jettinghoff 2001). Ons artikel bouwt eveneens voort op probleem-

stellingen en oriënterende uitspraken van Macaulay. In ons artikel schetsen we 

sociale mechanismen die vertrouwen tussen zakenpartners beïnvloeden en 

daarmee de mate van contractuele planning in economische relaties. We hante-

ren daarbij een werkwijze die allereerst gericht is op het systematisch genereren 

van specifieke hypothesen over verschijnselen van rechtssociologische aard uit 

algemene theorieën. Vervolgens mikken we op kwantitatieve toetsingen van 

deze hypothesen, waarbij we gebruik maken van verschillende en complemen-

                                                           
1  De auteurs staan in alfabetische volgorde. We bedanken Jeroen Weesie, Chris Snij-

ders, de andere leden van onze Utrechtse onderzoeksgroep ‘Cooperation in Social 
and Economic Relations’ (voorheen ‘The Management of Matches’) alsmede Freek 
Bruinsma en referenten van Recht der Werkelijkheid voor hun commentaar en sug-
gesties. Ronald Batenburg, Boris Blumberg, Albert Klijn, Gerrit Rooks, Chris Snij-
ders, Frits Tazelaar en Jeroen Weesie hebben meegewerkt aan de dataverzamelingen 
die in dit artikel worden gebruikt. Onze studie maakt deel uit van het door de Ne-
derlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ondersteunde PI-
ONIER programma ‘The Management of Matches’ (NWO PGS 50-370 en S96-
168). Financiële ondersteuning voor de dataverzamelingen kwam ook van de Ne-
derlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en de NEVI Research 
Stichting (NRS). De bijdrage van Buskens is onderdeel van het project ‘Third-Party 

Effects in Cooperation Problems’ gefinancierd door de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). De bijdrage van Raub is mede mogelijk 
gemaakt door een verblijf op het Netherlands Institute for Advanced Study in the 
Humanities and Social Sciences (NIAS) in Wassenaar. 
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taire soorten van empirische gegevens, te weten gegevens uit grootschalig veld-

onderzoek enerzijds en gegevens uit een vignetexperiment anderzijds. 

We schetsen twee sociale mechanismen die vertrouwen beïnvloeden. Het 

eerste mechanisme berust op een leereffect: vertrouwen gebaseerd op informa-

tie over eerdere prestaties van de partner. Het andere mechanisme berust op een 

controle-effect: vertrouwen gebaseerd op mogelijkheden om misbruik van ver-

trouwen in de toekomst te sanctioneren.2 We spreken van sociale mechanismen 

omdat ze het vertrouwensprobleem beïnvloeden via eerdere of toekomstige 

interacties tussen zowel de twee actoren die rechtstreeks zijn betrokken bij het 

vertrouwensprobleem als tussen deze twee actoren en derde partijen. Beide 

mechanismen werken dan ook op twee niveaus: op het niveau van de dyade en 

op het niveau van het netwerk. Op het dyadisch niveau gaat het om interacties 

tussen de twee actoren onderling. Op het netwerkniveau gaat het om interacties 

van de twee actoren met derde partijen. In dit artikel presenteren we allereerst 

resultaten van een veldstudie waarin we leer- en controle-effecten op het dya-

disch niveau onderscheiden. Daarna bespreken we een vignetexperiment waarin 

we ook aanwijzingen vinden voor effecten van derde partijen. De empirische 

resultaten ondersteunen onze stelling dat vertrouwen beïnvloed wordt zowel 

door informatie over prestaties in het verleden als door sanctioneringmogelijk-

heden in de toekomst. Onze resultaten ondersteunen eveneens ons argument dat 

beide mechanismen op het dyadisch en op het netwerkniveau van belang zijn. 

We kunnen in dit artikel slechts een korte schets geven van de theoretische 

basis voor onze hypothesen. Deze hypothesen berusten voor een groot deel op 

speltheoretische modellen. Voor de specifieke uitwerking van deze modellen 

verwijzen we naar andere bijdragen (Buskens en Weesie 2000a; Buskens 2002; 

Batenburg et al. 2003). We concentreren ons hier op iets anders. In verschillen-

de takken van de sociologie zoals de organisatiesociologie en de economische 

sociologie (Granovetter 1985; Smelser en Swedberg 1994) wordt er ondertus-

sen vanuit gegaan – soms met verwijzing naar het werk van Macaulay – dat 

vertrouwen cruciaal is niet alleen in het sociaal verkeer maar ook bij economi-

sche transacties.3 Een typische bewering is vervolgens dat ‘sociale inbedding’ 

een belangrijke factor wordt in hoe actoren omgaan met vertrouwensproblemen 

in deze interacties (zie Griffiths 1996b voor een beknopte discussie van ver-

wante redeneringen vanuit de rechtssociologie rondom ‘relational distance’). 

Verschillende mechanismen waardoor sociale inbedding effecten heeft op ver-

trouwen worden echter in de theorievorming niet systematisch onderscheiden. 

Daardoor blijft het analytisch onduidelijk hoe vertrouwen precies van sociale 

                                                           
2  Merk op dat Yamagishi en Yamagishi (1994: 138-139) in hun studie naar vertrou-

wen in de Verenigde Staten en Japan ook al het belang van dit onderscheid onder-
kenden. 

3  Wij refereren hier aan het vooral door Blau (1964) gemaakte onderscheid tussen 

‘economic exchange’ en ‘social exchange’. Het zal overigens duidelijk zijn dat de 
theoretische betekenis van het onderscheid maar betrekkelijk is. Wij beargumente-
ren juist dat een soortgelijke theorie kan worden toegepast bij de analyse van beide 
vormen van ruil. 
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inbedding afhangt. Wij zullen hier een aanzet geven voor een systematische 

afbakening van verschillende mechanismen. Naast deze theoretische bijdrage 

willen we ook een empirische bijdrage leveren. Er zijn al empirische studies die 

aantonen dat sociale inbedding van belang is voor vertrouwen (enkele voor-

beelden zijn Lorenz 1988; Kollock 1994; Gulati 1995; Uzzi 1996; DiMaggio 

en Louch 1998; zie ook collecties van artikelen zoals Nohria en Eccles 1992; 

Swedberg 1993; Kramer en Tyler 1996). Een probleem in deze studies (zie 

Buskens en Raub 2002) is echter dat doorgaans verschillende effecten van in-

bedding ook empirisch niet te onderscheiden zijn. Daarentegen presenteren we 

hier twee studies die het door hun onderzoeksdesign mogelijk maken, verschil-

lende effecten van sociale inbedding ook empirisch uit elkaar te houden. In 

beide studies onderzoeken we inbeddingseffecten op transacties tussen afne-

mers en leveranciers. Dergelijke zakenrelaties maken deel uit van de kern van 

het aandachtsgebied van Macaulay en het zijn zakenrelaties waarbij vertrou-

wensproblemen stelselmatig optreden. 

2. Vertrouwen in sociale en economische relaties 

Vertrouwensproblemen komen voor in de omgang met vreemden, met vrienden 

en met vrienden van vrienden. We lenen bijvoorbeeld boeken uit aan collega’s 

en studenten en vertrouwen erop dat ze onbeschadigd worden geretourneerd. 

De meeste mensen zullen makkelijker een boek lenen aan een vriend dan aan 

een vreemde. Waarschijnlijk zul je ook liever een boek lenen aan een vreemde 

die je via een vriend kent dan aan iemand die je helemaal niet kent. Daarnaast 

leen je misschien minder snel iemand weer een boek als je al eens een boek 

beschadigd van deze persoon hebt teruggekregen. We moeten ons realiseren dat 

het voor iedereen nadelig is als niemand ooit boeken zou willen uitlenen, want 

dan moet iedereen alle boeken zelf kopen. Vertrouwen is dan ook ‘smeerolie’ 

voor interacties en zorgt dat interacties efficiënter kunnen verlopen (Arrow 

1974). 

Het uitlenen van boeken is een voorbeeld van een vertrouwensprobleem in 

een sociale relatie (Blau 1964). Vertrouwensproblemen in economische relaties 

vinden we bijvoorbeeld in betrekkingen tussen bedrijven. Denk aan een afne-

mer die erop vertrouwt dat zijn leverancier producten van goede kwaliteit op 

het juiste moment levert, ook als er geen schriftelijk contract ligt dat alle moge-

lijke details van de transactie specificeert. Het uitwerken van zo’n gedetailleerd 

contract is voor beide partijen kostbaar. Vertrouwen kan dus ook in zo’n situa-

tie de efficiëntie van een interactie bevorderen. De afnemer moet zich echter 

blijven realiseren dat de leverancier redenen kan hebben om de levering te ver-

tragen of water bij de wijn te doen wat betreft de kwaliteit. 

Het begrip vertrouwen is veelzijdig (zie Snijders 1996: hoofdstuk 1). Wij 

onderzoeken vertrouwensproblemen in de zin van mogelijkheden en prikkels 

voor opportunistisch gedrag dat schadelijk is voor de partner (in de terminolo-

gie van Williamson 1996: hoofdstuk 10 gaat het dus om ‘calculative trust’). We 
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beschouwen een vertrouwensprobleem als een sequentiële interactie tussen 

iemand die vertrouwen kan geven (Ego) en iemand die vertrouwen kan honore-

ren of misbruiken (Alter). Zo’n interactie laat zich modelleren als aangegeven 

in afbeelding 1 (Camerer en Weigelt 1988; Dasgupta 1988; Coleman 1990: 

hoofdstuk 5; Kreps 1990).4 Ego bepaalt eerst of hij Alter vertrouwt. Als hij 

geen vertrouwen geeft, eindigt de interactie en krijgen Ego en Alter beide een 

uitbetaling P. Als Ego vertrouwen geeft, beslist Alter of hij het vertrouwen ho-

noreert of via opportunistisch gedrag het vertrouwen misbruikt. Als vertrouwen 

wordt gehonoreerd krijgen Ego en Alter beide R > P. Als vertrouwen wordt 

misbruikt, krijgt Ego S < P en Alter T > R. 

 

Afbeelding 1: Het vertrouwensspel 

 

 

Alter 

Ego 

Geen vertrouwen Vertrouwen 

Honoreren Misbruiken 

R

R

P

P S < P < R < T 
T

S

 
 

In een vertrouwensspel zal een rationele Alter vertrouwen misbruiken want T > 

R. Een rationele Ego zal dit voorzien en zal dan ook geen vertrouwen geven 

want P > S. Het vertrouwensspel is een sociaal dilemma omdat in de voorspel-

de uitkomst (geen vertrouwen) beide actoren minder krijgen dan wanneer ver-

trouwen zou worden gegeven en gehonoreerd want R > P. 

Het vertrouwensspel laat zien dat we onderscheid moeten maken tussen de 

neiging van Ego om vertrouwen te geven en de vertrouwenswaardigheid van 

Alter, Alter’s neiging om vertrouwen te honoreren. Onze analyse laat ook zien 

dat de neiging tot vertrouwen van Ego afhangt van zijn verwachtingen over de 

vertrouwenswaardigheid van Alter. We concentreren ons in deze bijdrage op 

Ego. Als we het hebben over vertrouwen gaat het altijd over de neiging van 

Ego om vertrouwen te geven, waarbij de vertrouwenswaardigheid van Alter als 

belangrijke determinant van vertrouwen wordt gezien. 

3. Leer- en controle-effecten in dyades en netwerken 

Een rationele Ego zal in een ‘geïsoleerd’ vertrouwensspel Alter nooit vertrou-

wen, want Alter zal vertrouwen altijd misbruiken. ‘Geïsoleerd’ betekent hier 

                                                           
4  We concentreren ons op de centrale gezichtspunten en maken niet alle aannames 

expliciet die in de speltheoretische modellering worden gebruikt. Zie Buskens 
(2002: hoofdstuk 1-3) voor een uitgebreidere discussie. 
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aan de ene kant dat gedrag in het vertrouwensspel noch afhangt van interacties 

van Ego en Alter in het verleden noch van interacties in het verleden waar 

(ook) derde partijen bij betrokken waren. Aan de andere kant is het gedrag in 

het vertrouwensspel ook niet afhankelijk van interacties tussen Ego en Alter in 

de toekomst of van interacties met derde partijen in de toekomst. Meestal zijn 

vertrouwensproblemen echter wel ‘ingebed’ (Granovetter 1985) in sociale rela-

ties tussen Ego en Alter met elkaar en met derde partijen. Sociale inbedding 

heeft gevolgen voor het gedrag in het huidige vertrouwensspel als dit gedrag 

afhankelijk is van gedrag in eerdere of toekomstige interacties. Als een gevolg 

hiervan kan sociale inbedding vertrouwen bevorderen (zie Raub 1997; Buskens 

2002: hoofdstuk 1; Buskens en Raub 2002 voor een uitvoerige theoretische 

analyse en referenties naar empirische toepassingen). 

Voor onze analyse is het belangrijk te veronderstellen dat de actoren onvol-

ledig geïnformeerd zijn over details van het vertrouwensspel (zie Camerer en 

Weigelt 1988; Dasgupta 1988; Buskens 2003 voor enige speltheoretische mo-

dellen). Ego kan bijvoorbeeld onzeker zijn over de parameter T, de prikkel van 

Alter om vertrouwen te misbruiken en Ego kan zelfs denken dat R > T, met 

andere woorden dat een rationele Alter vertrouwen zal honoreren. Ego zou net 

zo kunnen veronderstellen dat Alter helemaal geen mogelijkheid heeft om ver-

trouwen te misbruiken. In het geval van onvolledige informatie is Ego er dus 

onzeker over of Alter wel vertrouwen zal misbruiken. Een zeer eenvoudige 

parametrische modellering van deze situatie, die overigens overeenstemt met 

Coleman (1990: hoofdstuk 5), stelt dat Ego een gegeven inschatting heeft van 

de kans p dat Alter vertrouwen honoreert nadat vertrouwen is gegeven. Dit be-

tekent dat Ego’s verwachte opbrengst van het geven van vertrouwen gelijk is 

aan pR + (1 – p)S. Als Ego geen vertrouwen geeft, krijgt hij P. Ego zal dus 

vertrouwen geven als pR + (1 – p)S > P, wat overeenkomt met p > (P – S)/(R – 

S). 

Uit deze eerste elementaire analyse kunnen we al hypothesen over de condi-

ties voor vertrouwen afleiden. Merk op dat (P – S)/(R – S) een maat is voor het 

risico van Ego, aangezien het de verhouding aangeeft tussen het mogelijk ver-

lies P – S als gevolg van misbruikt vertrouwen en de mogelijke winst R – S 

verkregen via gehonoreerd vertrouwen. Hoe groter dit risico, hoe restrictiever 

de conditie p > (P – S)/(R – S) wat leidt tot de hypothese dat vertrouwen zal 

toenemen als het risico afneemt (H1).
5 

Vertrouwen hangt niet alleen af van het risico voor Ego maar ook van de 

kans p dat Alter vertrouwen honoreert. Deze kans zal onder andere afhangen 

van de informatie die Ego heeft over het gedrag van Alter in soortgelijke situa-

ties in het verleden: Ego kan leren van eerder gedrag van Alter. Veel sociologi-

sche analyses van vertrouwensproblemen (zie Blau 1964; Granovetter 1985: 

400; Coleman 1991: hoofdstuk 5; Burt en Knez 1995) richten zich met name op 

                                                           
5  Snijders (1996) biedt veelvuldige empirische aanwijzingen uit experimenten voor 

het belang van deze operationalisatie van risico voor het gedrag van Ego in geïso-
leerde vertrouwensspellen. 
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dit soort leereffecten. Daarbij kan informatie over Alter komen van eerdere 

eigen interacties van Ego met Alter (leereffect op het niveau van de dyade) en 

uit eerdere ervaringen van derde partijen met Alter (leereffect op het niveau van 

het netwerk). Leermodellen voorspellen in het algemeen (zie Buskens en Raub 

2002 voor een uitvoeriger discussie) dat positieve informatie, dat wil zeggen 

informatie dat Alter vertrouwen heeft gehonoreerd, ervoor zorgt dat Ego zijn 

inschatting over de kans dat Alter vertrouwen zal honoreren naar boven bijstelt. 

Hieruit volgt de hypothese dat Ego’s vertrouwen in Alter zal toenemen naarma-

te Ego meer positieve ervaringen met Alter heeft gehad (H2), een hypothese 

over een leereffect op het dyadisch niveau. Onder de aanname dat derde partij-

en ook met name positieve ervaringen met Alter hebben, volgt verder dat Ego’s 

vertrouwen stijgt met de mate waarin Ego informatie krijgt van andere partners 

van Alter (H3), een hypothese over een leereffect op het niveau van het netwerk 

(zie Buskens 2002: hoofdstuk 4 voor een gedetailleerde afleiding van dit soort 

netwerkeffecten). 

Controle-effecten doen zich voor als Alter in enige mate afhankelijk is van 

het gedrag van Ego in de toekomst en Alter de gevolgen van zijn gedrag voor 

toekomstige interacties in zijn overwegingen voor het huidige vertrouwenspro-

bleem moet meenemen. Op het dyadisch niveau kan Ego gehonoreerd vertrou-

wen belonen door in de toekomst Alter opnieuw te vertrouwen. Omgekeerd kan 

Ego weigeren om in de toekomst vertrouwen te geven als Alter in het huidige 

vertrouwensspel vertrouwen misbruikt. Alter krijgt dan slechts P, terwijl hij R > 

P kan krijgen als Ego hem vertrouwt. Een andere sanctiemogelijkheid is dat 

Ego helemaal niet meer met Alter wil omgaan en een andere partner zoekt 

(‘exit’ in termen van Hirschman 1970). Daarnaast kan Ego ook andere partners 

van Alter informeren over een eventueel misbruik van vertrouwen door Alter. 

Als gevolg daarvan kunnen deze andere partners weigeren Alter in de toekomst 

te vertrouwen. Een extreme sanctiedreiging is wat ook wel ostracisme wordt 

genoemd, de uitsluiting van Alter uit het netwerk (denk aan het bekende voor-

beeld van de diamanthandelaren in Wechsberg 1966: 81-86 of aan Webers 

1921: 191-193 analyse van vertrouwensproblemen onder beurshandelaren). Als 

Ego nu zijn toekomstig gedrag op de beschreven wijze laat afhangen van het 

gedrag van Alter in de huidige transactie, moet Alter de korte termijn winsten 

van opportunistisch gedrag afwegen tegen de lange termijn verliezen. Ego zal 

Alter dan vertrouwen als de korte termijn winsten voor Alter kleiner zijn dan de 

lange termijn verliezen en als Alter in het verleden vertrouwen heeft gehono-

reerd. In de literatuur wordt zo’n mechanisme ook aangeduid als ‘reciprociteit’ 

(Gouldner 1960; Blau 1964; Voss 1985) en ‘voorwaardelijke coöperatie’ (Tay-

lor 1987). 

Voor een preciezere analyse van controle-effecten zijn speltheoretische 

modellen zeer geschikt (zie Axelrod 1984; Kreps 1990 voor modellen op het 

dyadisch niveau en Kreps 1990; Raub en Weesie 1990; Buskens en Weesie 

2000a voor modellen op het niveau van netwerken). In een zeer eenvoudig mo-

del wordt het vertrouwensspel uit afbeelding 1 voor onbepaalde tijd herhaald, 

bijvoorbeeld doordat er na ieder spel met een bepaalde kans opnieuw een spel 
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volgt. Voor netwerkeffecten kan men een scenario kiezen waarbij meerdere 

Ego’s interacties hebben met dezelfde Alter en tussen transacties informatie 

kunnen uitwisselen over hun ervaringen met Alter. Binnen dit soort scenario’s 

kunnen stellingen over condities worden afgeleid voor evenwichten waarin Ego 

vertrouwen geeft en Alter vertrouwen honoreert. Hypothesen volgen uit de stel-

lingen over condities waaronder dit soort evenwichten bestaat. Een typische 

hypothese over controle-effecten op het dyadisch niveau is dat vertrouwen toe-

neemt naarmate de kans op toekomstige interacties groter is (H4) of zoals het 

door Axelrod (1984) wordt geformuleerd als de ‘schaduw van de toekomst’ 

groter wordt. Een andere hypothese die uit deze analyses volgt, is dat vertrou-

wen daalt als de korte termijn prikkel voor Alter om vertrouwen te misbruiken 

toeneemt (H5), waar T – R een goede maat voor deze prikkel is. 

Voor leereffecten op het niveau van het netwerk was het van belang hoeveel 

informatie Ego kreeg van derde partijen over het gedrag van Alter. Voor con-

trole-effecten is het omgekeerde het geval. Hier is het juist van belang hoeveel 

informatie Ego kan geven aan andere potentiële partners die Alter zouden kun-

nen vertrouwen. Hieruit volgt de hypothese dat hoe meer informatie Ego kan 

geven aan andere potentiële partners van Alter, hoe meer Ego Alter vertrouwt 

(H6). 

 

Tabel 1: Sociale inbedding en vertrouwen: twee mechanismen op dyadisch 

niveau en netwerkniveau 

Twee niveaus 
Twee  
mechanismen 

 
Dyade 

 
Netwerk 

Leren Informatie over Alter uit 
eigen ervaring 

Informatie over Alter van 
derde partijen 

Controle Sanctiemogelijkheden van 
Ego 

Sanctiemogelijkheden via 
derde partijen 

 

Tabel 1 biedt een overzicht van de mechanismen die aan de effecten van socia-

le inbedding op vertrouwen in sociale en economische relaties ten grondslag 

liggen. Voor we overgaan tot het toetsen van onze hypothesen willen we enkele 

gezichtspunten aanstippen die in onze schets buiten beschouwing zijn gelaten, 

maar die bij een preciezere en uitgebreidere analyse in beeld kunnen komen. 

Eén hiervan is dat Ego van informatie uit het verleden veel meer kan leren dan 

alleen iets over de vertrouwenswaardigheid van Alter. Hij kan bijvoorbeeld 

leren hoe hij in het algemeen doelmatiger met vertrouwensproblemen kan om-

gaan. Bijvoorbeeld in termen van het schrijven van contracten, kan Ego van 

informatie van derden leren hoe je een contract kan gebruiken om een vertrou-

wensprobleem te beperken en welke clausules in een contract daarvoor geschik-

ter zijn dan andere. Ook gaan we niet uitvoerig in op verschillende problemen 

met betrekking tot derde partij informatie. In de literatuur (zie Lorenz 1988: 

153-155; Raub en Weesie 1990: 648; Williamson 1996: 153-155; Blumberg 
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1997: 208-210; Buskens 2002: 18-20) is vaker opgemerkt dat dit soort informa-

tie problematisch kan zijn. Informatie van derde partijen kan inconsistent zijn 

met eigen ervaringen. Informatie van derden over Alter kan op toevallige of 

systematische wijzen verdraaid zijn. Men kan aannemen dat leer- en controle-

effecten op het niveau van het netwerk afnemen naarmate de problemen rond 

informatieoverdracht tussen derde partijen groter worden. Tenslotte, en daar-

mee komen we bij een probleem waarop we in onze empirische studies terug 

zullen komen, hebben we totnogtoe geen aandacht besteed aan het feit dat in-

teracties in het verleden ook andere effecten dan leereffecten kunnen hebben. 

Stel dat Ego en Alter al een keer een contract hebben opgesteld om een bepaald 

vertrouwensprobleem te reduceren, dan kunnen ze dat contract in een meer of 

minder aangepaste vorm voor het huidige vertrouwensprobleem weer gebrui-

ken. Ego en Alter kunnen dan de regelingen die ze voor de oplossing van het 

eerdere vertrouwensprobleem hebben gebruikt tegen lage kosten weer gebrui-

ken voor het huidige vertrouwensprobleem hoewel ze strikt genomen nu niet 

meer zo noodzakelijk zijn. Bovendien zou het zo kunnen zijn dat Ego en Alter 

voorzien dat ze in de toekomst meer vertrouwensproblemen zullen moeten re-

gelen. Dan zullen ze daar in de huidige transactie rekening mee houden bij het 

opstellen van het contract. 

4. Een veldstudie naar vertrouwen in IT-transacties 

Voor de toetsing van onze hypothesen gebruiken we twee elkaar aanvullende 

studies. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze studies is dat ze de moge-

lijkheid verschaffen om verschillende inbeddingseffecten die we geschetst heb-

ben te onderscheiden.6 We beginnen met de toetsing van leer- en controle-

effecten op het dyadisch niveau. Daarvoor gebruiken we een onderzoek naar de 

inkoop van IT-producten (hard- en software) door het Nederlandse midden- en 

kleinbedrijf (5-200 werknemers; Batenburg en Raub 1995; Rooks et al. 1998; 

zie ook Rooks 2002: hoofdstuk 3; Batenburg et al. 2003 voor uitgebreidere 

beschrijvingen van de dataverzameling). In het kader van deze studie werden 

informanten van afnemende bedrijven – in principe de IT-manager verantwoor-

delijk voor inkoop – door middel van een gestructureerde vragenlijst onder-

vraagd over de aanschaf van een IT-product. Het onderzoek werd gedaan in 

1995 onder 788 afnemers van dit soort producten. Ongeveer 25% van de on-

dervraagden was bereid om een vragenlijst over een tweede transactie – al dan 

niet bij dezelfde leverancier – in te vullen. Op die manier komen we tot gege-

                                                           
6  Deze studies zijn ontstaan in het kader van een onderzoeksprogramma naar coöpe-

ratie- en vertrouwensproblemen in verschillende soorten sociale en economische re-
laties (zie Raub en Weesie 2000). Dit programma heeft tot een serie onderzoeken 

over vertrouwensproblemen naar economisch handelen geleid die we hier niet alle-
maal in detail kunnen behandelen, maar die complementair zijn aan het in dit artikel 
gebruikte materiaal (Blumberg 1997; Prosch 1999; Buskens en Weesie 2000b; Ta-
zelaar en Snijders 2000; Rooks 2002; Gautschi 2002). 
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vens over 788 + 183 = 971 transacties. In 1998 probeerden we de afnemers 

nogmaals te pakken te krijgen. In deze ronde werden gegevens over 281 trans-

acties verkregen. In totaal leidt dit tot een dataverzameling met 971 + 281 = 

1252 transacties. In vergelijking met soortgelijk onderzoek in organisaties was 

de bereidheid om deel te nemen hoog. Responsanalyses laten zien dat de steek-

proef met betrekking tot centrale kenmerken zoals bedrijfsgrootte, industrietak 

of vestigingsplaats van de afnemers, maar ook met betrekking tot algemene 

tevredenheid over IT-leveranciers, representatief is voor het midden- en klein-

bedrijf in Nederland (Batenburg 1997). 

Een IT-transactie zien we als een variant van het vertrouwensspel waarbij 

de afnemer de rol van Ego vervult en de leverancier de rol van Alter.7 Wij con-

centreren ons hier op hoe de afnemer probeert opportunistisch gedrag van de 

leverancier, zoals te late levering of het leveren van inferieure kwaliteit, te 

voorkomen via (investeringen in) ex-ante management. Hierbij kijken we naar 

het aantal dagen dat werknemers van de afnemer besteden aan het onderhande-

len en het schrijven van het contract, het aantal afdelingen dat bij deze onder-

handelingen is betrokken, of er externe juristen zijn ingehuurd, of er een stan-

daardcontract of een maatwerkcontract is gebruikt en tenslotte naar het aantal 

clausules dat in het contract is opgenomen (zie Batenburg et al. 2003 voor de-

tails over alle operationaliseringen in deze sectie en de bijbehorende beschrij-

vende statistieken). Dit ex-ante management beperkt enerzijds de mogelijkhe-

den en prikkels van de leverancier voor opportunistisch gedrag en compenseert 

anderzijds de schade van de afnemer mocht er toch iets misgaan in de transac-

tie. Een voorbeeld zijn garanties van de leverancier die de afnemer via ex-ante 

management wist te verkrijgen. Tegelijkertijd brengt ex-ante management ook 

kosten met zich mee voor de afnemer. Daarom interpreteren wij de investerin-

gen in ex-ante management als een maat voor het gebrek aan vertrouwen van de 

afnemer in de leverancier. Deze investeringen van de afnemer gebruiken wij 

dan ook als afhankelijke variabele in onze analyses. We merken op dat ex-ante 

management nauw gerelateerd is aan contractuele planning in de zin van Ma-

caulay. 

Nu bekijken we de eigenschappen van de transactie waarvan we kunnen 

verwachten dat ze een effect hebben op ex-ante management. We gebruiken 

hier variabelen die aansluiten bij centrale argumenten in transactiekostentheorie 

(Williamson 1985). Deze variabelen beïnvloeden het probleempotentieel van 

de transactie, namelijk enerzijds het risico van de afnemer en anderzijds de 

prikkel voor opportunistisch gedrag van de leverancier. In overeenstemming 

                                                           
7  Wij concentreren ons op problemen waarbij de afnemer slachtoffer kan worden van 

opportunistisch gedrag van de leverancier. Uiteraard heeft de afnemer ook vaak mo-
gelijkheden tot opportunistisch gedrag in dit soort transacties, zoals te laat betalen. 
Deze complicering laten we hier buiten beschouwing hoewel ze weinig verandert 

aan onze centrale theoretische argumenten. We kijken ook niet naar andersoortige 
problemen die kunnen voorkomen in dergelijke transacties zoals problemen ten ge-
volge van overmacht of problemen als gevolg van het feit dat de leverancier niet 
competent genoeg blijkt om een bepaald product te leveren.  
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met onze hypothesen H1 en H5 verwachten wij dan ook dat ex-ante management 

zal toenemen met het probleempotentieel. Een determinant voor probleempo-

tentieel is het financiële volume van de transactie. Een tweede variabele is de 

onzekerheid van de afnemer: het probleempotentieel neemt toe als het moeilij-

ker is voor de afnemer om de kwaliteit van het geleverde product te beoordelen. 

Voor de meting van onzekerheid gebruiken we een combinatie van de ‘objec-

tieve’ complexiteit van het product (aard van de geleverde producten en dien-

sten) en verschillende subjectieve inschattingen van de respondent. Het pro-

bleempotentieel hangt ook af van de vervangingskosten. Dat zijn de kosten die 

de afnemer moet maken om het product te vervangen. Hierbij gaat het om de 

aanschaf van een alternatief product, scholing van medewerkers om met het 

alternatieve product om te gaan en verlies omdat de eigen productie niet kan 

doorgaan als gevolg van het wisselen van het product. De twee laatste determi-

nanten van probleempotentieel zijn het belang van de duurzaamheid van het 

product voor de afnemer en het belang van het product voor de winstgevend-

heid van de afnemer. Merk op dat vervangingskosten, belang van duurzaamheid 

en belang voor winstgevendheid van het product allen samenhangen met de 

grootte van de specifieke investeringen zoals bedoeld in de transactiekosten-

theorie, en wel de specifieke investeringen die de afnemer moet maken voor de 

aanschaf van dit product. In overeenstemming met de transactiekostentheorie 

veronderstellen we dus dat het probleempotentieel stijgt als deze specifieke 

investeringen groter zijn. 

Leereffecten op het dyadisch niveau operationaliseren we met een variabele 

die aangeeft of de afnemer al eerder zaken deed met de leverancier (verleden). 

Deze eerdere ervaringen zijn vrijwel uitsluitend positief. Bij ongeveer de helft 

van de transactie is er sprake van eerdere transacties van de afnemer met de-

zelfde leverancier (namelijk 635 transacties). Slechts in 19 van deze transacties 

gaf de afnemer aan ontevreden te zijn over de eerdere transacties. Ontevreden-

heid leidt kennelijk tot het beëindigen van de relatie. In overeenstemming met 

hypothese H2 over leereffecten verwachten we dat het ex-ante management af 

zal nemen als de afnemer al eerder zaken deed met dezelfde leverancier.  

Voor de controle-effecten op het dyadisch niveau gebruiken we een varia-

bele die aangeeft hoe waarschijnlijk en in welke omvang de afnemer ten tijde 

van de huidige transactie verwachtte zaken te doen met de leverancier in de 

toekomst (toekomst). Merk op dat het theoretisch verwachte effect van deze 

variabele op ex-ante management complex is. Enerzijds nemen de controlemo-

gelijkheden van de afnemer toe als hij meer en omvangrijkere toekomstige 

transacties verwacht: de ‘schaduw van de toekomst’ kan dan als substituut op-

treden voor ex-ante management. Anderzijds is het aantrekkelijker om meer te 

investeren in de huidige transactie omdat deze investeringen in toekomstige 

transacties deels opnieuw kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld door het her-
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gebruik van (delen van) het contract.8 Vanwege dit investeringseffect zou ex-

ante management moeten toenemen als men meer transacties verwacht in de 

toekomst (zie ook Williamson 1985: 60-61 voor het argument dat herhaalde 

transacties het gebruik van gespecialiseerde ‘governance structures’ aantrekke-

lijker maken).  

Zonder aanvullende theorie over de relatieve sterkte van de twee effecten 

van de schaduw van de toekomst kunnen we geen hypothese formuleren over 

de directe samenhang tussen toekomst en ex-ante management. We kunnen 

echter wel een hypothese formuleren over controle-effecten. Als we namelijk 

transacties waarbij de afnemer al eerder zaken deed met de leverancier verge-

lijken met transacties waarbij dat niet het geval was, dan is er in het eerste geval 

al eerder gelegenheid geweest om te investeren in het ex-ante management van 

transacties, terwijl dat voor een eerste transactie niet het geval is. Dit betekent 

dat het investeringseffect groter zal zijn voor eerste transacties dan voor trans-

acties waarbij er al sprake is van een verleden. Omdat het controle-effect niet 

verandert afhankelijk van het feit of er wel of geen eerdere transacties waren, 

mogen we in overeenstemming met hypothese H4 verwachten dat er een nega-

tief interactie-effect bestaat van eerdere met toekomstige zakelijke betrekkingen 

op het ex-ante management van de huidige transactie (zie Raub 1996; Raub en 

Snijders 2001 voor een uitvoerige discussie en theoretische modellering). 

In onze analyse gebruiken we enkele controlevariabelen (ten overvloede: 

‘controle’ gebruiken we nu uiteraard in een andere betekenis). Het gaat hier met 

name om de marginale kosten van ex-ante management voor de afnemer. We 

nemen aan dat deze kosten lager zijn als de afnemer meer juridische expertise 

in huis heeft. Afnemers kunnen de marginale kosten verminderen als ze stan-

daardprocedures ontwikkelen die tijdens het opstellen van een contract moeten 

worden gevolgd. Het is aannemelijk dat ex-ante management toeneemt als de 

marginale kosten afnemen. Tenslotte gebruiken we als controlevariabelen de 

grootte van de afnemer en de grootte van de leverancier uitgedrukt in het aantal 

werknemers. 

De resultaten van de analyse in tabel 2 laten zien dat alle dimensies van 

toenemend probleempotentieel samengaan met meer ex-ante management en 

dus met minder vertrouwen. Hiermee worden de hypothesen H1 en H5 beves-

tigd. Eerdere ervaringen reduceren het ex-ante management en verhogen dus 

het vertrouwen in de leverancier. Hiermee wordt onze hypothese H2 over het 

leereffect op het niveau van de dyade bevestigd. Het interactie-effect van verle-

den met toekomst in model 2 laat zien dat verwachtingen over toekomstige 

zaken ook het ex-ante management reduceren en dus het vertrouwen vergroten 

als de afnemer al eerder zaken met de leverancier deed. Deze bevinding onder-

steunt onze hypothese H4 over het controle-effect op het dyadisch niveau. Juri-

dische expertise en grootte van de leverancier hebben een positief effect op ex-

                                                           
8  Voor 217 van de 635 transacties in ons databestand waarbij de afnemer al een ver-

leden had met de leverancier, gaf de respondent aan dat er voor het contract van de 
huidige transactie een aangepaste versie van een eerder contract gebruikt werd. 
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ante management. De effecten van standaardprocedures en grootte van de af-

nemer zijn niet significant. 

 

Tabel 2: Regressieanalyse met afhankelijke variabele ex-ante management 

– veldstudie, gestandaardiseerde coëfficiënten 
Onafhankelijke variabele Hypothese Model 1 Model 2 

Probleempotentieel    
Volume +   0,32**   0,32** 
Onzekerheid +   0,11**   0,10** 
Vervangingskosten +   0,15**   0,14** 
Belang van duurzaamheid +   0,09**   0,10** 
Belang voor winst +   0,14**   0,14** 

Dyadische inbedding    

Verleden (1 = ja) –  –0,07**  –0,07** 
Toekomst ?  –0,03              0,03 
Verleden x toekomst –   –0,09** 

Controlevariabelen    
Juridische expertise +   0,06*    0,06* 
Standaardprocedures +   0,02                0,03 
Grootte leverancier ?   0,04~   0,05* 
Grootte afnemer ?   0,02          0,03 

    
Verklaarde variantie (R2)  0,397** 0,401** 
Aantal transacties (N)  1142 1142 

**, * en ~ geven tweezijdige significantieniveaus aan met p < 0,01, p < 0,05 en p < 
0,10; standaardfouten zijn gecorrigeerd voor clustering van transacties binnen afnemers 
(Huber 1967; Rogers 1993). 

 

Wij laten hier alleen een representatieve analyse zien. De resultaten zijn echter 

robuust onder talrijke andere specificeringen van het statistische model. Resul-

taten voor andere modelspecificeringen kunnen worden gevonden in Batenburg 

et al. (2003). De daargenoemde analyses gaan alleen over de transacties uit de 

studie van 1995. Het uitbreiden van de data met de transacties van 1998 leidt 

niet tot veranderingen van deze resultaten. 

Onze veldstudie heeft empirische ondersteuning opgeleverd voor onze hy-

pothesen over zowel leer- als controle-effecten van sociale inbedding op ver-

trouwen. Totnogtoe hebben we echter alleen gekeken naar effecten op het dya-

disch niveau. In de volgende sectie zullen we een vignetexperiment bespreken 

waarbij we ook het belang van relaties van Ego en Alter met derde partijen 

kunnen onderzoeken. 

5. Een vignetexperiment naar vertrouwen in transacties tussen afnemers 

en leveranciers 

In ons vignetexperiment (zie Rossi en Nock 1982 voor dergelijke experimen-

ten) confronteren we proefpersonen met zo realistisch mogelijke beschrijvingen 

van fictieve transacties. Elke proefpersoon wordt gevraagd wat hij of zij zou 
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doen in een aantal van dit soort transacties. De proefpersonen in dit experiment 

(zie Rooks et al. 2000 voor details) zijn 40 inkoopmanagers van verschillende 

Nederlandse ondernemingen. De vignetten beschrijven transacties met leveran-

ciers. We kunnen ervan uit gaan dat de proefpersonen ervaring hebben met dit 

soort transacties. Net als in de veldstudie naar IT-transacties, zien we de trans-

acties in dit experiment als vertrouwensspellen met de afnemer in de rol van 

Ego en de leverancier in de rol van Alter. Ego zal weer proberen door middel 

van ex-ante management de omvang van het vertrouwensprobleem van de 

transactie te beïnvloeden. In de beschrijvingen van de transacties variëren we 

systematisch acht eigenschappen. Tabel 3 geeft een beschrijving van de varia-

belen en de bijbehorende formuleringen. 

De eerste drie variabelen – volume, onzekerheid en specifieke investeringen 

– operationaliseren het probleempotentieel op een soortgelijke manier als in 

onze veldstudie. We nemen weer aan dat het risico voor de afnemer en de prik-

kel voor de leverancier om zich opportunistisch te gedragen groter worden als 

het probleempotentieel groter wordt en dus dat de betreffende variabelen een 

negatief effect hebben op het vertrouwen van de afnemer in de leverancier. 

Ook voor de variabelen die de dyadische inbedding van de transactie karak-

teriseren volgen we onze veldstudie. We gebruiken weer twee variabelen (ver-

leden en toekomst) om leer- en controle-effecten op het dyadisch niveau te ope-

rationaliseren. Enerzijds een variabele die de eerdere betrekkingen tussen af-

nemer en leverancier weergeeft en anderzijds een variabele die aangeeft of er 

nog transacties in de toekomst verwacht worden. 

Ons vignetexperiment biedt echter ook nieuwe mogelijkheden om inbed-

dingseffecten te onderzoeken. We voegen nu naast de inbeddingsvariabelen 

voor het dyadisch niveau twee variabelen toe voor netwerkinbedding. Een van 

deze variabelen geeft aan in welke mate de afnemer contact heeft met andere 

zakenpartners van de leverancier. Via dit soort contacten zijn zowel leer- als 

controle-effecten mogelijk. De afnemer kan enerzijds informatie krijgen over 

eerdere ervaringen van deze zakenpartners met de leverancier en zodoende 

leren. De afnemer kan anderzijds zijn eigen ervaringen met de leverancier 

doorvertellen aan de zakenpartners en zo de reputatie van de leverancier beïn-

vloeden, een controle-effect. 

De tweede netwerkvariabele geeft aan of er alternatieve leveranciers zijn 

waarop de afnemer kan terugvallen voor de aanschaf van dit product. Dit geeft 

een indicatie voor de mogelijkheden van de afnemer de relatie met de huidige 

leverancier te beëindigen (exit). Betere exit-opties verbeteren de controlemoge-

lijkheden van de afnemer omdat het makkelijker wordt voor de afnemer de 

dreiging van de beëindiging van de relatie met de leverancier uit te voeren.  
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Tabel 3: Transacties tussen afnemer en leverancier: beschrijving van de 

variabelen in het vignetexperiment 

Variabele  Waarde Tekst 

Volume 0 
 

1 
 

2 

een transactie van kleine omvang, nl. minder dan 
fl. 10.000,= op jaarbasis  
een transactie van redelijk grote omvang, nl. ca. 5% van het 
totale inkoopvolume van Uw bedrijf 
een transactie van zeer grote omvang, nl. ca. 18% van het 
totale inkoopvolume van Uw bedrijf 

Onzekerheid 0 
 

1 

 
2 

een product dat bekend is en waarover Uw bedrijf de nodige 
expertise in huis heeft 
een product dat bekend is, maar waarover Uw bedrijf slechts 

beperkte expertise in huis heeft 
een product dat gloednieuw is en waarover Uw bedrijf nog 
maar weinig expertise in huis heeft 

Specifieke 
investeringen 

0 
 

1 
 

2 

een transactie die voor Uw bedrijf geen extra investeringen 
met zich meebrengt 
een transactie die voor Uw bedrijf enkele kleine 
investeringen, zoals in specifieke machines en 
gereedschappen, met zich meebrengt  
een transactie die voor Uw bedrijf aanzienlijke 
investeringen, zoals in specifieke machines en 
gereedschappen, met zich meebrengt 

Verleden 0 
1 
 

2 

een leverancier waarmee Uw bedrijf nog niet eerder zaken 
deed 
een leverancier waarmee Uw bedrijf hiervoor reeds een 
relatie had; daarbij deden zich af en toe wel wat problemen 
voor 
een leverancier waarmee Uw bedrijf hiervoor reeds een 
lange én succesvolle relatie had 

Toekomst 0 
 

1 

een leverancier waarvan U onzeker bent of het een 
langdurige relatie zal blijven 
een leverancier waarmee U verwacht nog lang zaken te doen 

Contact 
zakenpartners 

0 
1 
 

2 

een leverancier wiens zakelijke partners U niet kent 
een leverancier waarvan U enkele zakelijke partners kent, 
maar met die partners doet Uw bedrijf zelf geen zaken 
een leverancier met wiens zakelijke partners Uw bedrijf zelf 
ook zaken doet 

Alternatieven 0 
 

1 
 

2 

een product waarvoor eigenlijk geen andere serieuze 
leverancier op de markt aanwezig is 
een product waarvoor nog wel een enkele andere potentiële 
leverancier op de markt aanwezig is 
een product waarvoor een groot aantal potentiële 
leveranciers op de markt aanwezig is 

Land 0 
1 

2 
3 
4 

een leverancier uit het voormalig Oostblok 
een leverancier uit Japan 

een leverancier uit de Verenigde Staten 
een leverancier uit Duitsland 
een leverancier uit Nederland 
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De laatste variabele geeft aan uit welk land de leverancier afkomstig is. Hier-

mee kunnen we zien of naast dyadische en netwerkinbedding ook institutionele 

inbedding van belang is. De gedachte hierachter is dat vertrouwen moeilijker is 

als de leverancier uit een institutionele context komt die verschilt van de Neder-

landse context (zie Weesie en Raub 1996 voor een theoretische analyse). 

Iedere inkoopmanager in het experiment beoordeelde gemiddeld bijna 9 en 

hooguit 10 vignetten. Bij ieder vignet moest de inkoopmanager aangeven hoe-

veel tijd hij zou investeren in de onderhandelingen over deze transactie met de 

leverancier en hoeveel afdelingen uit zijn bedrijf hierbij betrokken zouden zijn. 

Daarnaast kreeg de inkoopmanager een lijst van 14 clausules die in een contract 

voor zo’n transactie kunnen worden opgenomen. De inkoopmanagers konden 

voor ieder vignet aangeven welke clausule ze in het contract zouden willen 

opnemen. Voor deze drie beoordelingen over het ex-ante management van de 

transactie nemen we weer net als in de veldstudie aan dat de inkoopmanagers 

meer zullen investeren in ex-ante management als ze de leverancier minder 

vertrouwen. We verwachten dus op grond van de hypothesen H1 en H5 dat ex-

ante management toeneemt als het probleempotentieel van de transactie groter 

wordt. Hypothese H2 over het dyadisch leereffect impliceert dat ex-ante ma-

nagement afneemt als de afnemer al eerder zaken deed met de leverancier. Het 

dyadisch controle-effect overeenkomstig hypothese H4 leidt weer tot een nega-

tief interactie-effect van verleden en toekomst op ex-ante management. Op 

grond van de hypothesen H3 en H6 over netwerkeffecten verwachten we dat ex-

ante management afneemt als de afnemer meer contact heeft met zakenpartners 

van de leverancier en als er meer alternatieve leveranciers voor het betreffende 

product zijn. 

 

In tabel 4 presenteren we analyses voor één afhankelijke variabele namelijk het 

product van de tijdsinvesteringen met het aantal afdelingen van de afnemer dat 

zou deelnemen aan de onderhandelingen.9 Resultaten voor de effecten van pro-

bleempotentieel en dyadische inbedding komen overeen met de resultaten in 

onze veldstudie naar IT-transacties. Wat betreft de netwerkeffecten blijkt dat 

meer contacten met andere zakenpartners van de leverancier inderdaad het ex-

ante management verminderen. Dit komt overeen met ons theoretisch argument 

dat leer- en controle-effecten via dit soort contacten vertrouwen bevorderen. 

Het effect van betere exit-mogelijkheden is in de verwachte richting maar is 

niet significant. De effecten van de landen van herkomst van de leverancier zijn 

zo geordend dat we een eendimensionale variabele kunnen gebruiken waarbij 

de institutionele inbedding afneemt als we van Nederlandse naar Duitse leve-

ranciers gaan, dan naar leveranciers uit de Verenigde Staten en tenslotte naar 

                                                           
9  Vanwege ruimtebeperkingen presenteren we hier slechts één representatieve analy-

se. Voor additionele analyses waarin bijvoorbeeld ook wordt gecontroleerd voor de 
expertise van de inkoopmanagers en hun ervaring met transacties zoals in de vignet-
ten beschreven, verwijzen we naar Rooks et al. (2000).  
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leveranciers uit Japan en het voormalig Oostblok. Inkoopmanagers investeren 

duidelijk meer in ex-ante management als institutionele inbedding afneemt. 

 

Tabel 4: Regressieanalyse met afhankelijke variabele ex-ante management 

– vignetexperiment 

Onafhankelijke variabele Hypothese Model 1 Model 2 

Probleempotentieel    

   Volume +   0,63**   0,64** 

   Onzekerheid +   0,16*   0,17** 

   Specifieke investeringen +   0,16**   0,14* 

Dyadische inbedding    

   Verleden   0,14*  0,13* 

   Toekomst ?  0,02  0,02 

   Verleden x toekomst    0,32** 

Netwerkinbedding    

   Contact zakenpartners   0,08~  0,09* 

   Alternatieven   0,04  0,04 

    

Institutionele inbedding   0,10**  0,10** 

Constante   1,27  1,26 

 
Verklaarde variantie (R2) 
Aantal proefpersonen 
Aantal transacties (N) 

  
0,49 

40 
348 

 
0,51 

40 
348 

**, * en ~ geven tweezijdige significantieniveaus aan met p < 0,01, p < 0,05 en p < 
0,10; standaardfouten zijn gecorrigeerd voor clustering van transacties binnen proefper-
sonen (Huber 1967; Rogers 1993). 

 

De effecten van de twee netwerkvariabelen hangen in zekere mate af van de 

precieze specificering van het model. Als we een random effect model schatten 

met random componenten op het niveau van de vignetten en op het niveau van 

de proefpersonen zijn beide effecten praktisch significant, maar niet heel sterk. 

In aanvullende analyses hebben we het aantal clausules dat proefpersonen voor 

een bepaalde transactie wilden opnemen in het contract met de leverancier ge-

bruikt als afhankelijke variabele. Hierbij blijkt dat het effect van exit-mogelijk-

heden voor deze afhankelijke variabele sterker negatief is. Bovendien blijkt ook 

dat inkoopmanagers uitgebreidere contracten willen schrijven met leveranciers 

uit Duitsland, Japan en de Verenigde Staten, in vergelijking met Nederland, 

maar dat contracten met leveranciers uit het voormalig Oostblok helemaal niet 

uitgebreider hoeven te zijn. Tenslotte blijkt dat de dyadische inbeddingsvaria-

belen (verleden en toekomst) de uitgebreidheid van het contract niet beïnvloe-

den. Het lijkt er dus op dat onderhandelingsinspanningen en clausules in het 

contract tot op zekere hoogte complementair zijn voor het verminderen van 

vertrouwensproblemen bij een transactie. Enerzijds lijken uitgebreide contrac-

tuele afspraken met Oost-Europese leveranciers van beperkte waarde omdat ze 

moeilijk juridisch afdwingbaar zijn. Dit kan worden gecompenseerd via langere 
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onderhandelingen waarin meer niet-contractuele afspraken worden gemaakt. 

Anderzijds kunnen exit-mogelijkheden onderhandelingen verlengen omdat de 

afnemer onder gunstiger condities zaken wil doen. Aan de andere kant hoeven 

deze afspraken niet zo zeer contractueel te worden vastgelegd omdat de exit-

mogelijkheden van de afnemer de leverancier een prikkel geven om zich ook 

aan niet-contractuele afspraken te houden. 

De resultaten van het vignetexperiment stemmen dus in grote mate overeen 

met de empirische resultaten die we in de veldstudie naar IT-transacties von-

den. Niet alleen vinden we weer het positieve leereffect van eerdere transacties 

op vertrouwen van Ego in Alter. Vooral ook wordt met een heel ander onder-

zoeksdesign opnieuw het relatief subtiele interactie-effect aangetoond dat we 

op grond van de controlemogelijkheden van de afnemer voor toekomstige in-

teracties met de leverancier voorspellen. Daarnaast levert het vignetexperiment 

eerste empirisch aanwijzingen voor onze hypothesen over vertrouwen via net-

werkinbedding. Contacten van Ego met andere partners van Alter bevorderen 

vertrouwen. Toegang van Ego tot alternatieve partners leidt tot minder uitge-

breide contracten. Het gedrag van de inkoopmanagers is in die zin consistent 

met de hypothese dat de leverancier vertrouwenswaardiger is naarmate de af-

nemer betere toegang heeft tot alternatieve leveranciers en dus betere sanctie-

mogelijkheden heeft. 

Eén probleem met het design van dit experiment wordt duidelijk als we kij-

ken naar de variabele met betrekking tot contacten met zakenpartners van de 

leverancier. Het mag duidelijk zijn dat het met deze variabele niet duidelijk is 

of het bij het gevonden effect gaat om een leer- of een controle-effect. De vari-

abele laat dus niet toe dat we de hypothesen H3 en H6 onafhankelijk van elkaar 

toetsen. Op basis van dit experiment kunnen we dus niet bepalen of het hier 

gaat om een leereffect, een controle-effect of misschien een combinatie van 

beide. In een aanvullend vignetexperiment (zie Buskens en Weesie 2000b) 

waarvan we in dit artikel geen uitgebreid verslag kunnen doen was de focus 

specifiek gericht op het empirisch uit elkaar houden van deze verschillende 

effecten van netwerkinbedding. In dat experiment beschikken we op de vignet-

ten over afzonderlijke variabelen voor de mogelijkheden van Ego om informa-

tie te krijgen van eventuele zakenpartners van Alter en om informatie te ver-

spreiden over eigen ervaringen met Alter. De resultaten van het experiment 

laten zien dat voor het vertrouwen van Ego in Alter inderdaad zowel de infor-

matie van derde partijen over gedrag van Alter van belang is als de mogelijk-

heid van Ego om de reputatie van Alter richting derde partijen te beïnvloeden. 

6. Samenvatting en discussie 

In dit artikel hebben we onderzocht hoe vertrouwen in het economisch verkeer 

door sociale inbedding wordt beïnvloed. We hebben onderscheid gemaakt tus-

sen verschillende mechanismen en effecten. Vertrouwen kan worden bevorderd 

via leereffecten als Ego informatie heeft dat Alter zich vertrouwenswaardig 
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heeft gedragen, maar ook door controle-effecten, namelijk mogelijkheden van 

Ego om gedrag van Alter in de huidige interactie in de toekomst negatief of 

positief te sanctioneren. Beide mechanismen werken zowel op het niveau van 

de dyade als op het niveau van het netwerk van Ego en Alter met derde partij-

en. Ego kan informatie over het gedrag van Alter in het verleden hebben uit 

eigen ervaringen, maar Ego kan dergelijke informatie ook krijgen via derde 

partijen. Daarnaast kunnen sancties met of zonder de hulp van derde partijen 

uitgevoerd worden. 

We hebben ons in dit artikel ook gericht op de empirische toetsing van de 

genoemde effecten. Ons onderzoeksterrein zijn transacties en relaties tussen 

een afnemer en een leverancier. In tegenstelling tot veel andere studies naar 

effecten van sociale inbedding op vertrouwen in sociale en economische rela-

ties hebben we empirische designs gebruikt die het mogelijk maken verschil-

lende soorten inbeddingseffecten expliciet te onderscheiden. De gebruikte stu-

dies zijn cumulatief in de zin dat stapsgewijs nieuwe inbeddingseffecten toege-

voegd worden. In onze veldstudie over de inkoop van IT-producten door het 

Nederlandse midden- en kleinbedrijf hebben we laten zien dat leer- en controle-

effecten op het dyadisch niveau het vertrouwen van de afnemer in de leveran-

cier beïnvloeden. Daarna hebben we in een vignetexperiment laten zien dat 

naast inbeddingseffecten op het dyadisch niveau ook een toename van netwer-

kinbedding vertrouwen van de afnemer in de leverancier bevordert. We be-

schouwen het feit dat we consistente resultaten vinden voor verschillende en 

deels subtiele inbeddingseffecten in empirische studies met zeer verschillende 

designs als een indicatie voor de robuustheid van de gevonden effecten. 

De lezer van Macaulay (1963) zal enkele hypothesen die we in dit artikel 

presenteren als uitwerkingen van oriënterende uitspraken bij Macaulay herken-

nen. Enkele operationaliseringen van variabelen in onze empirische studies 

doen eveneens denken aan overwegingen die men reeds bij Macaulay tegen-

komt. Meer dan Macaulay trachten we echter onze hypothesen zelf systema-

tisch in te bedden in en af te leiden uit algemene theorie over sturing van ge-

drag – inclusief gedrag in het economische verkeer – door sociale en economi-

sche prikkels. Een voordeel van zo’n onderzoeksstrategie is dat soortgelijke 

theorie kan worden toegepast op zeer uiteenlopende terreinen van het sociale en 

economische leven (vgl. Raub 1997; Raub en Weesie 2000). Waarom zouden 

de theoretische beginselen voor de verklaring van het omgaan met vertrou-

wensproblemen in relaties tussen bedrijven wezenlijk verschillen van die voor 

verklaringen van de wijze waarop een werkgever en een werknemer hun ver-

trouwensproblemen oplossen of collega’s binnen een team en coauteurs van een 

artikel dat doen. En waarom zouden dergelijke problemen anders geanalyseerd 

moeten worden als het gaat om een maatschap van specialisten, een coalitie van 

politieke partijen, of partners in een huishouden, om nog maar een paar voor-

beelden van interacties te noemen waar vertrouwensproblemen een rol spelen? 

Met betrekking tot ons empirisch onderzoek is evident dat wij ons richten 

op de toetsing van hypothesen met behulp van kwantitatieve analyses. Het em-

pirisch onderzoek van Macaulay was daarentegen explorerend van aard – en 
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dat lag erg voor de hand, gezien de stand van zaken op het betreffende onder-

zoeksterrein rondom 1960. We hebben veel bewondering voor het empirisch 

onderzoek van Macaulay dat de weg heeft vrij gemaakt naar nieuwe probleem-

stellingen in de rechtssociologie. Nieuwe probleemstellingen leiden echter, als 

het goed is, tot nieuwe theorie en expliciete hypothesen. De systematische toet-

sing van zulke hypothesen stelt dan uiteraard nieuwe eisen aan de verzameling 

en de analyse van empirische gegevens. Merk ook op dat onze meer modelma-

tige, op afleiding en toetsing van hypothesen gerichte aanpak regelmatig ge-

paard gaat met het gebruik van vereenvoudigde assumpties en het weglaten van 

details die terechte aandacht krijgen in meer beschrijvende studies in de Ma-

caulay-traditie. Soms vereenvoudigen we noodgedwongen. Onze maat voor 

institutionele inbedding in het vignetexperiment is een voorbeeld van een wel 

erg ruwe ‘proxy’, maar gegeven de beperkingen van een dergelijk onderzoeks-

design met betrekking tot het aantal onafhankelijke variabelen en de mogelijke 

waarden van die variabelen lijkt ons dat verdedigbaar, zeker wanneer we er 

rekening mee houden dat de effecten van institutionele inbedding geen deel 

uitmaken van de kern van onze probleemstelling in dit artikel. Sommige ver-

eenvoudigde aannames vinden we ook niet problematisch. In onze veldstudie 

naar de inkoop van IT-producten staan we niet stil bij het gegeven dat sommige 

risico’s rondom deze transacties in zekere zin geen ex-ante management verei-

sen omdat ons juridisch stelsel deze risico’s reeds zonder speciale aandacht 

door afnemer en leverancier ‘afdekt’. Ons juridisch stelsel is immers een con-

stante voor alle waarnemingen in onze steekproef en vereist dus geen extra 

variabele in onze empirische analyse. 

Voor toekomstig onderzoek is het goed dat we ons realiseren dat onze hy-

pothesen niet uit één geïntegreerd model volgen, maar gecombineerd zijn uit 

resultaten van verschillende theoretische analyses. Een theoretisch model waar-

in al deze elementen worden gecombineerd, is thans nog niet beschikbaar. Bij 

de ontwikkeling van zo’n model is het van belang goede afwegingen te maken 

tussen analytische eenvoud en realiteitswaarde van het model. Met name de 

keuze van aannames over welke informatie actoren in een bepaalde situatie 

hebben en hoe ze met deze informatie omgaan is problematisch. Aan de ene 

kant zijn modellen met realistische aannames over informatie meestal analy-

tisch complex. Aan de andere kant is het onduidelijk welke aannames over in-

formatie empirisch überhaupt realistisch zijn. Omdat bijvoorbeeld de meeste 

studies leer- en controle-effecten niet empirisch onderscheiden, zijn er weinig 

empirische aanwijzingen voor het relatieve belang van deze verschillende ef-

fecten. Betere aanwijzingen over dit relatieve belang zouden de ontwikkeling 

van modellen met complexere informatieaannames vergemakkelijken. 

Daarom stellen we een onderzoeksstrategie voor die bestaat uit verschillen-

de stappen. Eén van de stappen in dit proces bestaat uit experimenteel onder-

zoek specifiek gericht op de bestudering van het relatieve belang van verschil-

lende inbeddingseffecten. Het design van deze experimenten zou er op gericht 

moeten zijn specifieker te kijken naar welke informatie Ego gebruikt voor het 

maken van zijn keuzes in vertrouwensproblemen en hoe Ego daadwerkelijk 
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probeert Alter te sanctioneren via het verspreiden van informatie over Alter’s 

gedrag onder andere partners van Alter. Op deze manier kunnen keuzes voor de 

ontwikkeling van nieuwe modellen met complexere informatieaannames op een 

meer empirisch gefundeerde basis worden gemaakt. Nieuwe voorspellingen die 

volgen uit deze modellen kunnen vervolgens zowel experimenteel als in veld-

studies worden getoetst.  
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Een hernieuwde kijk op dispuutpiramides1 

Gerrit Rooks & Chris Snijders2 

Introductie 

Empirisch onderzoek naar het slechten van geschillen tussen bedrijven kende 

een startpunt in de inmiddels klassieke studie van Macaulay (1963) naar het 

gebruik van het contractenrecht in het Amerikaanse zakenleven. Hij conclu-

deerde dat zakelijke transacties veel minder dan verwacht tot in alle details 

werden gepland. Het beroep op contracten was nog minder bij het oplossen van 

problemen en geschillen. Macaulay benadrukte dat zijn studie slechts een opzet 

naar meer grondige studies zou moeten zijn, hij gaf de studie zelfs als ondertitel 

„A preliminary study‟ mee. Een belangrijke bron van zorg met betrekking tot de 

validiteit van de conclusies is het feit dat de respondenten in het onderzoek, een 

zestigtal advocaten en zakenmensen, alle vrienden of kennissen waren van de 

schoonvader van Macaulay. De steekproef waarop Macaulay zijn conclusies 

baseerde was dus behoorlijk select. Latere empirische studies naar het oplossen 

van problemen en slechten van geschillen in relaties tussen bedrijven zoals on-

derzoeken van Beale en Dugdale (1975) en Jettinghof (2001), bevestigen het 

door Macaulay geschetst beeld. Echter, ook voor deze studies geldt dat ze 

kleinschalig van opzet zijn en dat de steekproef waarop conclusies gebaseerd 

zijn select zijn. Systematisch grootschalig empirisch onderzoek heeft zich tot 

op heden nagenoeg uitsluitend gericht op het inschakelen van derde partijen 

zoals de rechtbank bij het slechten van geschillen (Conlon & Sullivan, 1999; 

Dunworth & Rogers, 1996). Een volledig en betrouwbaar/valide beeld van het 

oplossen van problemen en geschillen ontbreekt. Wij richten ons op transacties 

tussen afnemers en leveranciers en onderzoeken welke stappen hoe vaak wor-

den genomen als er problemen optreden bij het uitvoeren van een overeen-

komst. Bovendien willen we weten of er regelmatigheden te ontwaren zijn in de 

stappen bij het oplossen van problemen.  

We sluiten ons in deze studie aan bij een klassiek deel van de rechtssocio-

logische literatuur waarin het ontstaan en de ontwikkeling van disputen centraal 

staat (Miller en Sarat, 1981; Felstiner, Abel en Sarat, 1980; Griffiths, 1983; 

                                                           
1  Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk uit het proefschrift van Gerrit Rooks 

(2002). Een Engelstalige bewerking van dat hoofdstuk werd gepubliceerd in The 
Journal of Supply Chain Management (Rooks en Snijders, 2001). 

2  De auteurs zijn verbonden als respectievelijk universitair docent en hoogleraar so-
ciologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Correspondentieadres: Techni-
sche Universiteit Eindhoven. Faculteit Technologie Management. Den Dolech 2, 
DG1.16, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, e-mail: g.rooks@tm.tue.nl. 
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Black, 1984; Morrill en Thomas, 1992). De inzichten van dit deel van de litera-

tuur staan onder de noemer “litigation theory” bekend. Miller en Sarat (1981) 

gebruiken een piramide als metafoor voor het “litigation process”. De piramide 

wordt door hen gebruikt om dit proces te visualiseren (zie figuur 1). De voet 

van de piramide wordt gevormd door “grieven”. Een grief ontstaat als volgens 

één van de partijen de andere partij niet voldoet aan de verwachting doordat 

een bepaalde norm, regel of contractafspraak niet wordt nagekomen. De ge-

griefde partij heeft volgens Miller en Sarat (1981) dan een keuze tussen twee 

alternatieven: het er bij laten zitten of actie ondernemen door de grief aan de 

andere partij kenbaar te maken en te vragen om een oplossing. Dit aan de orde 

stellen en als gezamenlijk probleem opwerpen van een grief wordt een “claim” 

genoemd. Niet elke grief wordt kenbaar gemaakt, zodat de volgende laag van 

de dispuutpiramide smaller is. Nadat een grief kenbaar is gemaakt, is het aan de 

andere partij om te reageren: de claim kan geaccepteerd of geweigerd worden 

(of er kan een compromisvoorstel gemaakt worden wat een gedeeltelijke weige-

ring van de claim inhoudt). Als de claim geheel wordt geweigerd of geen aan-

vaardbaar compromisvoorstel wordt gevonden, is er sprake van een “dispuut”. 

Disputen vormen de bovenste, meest smalle lagen van de piramide. Bij Miller 

en Sarat (1981) worden nog twee hogere lagen met specifieke dispuutvormen 

onderkend. De disputen waarbij advocaten worden betrokken en ten slotte die 

waarbij het dispuut bij een rechtbank terechtkomt. De piramide loopt op deze 

wijze van lichte naar steeds zwaardere conflicten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: De dispuutpiramide 

 

De studie van Miller en Sarat (1981) onderscheidt zich van de studie die hier 

wordt gepresenteerd. Zij behandelen en vergelijken met name grieven en dispu-

ten waar individuele personen mee te maken kunnen krijgen. Het betreft dan 

zaken zoals disputen rondom discriminatie en echtscheiding. Aan disputen tus-

sen bedrijven wordt door hen geen aandacht geschonken. Wij denken echter dat 

de piramidemetafoor zich eveneens leent voor de bestudering van het ontstaan 

van geschillen tussen bedrijven. 

Grief: niet aan verwachting voldaan 

Claim: kenbaar maken van grief en opwerpen als ge-

zamenlijk probleem 

Dispuut (1): maatregelen nemen 

Dispuut (2): derde partij erbij 
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Conflictverloop: de vorm van de piramide 

Vooruitkijkend naar de beschikbare gegevens over transacties tussen afnemer 

en leverancier onderscheiden we de volgende treden in de piramide: contact 

opnemen met de leverancier (rapportage van de grief), met de leverancier over-

leggen over een mogelijke oplossing (de grief benoemen als gezamenlijk pro-

bleem), het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld een schadeclaim of een ter-

mijnstelling, en tenslotte het inschakelen van een derde partij zoals een arbitra-

gecommissie of de rechtbank. In deze treden is, zoals bij Miller en Sarat (1981) 

een volgorde naar de “zwaarte” van stappen te ontwaren: des te hoger de trede 

op de dispuutpiramide, des te zwaarder de stap is. De eerste trede is relatief 

licht, de laatste, het inschakelen van derde partijen (zoals het nemen van juridi-

sche stappen) is de meest zware stap. Het is niet eenvoudig om een precieze, 

sluitende definitie te geven van de zwaarte van stappen. Om de gedachten te 

bepalen houden we als werkdefinitie aan dat het gaat om een combinatie van de 

kosten die door de afnemer moeten worden gemaakt om de maatregel te im-

plementeren, de kosten voor de leverancier indien de maatregel wordt geïm-

plementeerd, en de kans dat het daadwerkelijk implementeren van de maatregel 

van invloed is op de relatie tussen afnemer en leverancier. Over het algemeen 

hangen deze drie elementen overigens samen.3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: De dispuutpiramide ingevuld 

 
Het lijkt wellicht voor de hand te liggen dat stappen via een dergelijke vaste 

sequentie van licht naar zwaar plaatsvinden. Dit hoeft volgens Morill en Tho-

mas  (1992, pagina 404) echter logischerwijze zeker niet zo te zijn: “the stages 

in the disputing process do not necessarily form neat sequences”. Er zijn niet-

temin een drietal argumenten aan te voeren waarom verwacht mag worden dat 

                                                           
3  In de literatuur zijn meer definities van zwaarte gangbaar. Pruitt en Rubin (1985) 

definiëren zwaarte bijvoorbeeld alleen in termen van de consequentie voor de ande-
re partij. 

Contact opnemen 

Overleggen over oplossing 

Maatregelen nemen 

Derde partij inschakelen 
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lichtere stappen in de regel toch eerder genomen worden. Het eerste argument 

is dat met het uitvoeren van de zwaardere stap zonder de lichte te hebben uitge-

voerd de kans op verstoring van de relatie wordt vergroot – genomen stappen 

“buiten iedere proportie” halen de relatie uit de coöperatieve sfeer – en daar-

mee kosten worden geïntroduceerd die een orde van grootte uitstijgen boven de 

kosten van de transactie zelf. Immers, een verstoorde relatie zal niet alleen in-

vloed hebben op de huidige transactie maar tevens op alle nog volgende trans-

acties, onder andere doordat een verstoorde vertrouwensband leidt tot extra 

toekomstige investeringen in ex ante management bij nieuwe transacties met 

dezelfde leverancier. Een tweede argument vindt zijn oorsprong in het (Neder-

lands) rechtsstelsel. Het direct nemen van een zware maatregel zoals een scha-

devergoeding eisen, is in de regel slechts rechtsgeldig indien de nakoming van 

een contract blijvend onmogelijk is (Asser-Hartkamp 4-I, nr. 356). Als er nog 

een correcte nakoming mogelijk is, dan ontstaat er in de regel pas een recht op 

schadevergoeding als de andere partij “in gebreke is gesteld”. Dit houdt in het 

algemeen in dat er een schriftelijke verklaring (aanmaning) wordt gestuurd 

waarin de andere partij wordt gemaand om binnen een redelijke, in de verkla-

ring aangegeven termijn, te presteren. In dit soort gevallen is het dus verplicht 

om eerst een lichte maatregel (het verwittigen van de andere partij) te nemen, 

en is de sequentie van licht naar zwaar door het rechtsstelsel gegarandeerd. Een 

derde argument is wat subtieler van aard. Uit onderzoek naar het gedrag van 

mensen in situaties van onzekerheid blijkt dat bij het afwegen van alternatieven 

nadrukkelijker wordt afgegaan op de waarden van de alternatieven zelf, dan op 

de kansen op het optreden van de verschillende alternatieven, zeker als deze 

kansen – zoals hier het geval is – inschattingen betreffen van het gedrag van 

anderen (zie bijvoorbeeld Snijders, 1996). Dit betekent dat verschillen in de 

kosten van stappen relatief zwaar tellen in de afweging tussen de stappen, 

zwaarder dan de verwachte extra opbrengst waarin immers met het lastige ver-

schil in kansen rekening moet worden gehouden. Het verschil in kosten is door-

gaans duidelijk: de zware stap zal meer kosten dan de lichte. Het verschil in 

kans op succes is onduidelijk: de kans op succes bij de lichte stap is een lastige 

inschatting van het gedrag van de leverancier, de kans op succes bij de zware 

stap evenzo, en wat er toe doet is het verschil tussen deze twee kansen. Het 

netto effect van de vermenigvuldiging van het verschil van de succeskansen met 

de potentiële meerwaarde is daarmee veel minder duidelijk, en wordt mede 

daardoor al snel “vergeten” in de beoordeling. De besluitvormer zal eerder 

concluderen: “de kosten worden zeker groter als ik direct een zware stap neem, 

terwijl de extra baten niet direct duidelijk zijn omdat ik toch niet precies weet 

wat de leverancier zal doen, dus kies ik voor de lichte stap”. 

Op basis van het bovenstaande kunnen we de piramidehypothese formule-

ren, die stelt dat het stappen bij geschilbeslechting tussen afnemers en leveran-

ciers een piramidevorm heeft: er worden geen zware stappen ondernomen zon-

der dat deze zijn voorafgegaan door alle lichtere stappen. Dus: geen maatrege-

len zonder eerst overleg over een mogelijke oplossing, rechtbanken worden niet 

ingeschakeld zonder dat eerst een eigen maatregel is geprobeerd, enzovoort. 
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Pyramidehypothese. Problemen tijdens de uitvoering van een overeen-

komst worden via specifieke sequenties van maatregelen gemanaged. 

Eerst wordt het nemen van relatief lichte maatregelen overwogen. Pas 

als na implementatie van lichte maatregelen blijkt dat deze niet voldoen, 

worden zwaardere maatregelen overwogen. 

Het Nederlands midden- en kleinbedrijf en de inkoop van informatietech-

nologie 

Om onze vragen naar de frequentie en het verloop van stappen op de dispuutpi-

ramide te kunnen beantwoorden hebben we kwantitatieve gegevens nodig. 

Meer kwalitatief onderzoek, zoals bijvoorbeeld een case study, levert voor ons 

doel geen adequate gegevens op, we willen immers weten of en hoe vaak be-

paalde stappen worden genomen op de dispuutpiramide. Een enquête, het sys-

tematisch ondervragen van een relatief grote groep bedrijven, levert dergelijke 

gegevens wel op. Deze enquête werd uitgevoerd door de ISCORE (Institute for 

the Study of Cooperative Relations) -onderzoeksgroep binnen de capaciteits-

groep sociologie van de Universiteit Utrecht (zie Batenburg 1997 en Batenburg 

en Van den Rijt 1998). Om bedrijven te kunnen selecteren, werd gebruik ge-

maakt van een steekproefkader dat geleverd werd door een commercieel marke-

ting bedrijf dat over gedetailleerde gegevens over het IT-gebruik van bedrijven 

beschikte. De bedrijven in dit steekproefkader werden eerst telefonisch bena-

derd. Als een bedrijf bereid werd gevonden met het onderzoek mee te werken, 

dan volgde een selectie van een transactie waarbij informatietechnologie werd 

ingekocht. In iets minder dan de helft van de gevallen bezocht een onderzoeks-

assistent het bedrijf om persoonlijk de vragenlijst te overhandigen en eventueel 

assistentie te verlenen bij het invullen van de vragenlijst. In alle andere gevallen 

werd de vragenlijst per post toegezonden. Het onderzoek werd in eerste instan-

tie in 1995 uitgevoerd. In 1998 werden de 788 bedrijven die in 1995 vragen 

hadden beantwoord over één of meerdere transacties opnieuw benaderd. Niet 

alle bedrijven bestonden nog en niet alle bedrijven waren bereid om opnieuw 

een vragenlijst in te vullen. In totaal werkten in 1998, 281 bedrijven van de 

oorspronkelijke 788 opnieuw mee. In totaal werden zo gegevens over 1252 

transacties verzameld.   

Van de 1252 transacties in het databestand zijn alleen de 902 transacties 

aan de orde waarbij op enigerlei wijze een probleem ontstond. Als een respon-

dent aangaf dat er een probleem optrad tijdens de uitvoering van een contract 

werd in de vragenlijst een aantal gesloten vragen gesteld over de acties die de 

afnemer naar aanleiding van het probleem had ondernomen. Met behulp van 

deze vragen werden vier variabelen samengesteld die de verschillende stappen 

in de dispuutpiramide weerspiegelen: (1) wel of niet contact opnemen, (2) wel 

of niet overleggen, (2) wel of niet maatregelen nemen en (3) wel of niet derde 

partijen inschakelen. De variabele “maatregelen nemen” is samengesteld met 

behulp van de antwoorden op vier soorten maatregelen die een bedrijf kan ne-
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men als er problemen gerezen zijn: het stellen van een termijn waarbinnen het 

probleem opgelost moet zijn, het uitstellen van de betaling, het vorderen van 

schadevergoeding en het opschorten van een overeenkomst.  

Tabel 1 geeft een beschrijving van de frequenties waarin de verschillende 

stappen voorkwamen. Bij 59 transacties waar een probleem optrad werd geen 

enkele actie ondernomen, de afnemer liet het probleem dan waarschijnlijk zit-

ten (Felstiner, 1975). Als we vervolgens naar de frequenties van de onderno-

men stappen kijken, tekent zich al de vorm van een piramide af. De voet wordt 

gevormd door een brede laag transacties waarbij contact werd opgenomen met 

de leverancier naar aanleiding van het probleem (n=843). De volgende, iets 

smallere laag wordt gevormd door transacties waarbij overleg werd gepleegd 

met de leverancier (n=691). De derde, duidelijk smallere laag wordt gevormd 

door transacties waarbij maatregelen werden genomen (n=361). Het is opval-

lend dat het nemen van maatregelen in driekwart van de gevallen het uitstellen 

van de betaling inhoudt (n=273). Deze maatregel treedt vaak gecombineerd op 

(159 keer) met het stellen van een termijn waarbinnen het probleem opgelost 

moet zijn. De maatregel “schadevergoeding vorderen” komt slechts 43 keer 

voor. De maatregel “opschorten van een overeenkomst” wordt zeer weinig toe-

gepast, namelijk slechts 14 keer. Nu terug naar de piramide: de top van de pi-

ramide wordt gevormd door een geringe hoeveelheid transacties waarbij een 

derde partij werd ingeschakeld (n=10). 

 

Tabel 1. Beschrijving van stappen op de dispuutpiramide 

 Frequentie Percentage 

van totaal 

Percentage 

van vorige 

laag 

Derde partij inschakelen  10       1 % 

 (10/902) 

      3 %  

(10/361) 

Maatregelen nemen 361     40 %  

(361/902) 

    52 %  

(361/691) 

Overleggen 691     77 %  

(691/902) 

    82 %  

(691/843) 

Contact opnemen 843     94 %  

(843/902) 

    94 %  

(843/902) 

 

Totaal 

 

902 

  

 100 % 

   

100 % 

 
De resultaten wijzen uit dat afnemers in het Midden- en KleinBedrijf om gere-

zen problemen op te lossen relatief vaak overleggen, maar ook relatief vaak 

maatregelen nemen. Daarbij werd regelmatig naar het contract verwezen. Bij 

onderling overleg wordt in ongeveer de helft van alle gevallen naar de afspra-

ken verwezen. Bij het nemen van maatregelen wordt in ongeveer 70% van de 

gevallen naar de afspraken verwezen. Deze resultaten suggereren dat de bevin-

dingen van Macaulay in het Amerikaanse zakenleven van de jaren vijftig en 
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zestig – vrij vertaald: zaken worden geregeld op de achterkant van een sigaren-

doos – niet opgaan voor de jaren negentig in Nederland.  

Sequenties in stappen om geschillen te beslechten 

De percentages zoals weergegeven in tabel 1 suggereren weliswaar een pirami-

devorm, maar om de piramidehypothese te toetsen, is meer nodig. De pirami-

dehypothese veronderstelt dat als een “zware” stap genomen wordt, daaraan 

voorafgaand al de lichtere stappen genomen zijn. Tabel 2 laat zien dat er in 

totaal slechts 35 van de 902 gevallen zijn waarbij sprake is van een “onzuivere 

sequentie”. De rest van de gevallen, meer dan 96%, laten een patroon zien dat 

in overeenstemming is met de piramidehypothese. In 29 van de 35 onzuivere 

sequenties werd zonder overleg meteen overgegaan tot het nemen van maatre-

gelen. Het percentage onzuivere sequenties bedraagt (naar boven) afgerond 

slechts vier procent. Om een uitspraak over de statistische significantie en de 

relevantie van de bevindingen te kunnen doen, verrichten we een specifieke 

statistische analyse, namelijk een Mokkenanalyse (Mokken, 1970).4 De resulta-

ten van deze Mokkenanalyse ondersteunen de piramidehypothese in sterke ma-

te.  

Een achter de piramidehypothese liggende redenering is dat zwaardere 

stappen duurdere stappen zijn. De kosten van zwaardere stappen kunnen onder 

andere worden gezocht in het aantal afdelingen dat betrokken is bij de geschil-

beslechting. Als er meer afdelingen betrokken zijn bij zwaardere stappen on-

dersteunt dat het idee dat zwaardere stappen duurder zijn, daarmee indirecte 

evidentie leverend voor de redenering achter de piramidehypothese. Het ge-

bruikte databestand bevat gegevens over het aantal afdelingen dat betrokken is 

bij de geschilbeslechting. Deze gegevens zijn echter niet per stap beschikbaar, 

maar alleen over de gehele sequentie van stappen. We kunnen dus per transac-

tie alleen nagaan hoeveel afdelingen bij de totale sequentie van stappen betrok-

ken waren. Tabel 3 laat grofweg een tweedeling zien.5 Bij de sequenties waar 

contact werd opgenomen en waar overleg werd gepleegd, waren duidelijk min-

der afdelingen betrokken dan bij de sequenties waar maatregelen werden ge-

nomen of een derde partij werd ingeschakeld.  

                                                           
4  Kortweg gezegd wordt in een Mokkenanalyse het aantal „goede‟ en „foute‟ sequen-

ties geteld en nagegaan in hoeverre de resultaten ook door het toeval teweegge-
bracht zouden kunnen zijn.  

5  Bij de probleemgevallen waar geen enkele actie ten opzichte van de leverancier 
werd ondernomen, mag verwacht worden dat er geen enkele afdeling betrokken is, 
er wordt immers geen actie ondernomen richting de leverancier. Uit tabel 3 is af te 
lezen dat dit niet het geval is (we vinden een gemiddelde van 0.04), zelfs als er geen 
actie ondernomen wordt richting de leverancier komt het voor dat er toch afdelin-
gen bij het hanteren van problemen betrokken zijn geweest. Dit bleek bij nadere be-
schouwing van de gegevens te gaan om één geval waarbij geen contact met de leve-
rancier werd opgenomen, maar het probleem door de automatiseringsafdeling zelf 
werd opgelost. 
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Tabel 2. Frequenties van sequenties in stappen om geschillen te beslechten 
Contact 

opnemen 
Overleggen Maatrege-

len nemen 
Derde partij 
inschakelen 

Aantal 
cases van 
dit type 

Volgens  pirami-
dehypothese 

nee nee nee nee 53 
(5.9 %) 

GOED 

ja nee nee nee 128 
(14.2 %) 

GOED 

ja ja nee nee 360 
(39.9 %) 

GOED 

ja ja ja nee 318 

(35.3 %) 

GOED 

ja ja ja ja 8 
(0.9 %) 

GOED 

nee ja nee nee 0 
(0.0 %) 

FOUT 

nee nee ja nee 1 
(0.1 %) 

FOUT 

nee nee  nee ja 0 
0.0 %) 

FOUT 

ja nee ja nee 27 
(3.0 %) 

FOUT 

ja nee nee ja 0 
(0.0 %) 

FOUT 

nee ja nee ja 0 
(0.0 %) 

FOUT 

nee ja ja nee 5 
(0.6 %) 

FOUT 

nee nee ja ja 0 
(0.0 %) 

FOUT 

ja nee ja ja 2 
(0.2 %) 

FOUT 

ja ja nee ja 0 
(0.0 %) 

FOUT 

nee ja ja ja 0 
(0.0 %) 

FOUT 

 

Tussen de sequenties contact opnemen en overleggen en de sequenties maatre-

gelen en derde partij inschakelen op zich zijn deze verschillen gering. Het ge-

middeld aantal betrokken afdelingen bij maatregelen nemen is zelfs wat groter 

dan bij derde partij inschakelen, maar dit kan goed op toeval berusten omdat er 

zo weinig gevallen zijn waar een derde partij werd ingeschakeld. 
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Tabel 3. Het aantal betrokken afdelingen per zuivere sequentie 

Contact 

opnemen 

Overleggen Maatregelen 

nemen 

Derde partij 

inschakelen 

Gemiddeld aantal 

betrokken afde-

lingen 

nee nee nee nee 0.04 

ja nee nee nee 1.35 

ja ja nee nee 1.41 

ja ja ja nee 1.89 

ja ja ja ja 1.75 

 

Een tweede achter de piramidehypothese liggende redenering is dat zwaardere 

stappen verstorend kunnen werken op een relatie. Het databestand bevat gege-

vens over het verloop van de relatie na de transactie. Ten eerste is gevraagd of 

er nadien nog zaken werden gedaan, en zo nee of dat kwam doordat de afnemer 

de relatie had afgebroken. Deze gegevens worden (per sequentie) weergegeven 

in tabel 4. Het percentage relaties dat verbroken werd, is over het algemeen 

laag. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat men tevreden is over de relatie, 

een ander zou kunnen zijn dat er sinds de transactie nog geen aanleiding voor 

nieuwe zaken geweest is. De verschillen tussen de verschillende lagen van de 

piramide zijn ook klein. We zien evenwel dat de kans dat een relatie afgebro-

ken wordt inderdaad groter is naarmate er meer stappen genomen werden. Het 

is opvallend dat zelfs van de probleemgevallen waar het hele scala aan stappen 

ondernomen werd, toch nog 75% van de relaties stand hielden. 

 

Tabel 4. Het percentage relaties dat werd afgebroken na pogingen een geschil 

te beslechten 

Contact 

opnemen 

Overleggen Maatregelen 

nemen 

Derde partij 

inschakelen 

Percentage rela-

ties dat werd 

afgebroken 

nee nee nee nee  3.8% 

ja nee nee nee  3.9% 

ja ja nee nee  4.7% 

ja ja ja nee  7.2% 

ja ja ja ja 25.0% 

 

Naast gegevens over het verloop van de relatie na de transactie is tevens ge-

vraagd of het na de transactie ooit voorkwam dat de leverancier in principe wel 

voor een andere aanschaf van de afnemer in aanmerking kwam, maar de order 

toch niet kreeg.  
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Tabel 5. Percentage van leveranciers die gepasseerd werden voor latere trans-

acties, per sequentie 

Contact 

opnemen 

Overleggen Maatregelen 

nemen 

Derde partij 

inschakelen 

Percentage leve-

ranciers dat later 

werd gepasseerd 

nee nee nee nee 39% 

ja nee nee nee 31% 

ja ja nee nee 41% 

ja ja ja nee 43% 

ja ja ja ja 75% 

 

Uit tabel 5 is af te lezen dat het  percentage afnemers dat een leverancier pas-

seerde over het algemeen toeneemt naarmate er meer stappen ondernomen zijn. 

Als er evenwel in het geheel geen contact opgenomen werd, is het percentage 

hoger dan in de situatie waar wel contact opgenomen werd maar waar verder 

geen stappen ondernomen werden. Een verklaring hiervoor is dat voor veel 

gevallen geldt dat het probleem na het opnemen van contact naar tevredenheid 

van de afnemer opgelost wordt. Er is dan weinig reden om een afnemer niet 

opnieuw te selecteren. Als de afnemer het probleem evenwel laat zitten, dus 

geen contact opneemt bijvoorbeeld omdat het probleem niet veel schade met 

zich meebreng, dan is het nog wel waarschijnlijk dat de afnemer ontevreden is 

over het product en de leverancier en zal de kans dat de leverancier opnieuw 

geselecteerd wordt afnemen. 

We kunnen aan de hand van de hierboven beschreven resultaten conclude-

ren dat in het slechten van geschillen verschillende stappen te onderscheiden 

zijn die tezamen specifieke sequenties vormen, lopende van “licht” naar 

“zwaar”. Enige kanttekeningen bij deze bevindingen zijn hier evenwel op hun 

plaats. Strikt genomen kunnen we niet aantonen dat de stappen die we hier 

steeds als sequentie veronderstellen ook chronologisch op elkaar volgen, daar-

voor hebben we niet de juiste gegevens. We kunnen proberen dit aannemelijk te 

maken door een vergelijking te maken tussen recente en minder recente transac-

ties. Als het klopt dat er een chronologische sequentie bestaat en deze stappen 

in de sequentie niet simultaan worden genomen, dan zal bij zeer recente trans-

acties (bijvoorbeeld van hooguit twee jaar geleden) de kans dat er een zware 

stap ondernomen werd minder groot zijn. We zien dan inderdaad dat transacties 

die hoger op de piramide terecht zijn gekomen, gemiddeld langer geleden zijn 

begonnen. Het “temporele verschil” tussen de treden is overigens niet echt 

groot: een extra trede op de piramide komt grofweg overeen met een gemiddeld 

langere historie van de transactie van twee tot drie maanden.  

Conclusie 

In dit artikel hebben we verslag gedaan van een grootschalige systematische 

empirische studie naar het slechten van geschillen tussen bedrijven. Een be-
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langrijk resultaat van dit onderzoek werpt een nieuw licht op de notie dat in het 

zakelijke verkeer relatief weinig gebruikt wordt gemaakt van contractuele maat-

regelen. Deze „rooskleurige‟ kijk op geschilbeslechting wordt in de rechtssocio-

logie en vooral de organisatiewetenschappen nauwelijks meer ter discussie ge-

steld en met verwijzing naar Macaulay als feit opgevoerd. Naar aanleiding van 

onze resultaten denken we dat dit onterecht is. De resultaten wijzen uit dat 

MKBedrijven relatief vaak maatregelen nemen om problemen op te lossen, 

waarbij bovendien in ongeveer 70% van de gevallen naar het contract werd 

verwezen. Er wordt dus behoorlijk veel gebruik gemaakt van contracten bij het 

slechten van geschillen, althans zeker in de jaren negentig door het Nederlandse 

midden en klein bedrijf. In hoeverre deze resultaten verder gegeneraliseerd 

kunnen worden naar grotere bedrijven en naar bedrijven buiten Nederland is 

een speculatieve kwestie en zou verder moeten worden onderzocht. Deze studie 

maakt in elk geval duidelijk dat er niet zonder meer vanuit mag worden gegaan 

dat contracten en contractuele maatregelen nauwelijks worden gebruikt.  

Een tweede vraag die we stelden, was of er patronen te ontwaren zijn in 

stappen om geschillen te slechten. Dat blijkt zo te zijn. De volgende specifieke 

volgorde van stappen werd aangetroffen: (1) contact opnemen, (2) overleg ple-

gen, (3) maatregelen nemen, en (4) derde partijen inschakelen. Het komt niet of 

nauwelijks voor dat zwaardere stappen, maatregelen nemen en het inschakelen 

van derde partijen worden ondernomen, zonder dat daaraan voorafgaand de 

lichtere stappen eerst allemaal aan bod zijn gekomen. Deze bevinding lijkt wel-

licht vanzelfsprekend, maar is dit niet. Verschillende auteurs wijzen erop dat 

stappen bij het slechten van geschillen juist geen nette sequenties behoeven te 

vormen (Morrill & Thomas, 1992; Griffiths, 1983). We moeten echter wel aan-

tekenen dat met de hier gebruikte gegevens niet hard gemaakt kan worden dat 

stappen echt sequentieel genomen worden en niet simultaan. Het nemen van 

maatregelen sluit immers in principe niet uit dat er tegelijkertijd nog verder 

wordt overlegd. Het punt is echter dat voordat maatregelen worden genomen, 

dit bijna zonder uitzondering wordt voorafgegaan door overleg.  

De laatste twee treden van de dispuutpiramide, het nemen van maatregelen 

en het inschakelen van derde partijen, zijn zware en vaak kostbare maatregelen. 

Het is natuurlijk mogelijk om voorafgaand aan het implementeren van een der-

gelijke maatregel te dreigen met de maatregel. De vraag is of deze piramide-

structuur behouden blijft als we het dreigen met stappen mede opnemen. Is het 

bijvoorbeeld zo dat pas wordt gedreigd met maatregelen nadat is overlegd, en is 

het zo dat pas wordt gedreigd met het inschakelen van derde partijen op het 

moment dat maatregelen zijn genomen? En worden dreigingen wel uitgevoerd 

of komt het voor dat hoewel de zakenpartner niet aan de voorwaarden van de 

dreigende heeft voldaan, toch de dreiging niet wordt uitgevoerd? Een eerste 

verkenning van de gegevens suggereert dat dit niet uitvoeren van een dreiging 

wel voorkomt, maar minder vaak indien bij de transactie meer personen zijn 

betrokken. Dit zou zowel in overeenstemming zijn met de gedachte dat een 

team van mensen zich consequenter gedraagt dan een eenling (in de zin dat ze 
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hun dreigingen ook uitvoeren), als met de gedachte dat dreigingen van teams 

efficiënter zijn dan dreigingen van eenlingen. 
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De discursieve constructie van recht 
Bijdrage aan een evolutietheorie van juridische kennis* 

Olaf Tans 

1. Inleiding 

In de rechtssociologie wordt op vele manieren uiting gegeven aan de gedachte 

dat het recht zich ontwikkelt en aanpast aan zijn sociale omgeving. Zo signa-

leert Max Weber een innovatief proces: de formele rationaliteit van het moder-

ne juridische denken wordt in de praktijk voortdurend beïnvloed door een meer 

substantiële rationaliteit waarin bijvoorbeeld ethische, emotionele of politieke 

waarden een rol spelen.1 In dit verband schrijft Niklas Luhmann aan een rechts-

systeem het vermogen tot „leren‟ toe: het neemt informatie op uit de omgeving 

(input) en zet deze om tot juridische informatie (output).2 Een vergelijkbare 

gedachte wordt tot uitdrukking gebracht door te spreken van de „cognitieve ont-

wikkeling‟, de „evolutie‟, of het „voortgaande verhaal‟ van het recht.  

In deze bijdrage probeer ik dit proces zichtbaar te maken in een argumenta-

tie van de Hoge Raad. Het is daarbij de gedachte dat het idee van juridische 

evolutie op het eerste gezicht plausibel klinkt, maar dat het in de rechtssociolo-

gie vaak alleen in abstracto wordt beschreven. Er is sprake van beïnvloeding 

van het formele door het substantiële, aldus Weber, maar hoe voltrekt zich de-

ze? Het recht staat als systeem open voor informatie uit de omgeving, aldus 

Luhmann, maar hoe wordt die informatie verwerkt? Het is kortom mijn bedoe-

ling de ontwikkeling van het recht meer tastbaar te maken. Aangenomen dat dit 

fenomeen inderdaad evolueert, hoe kan dat proces dan in concrete stappen aan-

nemelijk worden gemaakt?  

Mijn betoog bestaat grofweg uit drie delen. Ten eerste zal ik een theoretisch 

kader schetsen waarin de evolutie van het recht wordt geacht plaats te vinden in 

de rechtsvindingspraktijk. Dit perspectief kan worden getypeerd als een variant 

van het sociaal constructivisme, waarin de sociale werkelijkheid in het alge-

meen en het recht in het bijzonder, worden beschouwd als kennis die wordt 

geconstrueerd in discours. Ik sluit daarmee aan bij de zogenaamde „linguistic 

turn‟ die vanuit de filosofie is doorgedrongen tot de sociale wetenschappen, en 

die kan worden omschreven als “…the foundational belief in the primacy of 

                                                           
* Graag dank ik de referenten voor hun grondig commentaar. 
1  Weber 1978, 753-755, 882-889. 
2  Luhmann 1985, 283. 



46 Olaf Tans 

 

language as a constitutional part of social life; in the emergence of social reality 

through the interchange between speakers in a society.”3 

De consequentie van deze benadering is dat wij de evolutie van het recht 

moeten zoeken in de wijze waarop het juridisch discours zich ontwikkelt. 

Daarom zal ik ten tweede een casus uit de juridische praktijk analyseren, te 

weten het Harmonisatiewet-arrest.4 Gebruikmakend van inzichten uit de prakti-

sche filosofie, zal ik in deze uitspraak een zekere betoogstructuur blootleggen, 

die naar mijn idee kenmerkend is voor het juridisch discours in het algemeen en 

duidt op een zeker mechanisme in de ontwikkeling van juridische kennis. Het 

komt er grofweg op neer dat het juridisch discours zich voltrekt in een aantal 

argumentatieve stappen, waarin enerzijds de strekking van rechtsregels stukje 

bij beetje wordt aangepast en anderzijds een beroep wordt gedaan op aanvul-

lende kennis.  

Tot slot zal ik beredeneren hoe dit discursieve procédé verklaart dat het 

recht zich ontwikkelt en zich aanpast aan zijn omgeving. De crux van mijn be-

toog is dat invloeden uit de samenleving al redenerend, via een aantal discur-

sieve manoeuvres, worden verwerkt in het juridisch kennisconstruct.  

2. Theoretisch kader 

Ten einde een ontwikkeling in het recht zichtbaar te kunnen maken, moeten 

eerst twee theoretische vragen worden beantwoord: (1) wat ontwikkelt zich nu 

precies?; en (2) hoe ontwikkelt zich dat? 

Wat betreft de wat-vraag, zou ik mij willen distantiëren van specifieke onto-

logieën van het recht. Je zou bijvoorbeeld kunnen vooronderstellen dat het 

recht zich ontwikkelt door de positivering van nieuwe rechtsnormen, zoals het 

rechtspositivisme betoogt, maar dan wordt men gedwongen de rechtswerkelijk-

heid op één specifieke manier te analyseren. Men zou zich beperken tot een 

relatief „intern‟ perspectief, dat weinig ruimte laat het recht als sociaal ver-

schijnsel te bestuderen. Ik kies daarom een relatief „extern‟ perspectief, en ver-

dedig de stelling dat de juridische praktijk in essentie lijkt te worden geken-

merkt door de ontwikkeling van kennis. Zo gedragen rechters zich in het alge-

meen alsof zij kennis hebben van rechtsregels, wekken ook advocaten de indruk 

in dat verband deskundig te zijn, en zal ook de gemiddelde burger uitlatingen 

doen waaruit een zekere mate van juridische kennis naar voren komt. Het recht 

                                                           
3  Condor & Antaki  1997, 320-347, 335.   
4  HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 m.nt. Scheltema; AB 1989, 207 m.nt. F.H. van der 

Burg; AA 38 (1989), 578-592 m.nt. E.H.M. Hirsch Ballin; RegelMaat 4 (1989), 80-
84 m.nt. C.A.J.M. Kortmann; NJCM-Bulletin 14 (1989), 581-591 m.nt. A.W. He-
ringa.   
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doet zich kortom voor als een verschijnsel waarover uitspraken kunnen worden 

gedaan, waarover dus kennis mogelijk is.5 

Dit uitgangspunt kan worden teruggevoerd op het sociaal constructivisme 

van Berger en Luckmann.6 Volgens deze auteurs gaat het sociale leven gepaard 

met de constructie van een institutionele orde, bestaand uit geobjectiveerde 

sociale kennis, dat wil zeggen, kennis die weliswaar is geconstrueerd in een 

sociale omgeving, maar die wordt ervaren als een feitelijke, objectieve werke-

lijkheid. Berger en Luckmann doelen daarbij in de eerste plaats op hetgeen zij 

aanmerken als „…the structure of the common-sense world of everyday life…‟, 

ofwel basale sociale kennis, bijvoorbeeld om zich te kunnen oriënteren in de 

ruimte of om te kunnen bewegen in het sociale verkeer.7 De auteurs identifice-

ren echter ook meer gespecialiseerde kengebieden, die zij aanmerken als „sub-

universes of meaning‟. Als voorbeelden noemen zij de sociale wetenschappen, 

de poëzie, de zakenwereld, alsook het recht.8 Over dergelijke kengebieden 

merken Berger en Luckmann het volgende op:  

 

“Like all social edifices of meaning, the subuniverses must be „carried‟ by a 

particular collectivity, that is, by the group that ongoingly produces the 

meanings in question and within which these meanings have objective 

reality.”9  

 

Aangenomen dat het recht op deze manier kan worden begrepen als een sociaal 

geconstrueerd kengebied, moet vervolgens de hoe-vraag worden beantwoord: 

op welke manier ontwikkelt zich dat kengebied? Ik zou de theorie van Berger 

en Luckmann wat dat betreft willen aanscherpen. Volgens deze auteurs ontwik-

kelt zich sociale kennis doordat de leden van een gemeenschap een bepaalde 

handelingsgewoonte ontwikkelen en deze op vergelijkbare wijze gaan duiden.10 

Sociale kennis wordt dan in zekere mate „geobjectiveerd‟: zij wordt ervaren als 

“…existing over and beyond the individuals who „happen to‟ embody them at 

the moment.”11 Ter illustratie bespreken Berger en Luckmann de handelingen 

die in primitieve samenlevingen op een gegeven moment werden begrepen als 

                                                           
5  Je zou dit een gematigd extern perspectief à la Hart kunnen noemen. Ik probeer mij 

zoveel mogelijk op te stellen als een externe waarnemer van sociaal gedrag, maar 
kan alleen betekenis geven aan dat gedrag door mij te verplaatsen in degenen die 
het vertonen, en veronderstel dat dit gedrag duidt op een proces van kenniscon-
structie. Hart 1994, 88-91. Dit thema wordt mooi behandeld in MacCormick 1987, 

275-292. 
6  Berger & Luckmann 1967. 
7  Berger & Luckmann 1967, 19 e.v. 
8  Berger & Luckmann 1967. Het institutionele karakter van het recht wordt onder-

kend op p. 166.  
9  Berger & Luckmann 1967, 79. 
10  Berger & Luckmann 1967, 45-63.  
11  Berger & Luckmann 1967, 55. 
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het gedragspatroon behorend bij de jacht.12 Op dat moment had zich een insti-

tutie gevormd: het verschijnsel „jacht‟ werd ervaren als een objectieve werke-

lijkheid en diende als een „ruimte‟ waarin een bepaalde hoeveelheid kennis kon 

worden georganiseerd. Men kan daarbij denken aan kennis over de verschillen-

de vormen van jacht, over de geschikte wapens en prooien, als ook over effec-

tieve en ineffectieve technieken. 

Het lijkt mij verdedigbaar de handelingsgewoonte die ten grondslag ligt aan 

juridische kennis, hoofdzakelijk in de discursieve sfeer te zoeken. De normatie-

ve betekenis van het recht komt immers vooral tot stand in sociale situaties 

waarin actoren deze onder woorden brengen: De wetgever probeert het recht te 

stipuleren met op schrift gestelde regels; advocaten bepleiten bepaalde interpre-

taties in rechtszalen en documenten; rechters accepteren, verwerpen, of verfij-

nen die pleidooien in uitspraken; de burger wijst op zijn rechten door uit te 

spreken: „Ik heb recht op…‟, etc. Het recht verschijnt kortom veelal in de vorm 

van taalachtige uitwisselingen: “The basic elements of this system are commu-

nications, not rules…”, aldus Teubner.13 Ik zou mij daarom willen aansluiten 

bij theorieën waarin sociale constructies meer specifiek worden opgevat als 

„talige‟ of discursieve fenomenen. Potter verwoordt dit uitgangspunt als volgt: 

 

“Reality (i.c. de juridische werkelijkheid; O.T.) enters into human practices 

by the way of categories and descriptions that are part of those practices. 

The world is not ready categorized by God or nature in ways that we are all 

forced to accept. It is constituted in one way or another as people talk it, 

write it and argue it.”14 

 

De basis van deze benadering ligt in de zogenaamde „linguistic turn‟ in de filo-

sofie van de twintigste eeuw. Denkers als Austin en Searle braken met de ge-

dachte dat taal louter een afbeelding van een taalonafhankelijke werkelijkheid 

biedt, en legden daarentegen nadruk op het feit dat taal ook werkelijkheden 

voortbrengt en derhalve het object van sociologisch onderzoek kan zijn.
15  

Ove-

rigens is deze positie ook op grond van de theorie van Berger en Luckmann 

best houdbaar, aangezien zij onderkennen dat taalgebruik een belangrijke vorm 

van institutionalisering is: “…a special but crucially important case of objecti-

vation is signification, that is, the human production of signs.”16  

                                                           
12  Berger & Luckmann 1967, 62/63. 
13  Teubner 1989, 727-757, 739. 
14  Potter 1996, 98.  
15 Austin 1966; Searle 1995; Foucault 1972. 
16  Berger & Luckmann 1967, 24, 123. Met betrekking tot het proces van internalise-

ring van sociale kennis merken de auteurs zelfs op dat taal in dit opzicht de meest 
belangrijke inhoud en het meest belangrijke instrument is.  
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3. Focus op praktisch discours 

Zoals Nijhof aangeeft, heeft deze invalshoek de methodologische consequentie 

dat de onderzoeker zich niet langer richt op beschrijving van de „objectieve 

werkelijkheid‟, maar op beschrijving van de discursieve constructie van de 

sociale werkelijkheid.17 Ten einde de ontwikkeling van juridische kennis te 

traceren, moeten wij dus op zoek naar discursieve patronen die daarop duiden. 

Foucault brengt deze taak als volgt onder woorden:  

 

“„Words and things‟ is the entirely serious title of a problem; it is the ironic 

title of a work that modifies its own form, displaces its own data, and re-

veals, at the end of the day, a quite different task. A task that consists of not 

– of no longer – treating discourses as groups of signs (signifying elements 

referring to contents or representations) but as practices that systematically 

form the objects of which they speak.”18 

 

Hoe voltrekt zich het juridisch discours en daarmee de constructie van het 

recht? Het meest basale antwoord op die vraag luidt dat het juridisch discours 

zich bezighoudt met de „determination of order in human affairs‟, dat wil zeg-

gen, met het beredeneren van de wijze waarop de sociale omgeving moet wor-

den ingericht.19 Volgens Alexy onderscheidt het juridisch discours zich wat dat 

betreft niet wezenlijk van het praktisch redeneren in het algemeen.20 In beide 

gevallen gaat het om het beredeneren van normatieve standpunten: iets is wel of 

niet moreel, een recht moet wel of niet worden toegekend, een regel is wel of 

niet geldig, wij moeten ons zus of zo gedragen.  

Dit type discours is in de praktische filosofie uitvoerig bestudeerd, maar ik 

wil mij beperken tot een buitengewoon basale theorie, namelijk die van Joseph 

Raz, die volgens mij zeer geschikt is om een ontwikkeling in het juridisch be-

toog bloot te leggen.21 Een praktisch discours, aldus Raz, behelst het geven van 

zogenaamde „guiding reasons‟: redenen die een normatieve druk uitoefenen om 

                                                           
17  Nijhof 2003, 18. Zie ook: Guba 1990. 
18  Foucault 1972, 49.  
19  MacCormick 1987, 1-8. Zie ook: Raz 1990, 10.   
20  Alexy 1989, 14, 15: “Legal reasoning will be understood here as a linguistic activi-

ty which occurs in many different situations from courtroom to classroom. This lin-
guistic activity is concerned, in a sense yet to be more precisely defined, with the 
correctness of normative statements. It will be expedient to designate such activity 

„discourse‟ and, further, since it concerns the correctness of normative statements, 
as „practical discourse‟. Legal discourse is a special case of general practical dis-
course.” Het juridisch discours, aldus Alexy, onderscheidt zich louter doordat het 
de discussie over praktische vraagstukken onderwerpt aan een aantal speciale vor-
men en regels van debat. Zo worden de normatieve premissen geacht vast te liggen 
in rechtsbronnen en is aan bepaalde instanties de bevoegdheid toegekend deze pre-
missen bindend toe te passen.  

21  Raz 1990.   
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een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.22 Het feit dat ik heb beloofd 

naar een feestje te gaan, is bijvoorbeeld een reden de handeling te verrichten 

naar het feestje te gaan. Op dezelfde manier is het feit dat de overeenkomst in 

art. 6:213 BW wordt gedefinieerd als “…een meerzijdige rechtshandeling, 

waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aan-

gaan…,” een reden om in bepaalde situaties vast te stellen dat er sprake is van 

een overeenkomst. Het zij benadrukt dat de handelingen, en het nalaten ervan, 

waartoe guiding reasons aanleiding geven, dus louter fysiek (naar een feestje 

gaan), maar ook louter discursief (vaststellen dat er een overeenkomst is) van 

aard kunnen zijn. In beide gevallen wordt men door een bepaald gegeven (een 

belofte, een regel) tot iets gedreven.  

Guiding reasons staan in het praktisch discours niet op zichzelf. Raz signa-

leert wat dat betreft een wisselwerking tussen zogenaamde eerste- en tweede-

orde redenen.23 Een eerste-orde reden geeft een oorspronkelijke drijfveer voor 

handelen. Aangezien argumenten in het juridisch discours zoveel mogelijk 

worden ontleend aan rechtsbronnen, is het bestaan van een rechtsregel hier het 

prototype van een eerste-orde reden. Zo is het bestaan van art. 6:213 BW een 

oorspronkelijke drijfveer om in bepaalde gevallen te spreken van een overeen-

komst. En het feit dat er een rechtsregel bestaat waarin een maximum-snelheid 

wordt gesteld, is een oorspronkelijke drijfveer om niet harder te rijden. De crux 

is dat deze eerste-orde redenen geen aanvullende rechtvaardiging behoeven om 

normatieve druk uit te oefenen. Het simpele feit dat een regel bestaat, of een 

belofte, of een bepaalde moraal, levert reeds een reden voor bepaalde handelin-

gen.  

Dit betekent niet dat eerste-orde redenen altijd de doorslag geven. Er be-

staan namelijk tweede-orde redenen, aldus Raz, die invloed uitoefenen op de 

mate waarin eerste-orde redenen een drijfveer vormen: “A second-order reason 

is any reason to act for a reason or to refrain from acting for a reason.”24 Dat 

klinkt vrij technisch, maar het verheldert een cruciaal gedeelte van het juridisch 

discours, namelijk het gedeelte waarin wordt beredeneerd hoe en waarom be-

staande regels moeten worden toegepast. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesteld 

dat er vanwege een dwaling géén sprake kan zijn van een geldige overeen-

komst, wordt een tweede-orde reden aangedragen om niet te handelen volgens 

de eerste-orde reden die aan art. 6:213 werd ontleend. En wanneer ik betoog 

dat er weliswaar een maximum snelheid bestaat, maar dat deze niet moet wor-

den geacht te gelden voor noodsituaties, geef ik een tweede-orde reden om de 

eerste-orde reden zo uit te leggen dat hij in bepaalde gevallen niet van kracht is. 

                                                           
22  Raz 1990, 15-19; Hage 1997, 11-19. Guiding reasons onderscheiden zich wat dat 

betreft van „explanatory reasons‟, die ergens de oorzaak van zijn. Het feit dat ik ge-
loofde dat het regende, kan bijvoorbeeld de explanatory reason zijn waarom ik een 
regenjas draag. Dit laatste type (oorzakelijke) reden speelt in het praktisch vertoog 
een ondergeschikte rol. 

23  Raz 1990, 18. 
24  Raz 1990, 39/40. 
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De crux is dat de reikwijdte en toepasbaarheid van de oorspronkelijke, aan 

rechtsregels ontleende redenen op die manier worden genuanceerd.  

In de navolgende paragrafen zal ik deze basale theorie van praktisch dis-

cours gebruiken om te analyseren hoe het juridisch discours zich in de praktijk 

ontwikkelt. Ik zal hem daartoe toepassen op een concrete casus, namelijk het 

Harmonisatiewet-arrest. Het zal blijken dat de genoemde ordes daarin goed zijn 

te herkennen, en dat zij duiden op een zekere voortgaande constructie van ken-

nis. Bovendien zal blijken dat Raz‟ theorie vatbaar is voor uitbreiding. Afge-

zien van de zojuist besproken ordes van redeneren, zal ik namelijk een „nulde‟ 

en een derde orde blootleggen. Het onderkennen van deze ordes is enerzijds 

van belang om de structuur van het juridisch discours goed te kunnen begrijpen, 

en (daarom) anderzijds om evolutie van het recht adequaat zichtbaar te kunnen 

maken.  

4. De eerste fase van kennisconstructie25  

De Harmonisatiewet introduceerde een vaste inschrijvingsduur voor studenten 

in het hoger onderwijs: studiejaren die waren genoten binnen de ene soort van 

onderwijs werden voortaan meegerekend wanneer men overstapte naar een 

andere soort. Krachtens de Harmonisatiewet gold dit ook voor studenten die 

een dergelijke overstap reeds hadden gemaakt, hetgeen volgens de landelijke 

studentenvakbond in strijd was met het beginsel van rechtszekerheid. Zij had-

den bij de rechtbank gevorderd dat aan studenten, die bij de inwerkingtreding 

van de Harmonisatiewet reeds een overstap hadden gemaakt, studiefinanciering 

moest worden verstrekt zolang zij daar krachtens de oude wetgeving recht op 

hadden. Nadat de rechtbank deze vordering had toegewezen, ging de Staat der 

Nederlanden in cassatieberoep. Bij de Hoge Raad spitst de kwestie zich toe op 

de vraag of art.120 Gw. de rechtbank vrijheid liet wetten te toetsen aan funda-

mentele rechtsbeginselen.  

Laat ik de beantwoording van deze vraag eens benaderen vanuit de prakti-

sche filosofie van Raz. Overeenkomstig het beeld dat zojuist is geschetst, zoekt 

de Hoge Raad in de eerste plaats naar een guiding reason die volgt uit een 

rechtsregel, namelijk art.120 Gw. Een complicatie is echter gelegen in het feit 

dat de Hoge Raad zoekt naar een antwoord op de vraag of rechters de wet mo-

gen toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen, terwijl art. 120 Gw. met geen 

woord rept over fundamentele rechtsbeginselen: „De rechter treedt niet in de 

grondwettigheid van wetten en verdragen‟.26 We stuiten op het verschijnsel van 

                                                           
25  Ik gebruik het begrip „fase‟, maar doel daarmee niet per definitie op een tijdvak. 

Met een „fase‟ van kennisconstructie doel ik op een deelproces zoals dat in het dis-
cours kan worden waargenomen. 

26  Dit voorschrift wordt veelal aangeduid als het „toetsingsverbod‟, en is gebaseerd op 
de overtuiging dat het democratisch gelegitimeerde wetgevingsproces niet mag 
worden overvleugeld door de rechtspraak. Het voorschrift staat de laatste decennia 
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„open texture‟: alvorens een toepasbare regel op te leveren, moeten geschreven 

rechtsregels worden geïnterpreteerd. In het Harmonisatiewet-arrest treedt dit 

proces nadrukkelijk op de voorgrond: het is daarin de vraag of artikel 120 Gw. 

moet worden uitgelegd als zijnde tevens een verbod op toetsing van de wet aan 

fundamentele rechtsbeginselen.  

Hoe moeten wij dit rechtsvindingsproces duiden in termen van Raz‟ theo-

rie? Aan de hand van de literatuur komt men in de verleiding het rechtsvindend 

betoog te beschouwen als een vorm van tweede-orde redeneren. Zo behandelt 

MacCormick een aantal typisch rechtsvindende passages uit Britse rechtspraak 

onder de noemer van „second-order justification‟.27 Ik zou echter willen beplei-

ten dat wij het rechtsvindend betoog anders conceptualiseren. Wanneer ik bij-

voorbeeld verdedig dat de verhouding tussen de Nederlandse regering en het 

parlement wordt beheerst door de vertrouwensregel, oefen ik niet direct druk 

uit om de politieke gemeenschap op een bepaalde manier te ordenen, maar 

veeleer om een bepaalde regel te beschouwen als rechtens relevant. In Raz‟ 

terminologie geef ik geen reden om te handelen, maar een reden waarom er 

überhaupt een reden tot handelen zou zijn. Mijns inziens kan dan ook worden 

gesproken van een fase die voorafgaat aan die van het eerste orde juridisch 

redeneren. Alvorens te kunnen bediscussiëren hoe en waarom een regel moet 

worden toegepast, moet sprake zijn van het bestaan of identificeren van een 

relevante regel. Men zou kunnen spreken van „nulde-orde‟ redeneren, gericht 

op het bepleiten van de existentie van eerste-orde redenen die volgen uit rechts-

regels. Deze fase van het discours, die overigens ook impliciet kan blijven, kan 

als volgt in schema worden weergegeven:28 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Dit proces duidt in twee opzichten op een proces van kennisconstructie. Ten 

eerste kan worden gesteld dat men in de praktijk kennis construeert in het inter-

                                                           
vooral onder druk vanwege art. 94 Gw: “Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke 
voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is 
met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volken-
rechtelijke organisaties.” Daardoor ontstaat de vreemde situatie dat de rechter de 
wet niet mag toetsen aan de grondwet, maar wel aan internationale normen.  

27 MacCormick 1987, 104-128. 
28  Dit schema is tot op zekere hoogte gebaseerd op: Hage 1997, 97. 

Rechtsbronnen Relevante rechtsregel  

(= eerste orde reden) 

Redenen om interpretatie te accep-

teren  (= nulde orde) 
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pretatief proces waarin op basis van vaststaande juridische informatie (rechts-

bronnen) wordt geconcludeerd dat er sprake is van een relevante rechtsregel. In 

Luhmanns terminologie spreken de participanten in deze fase van het discours 

een normatieve verwachting uit.29 Ten tweede kan worden opgemerkt dat deze 

verwachting dus ten dele is gebaseerd op vaststaande informatie uit rechtsbron-

nen, maar ten dele ook op aanvullende kennis die wordt aangedragen in de 

vorm van redenen om een bepaalde interpretatie te accepteren. Zo wordt in het 

Harmonisatiewet-arrest gewezen op de rechtsontwikkeling in het algemeen, de 

ontwikkeling van het parlementaire stelsel in een monistische richting (3.4), en 

op wijze waarop art. 120 Gw. in de doctrine en in het parlement zijn behandeld 

(3.5). We zien hoe het juridisch discours zich reeds in de fase van rechtsvinding 

begint te openen voor informatie uit de omgeving: er wordt een beroep gedaan 

op een aantal feitelijkheden die ten dele buiten het rechtssysteem vallen, maar 

die op één of andere manier wel relevant worden geacht om de strekking van 

een rechtsregel te bepalen. 

5. De tweede fase van kennisconstructie 

Regels hebben een zekere normatieve uitwerking op hun omgeving, maar deze 

kan onvoldoende krachtig zijn. Hage, bijvoorbeeld, beschrijft het regelgeleid 

redeneren als een proces waarin twee stappen worden gezet.30 Overeenkomstig 

het beeld dat zojuist is geschetst, bestaat de eerste stap uit het identificeren van 

relevante regels, dat wil zeggen, regels die op het eerste gezicht van toepassing 

zijn. De tweede stap, aldus Hage, bestaat uit het afwegen van redenen vóór en 

tegen toepassing van die regel(s). Schauer merkt in dit verband op dat regels 

een relatieve normatieve kracht hebben: in principe dwingen zij tot het trekken 

van een bepaalde conclusie wanneer zich een bepaald geval voordoet, maar 

deze dwang kan worden overwonnen door zogenaamde „competing considera-

tions‟.31 In Raz‟ terminologie worden in de tweede fase redenen gegeven die 

pleiten vóór of tegen de redenen die in de eerste fase in rechtsregels worden 

gevonden.  

Ook deze uitbreiding van het juridisch discours duidt in twee opzichten op 

een proces van kennisconstructie. Ten eerste wordt de strekking van de eerder 

gevonden regel gespecificeerd. Zo wordt in het Harmonisatiewet-arrest op een 

gegeven moment (3.9) ingegaan op de “…leer dat strikte toepassing van de wet 

onder omstandigheden zozeer in strijd kan komen met fundamentele rechtsbe-

ginselen dat zij achterwege moet blijven…” Hier wordt dus een tweede-orde 

reden aangevoerd om niet te handelen volgens de eerste-orde reden die volgt uit 

de wet. In reactie maakt de Hoge Raad een onderscheid tussen enerzijds het 

buiten toepassing laten van een wetsbepaling op grond van fundamentele 

                                                           
29  Luhmann 1985, 31 e.v. 
30  Hage 1997, 86-89.  
31  Schauer 1991, 112-128. 
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rechtsbeginselen die niet zijn verdisconteerd bij het totstandkomen van die wet 

en anderzijds het buiten toepassing laten van een wetsbepaling op grond van 

fundamentele rechtsbeginselen die wel zijn verdisconteerd. Daaraan wordt toe-

gevoegd: 

 

“Het eerste raakt niet aan de verbindende kracht van de betrokken bepaling 

en staat de rechter ingevolge voormelde jurisprudentie vrij; het tweede ont-

neemt echter aan die bepaling haar verbindende kracht en is de rechter in-

gevolge art. 120 Gw. verboden.” 

 

Aldus wordt de strekking van de eerder gevonden rechtsregel in feite aange-

past, dat wil zeggen, verfijnd. In plaats van een algemeen verbod op rechterlij-

ke toetsing van de wet aan fundamentele rechtsbeginselen, geldt nu immers een 

toetsingsverbod voor beginselen die bij de totstandkoming van wetgeving zijn 

verdisconteerd. Men zou ook kunnen stellen dat de verwachting die eerder op 

basis van de Grondwet werd geconstrueerd, in de tweede fase wordt bijgesteld 

in het licht van concurrerende overwegingen.  

Ten tweede wordt duidelijk dat dit proces van rechtsverfijning gepaard gaat 

met de opname van nieuwe kennis die in de vorm van aanvullende (tweede-

orde) redenen wordt aangedragen. In het Harmonisatiewet-arrest wordt bij-

voorbeeld een beroep gedaan op de constitutionele theorie dat de wetgever een 

exclusieve bevoegdheid heeft de strekking van de wet te bepalen. Deze theorie 

kan op voorhand niet worden geacht deel uit te maken van het rechtssysteem, 

maar wordt kennelijk wel relevant geacht voor het nader bepalen van het ele-

ment dat in dit arrest aan dat systeem wordt toegevoegd. Het patroon van de 

eerste fase van kennisconstructie zet zich kortom voort: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De derde fase van kennisconstructie 

In de praktijk moet een juridische redenering op een gegeven moment worden 

afgerond; de gevonden rechtsregel zal vroeg of laat moeten worden toegepast 

op het concrete geval. Raz‟ theorie uitbreidend, zou ik willen verdedigen dat 

het juridisch discours daarbij vaak gebruik maakt van derde-orde redenen. Men 
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zou deze redenen kunnen omschrijven als drijfveren voor (of tegen) de accepta-

tie van tweede-orde redenen. Beter is het echter, om te stellen dat op een gege-

ven moment redenen worden gegeven die alleen geforceerd in verband kunnen 

worden gebracht met de oorspronkelijke, aan rechtsregels gerelateerde redenen. 

Neem het Harmonisatiewet-arrest. Ter afronding van de afweging van de argu-

menten vóór en tegen een verbod op toetsing van de wet aan fundamentele 

rechtsbeginselen, merkt de Hoge Raad op (3.5): 

 

“Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat een ruim toetsings-

verbod als in 3.2 omschreven wezenlijk is voor de traditionele plaats van de 

rechterlijke macht in ons staatsbestel en dat niet kan worden gezegd dat 

over de wenselijkheid daarin verandering te brengen in brede kring over-

eenstemming bestaat.” 

 

Het moge duidelijk zijn dat hier geen rechtsregel wordt geconstrueerd op basis 

van rechtsbronnen; er is dus geen sprake van eerste-orde juridisch discours. 

Evenmin wordt de strekking van een eerder gevonden rechtsregel verfijnd; er is 

geen sprake van tweede-orde juridisch discours. Daarentegen moet worden 

geconstateerd dat de Hoge Raad wijst op omstandigheden die überhaupt geen 

verband houden met een rechtsregel: de feiten waarnaar wordt verwezen, heb-

ben geen normatieve maar een empirische strekking. Aangezien deze feiten 

worden opgevoerd in de context van een juridische gevolgtrekking, en aange-

zien daarbij de term „bovendien‟ wordt gebezigd, spelen zij kennelijk toch een 

rol in het normatief betoog. 

Het punt is dat het juridisch discours op een gegeven moment kan omslaan in 

een sociologisch discours. Men kan bijvoorbeeld ook denken aan het type re-

denering waarin wordt ingegaan op maatschappelijke betamelijkheid, of aan 

overwegingen waarin de publieke opinie of het sociale klimaat worden meege-

wogen. Wederom kan wat dat betreft worden gesproken van een tweezijdig 

proces van juridische kennisconstructie. Enerzijds wordt de juridische norm 

verder aangepast. In plaats van een zuiver normatief verbod op toetsing van de 

wet aan fundamentele rechtsbeginselen, hebben wij in het Harmonisatiewet-

arrest ten slotte te maken met een verbod dat in zijn toepassing op één of ande-

re manier wordt geconditioneerd door de traditionele plaats van de rechterlijke 

macht en door het feit dat over die plaats overeenstemming bestaat. Anderzijds 

staat deze verfijning opnieuw onder invloed van omgevingsinformatie die in de 

vorm van redenen wordt aangedragen. In de derde fase van juridische kennis-

constructie wordt de rechtsorde rechtstreeks beïnvloed door hetgeen zich buiten 

die rechtsorde afspeelt. 
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7. De dynamiek van het juridisch kennisconstruct
32

 

Juridische kennis, zo blijkt uit de voorgaande analyse, is voortdurend in bewe-

ging doordat zij telkens opnieuw wordt geamendeerd onder invloed van aanvul-

lende overwegingen. In verschillende fasen worden verschillende soorten rede-

neringen gebruikt waarmee de strekking van de rechtsnormen stukje bij beetje 

wordt aangepast. Dit dynamische proces kan als volgt in schema worden sa-

mengevat:  
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Informatie uit de omgeving 

 

Deze dynamiek kan op micro- en op macroniveau worden beschreven. Op mi-

croniveau kan worden gesproken van „momenten‟ van juridische kenniscon-

structie die in het algemeen beginnen met het selecteren van vaststaande juridi-

sche informatie die relevant wordt geacht in het licht van een zeker feitencom-

plex. In een rechtsvindende redenering wordt het bestaan van een relevante 

regel vastgesteld. Deze regel wordt het onderwerp van een proces van verfij-

ning en aanpassing onder invloed van aanvullende kennis die in de vorm van 

redenen wordt aangedragen. Aldus ontwikkelt zich de strekking van de relevant 

geachte regel in een wisselwerking met kennis die als „feitelijke‟ informatie het 

discours wordt binnengehaald. Dit stapsgewijze discursieve proces gaat voort 

totdat wordt vastgesteld dat de bewuste regel toepasbaar is, en er een concrete 

beslissing wordt genomen.  

Op macroniveau kan worden gesproken van een kennisconstruct dat ont-

staat door talloze van zulke momenten. Wat dat betreft zou ik willen terugval-

                                                           
32  De in deze paragraaf beschreven dynamiek heb ik meer uitvoerig beschreven in: 

Tans 2003. 
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len op de systeemtheorie van Luhmann.33 Hij schetst het beeld van recht als 

een cyclisch communicatief proces: het resultaat van het ene moment van juri-

disch discours wordt gebruikt als uitgangspunt voor het andere. De voorgaande 

analyse maakt dit proces inzichtelijk. Ten eerste wordt duidelijk dat de com-

municatieve cirkel op verschillende manieren rond kan worden gemaakt. De 

output van het discours bestaat vooreerst uit concrete beslissingen die worden 

genomen, maar tevens, voor zover daarvan verslag wordt gedaan, uit de ver-

schillende fasen van het voorafgaande besluitvormingsproces. Wanneer de Ho-

ge Raad beslist dat de rechtbank de Harmonisatiewet ten onrechte heeft getoetst 

aan fundamentele rechtsbeginselen, voegt hij in de eerste plaats een singuliere 

norm toe aan het constitutionele kennisconstruct, die in de vorm van vaststaan-

de juridische informatie (de tekst van de uitspraak) de basis kan vormen voor 

een volgende bijdrage aan het discours. In de tweede plaats wordt echter ook de 

redenering die heeft geleid tot het stellen van die norm, aan dat construct toe-

gevoegd. In een volgend moment van discours kan een beroep worden gedaan 

op de beslissing zèlf, dat wil zeggen, de toepassing van een regel in een con-

creet geval, als ook op de rationale die is ontwikkeld om die regeltoepassing te 

rechtvaardigen.  

Ten tweede wordt duidelijk dat deze voortgaande cyclus enerzijds wordt 

aangedreven door het juridisch „systeem‟, dat wil zeggen, de juridische specia-

lisatie van praktisch redeneren, en anderzijds door een instroom van nieuwe 

kennis. Luhmann spreekt in dit verband van twee tegenstrijdige bewegingen: 

normatieve sluiting en cognitieve openheid.34 Normatieve sluiting duidt op het 

feit dat de rechtspraktijk voortdurend elementen voortbrengt die lijken te pas-

sen in een rationeel samenhangend normatief systeem.35 Juridische oordelen 

worden immers gepresenteerd als zijnde deducties; als toepassingen van een 

geheel van samenhangende rechtsregels. Het rechtssysteem houdt zich in stand 

door zijn systematisch karakter te blijven reproduceren en herbevestigen. Of, 

zoals Calhoun deze visie onder woorden brengt: “What they [de actoren in het 

systeem] are doing is simply maintaining the legal system by the means of an 

apparent normative argument.”36  

Zoals echter is gebleken, gebruikt het systeem aanvullende kennis om zich 

te blijven ontwikkelen. Hoewel het is gericht op de output van normatief slui-

tende elementen, stelt het zich tegelijk open voor de input van een stroom van 

                                                           
33  Luhmann 1985; zie ook: Teubner 1989, 727-757.  
34  Luhmann 1985, 281-288; zie ook: Luhmann 1988, 335-348; Cotterrell 1995, 105-

108; Calhoun 1988/1989, 398-460.  
35  Luhmann 1988, 12-35, zie ook: Cotterell 1995, 105.    
36  Calhoun 1988/1989, 409. Zo wordt in de Harmonisatiewet uiteindelijk (onder 3.6) 

opgemerkt dat “…de rechter de hem gestelde grenzen zou overschrijden door te 
oordelen dat art. 120 Grondwet zich niet (ook) tegen toetsing van de wet aan fun-
damentele rechtsbeginselen verzet”. In weerwil van de openheid van de opgezette 
redenering, wordt het resultaat voorgesteld als een regelrecht (deductief) gevolg van 
bestaande regels, namelijk gestelde grenzen. 
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verschillende soorten informatie uit de omgeving. Daarom merkt Luhmann het 

recht tevens aan als een cognitief open communicatiesysteem. Hij stelt in dit 

verband dat het systeem “…secures its openness by the fact that it adapts the 

semantics of this reproduction to environmental conditions”.37 Deze aanpas-

sing, zo blijkt uit de voorgaande analyse, bestaat in feite uit een praktisch dis-

cours waarin, in een aantal fasen, aanvullende redeneringen worden gebruikt 

om de toepassing van rechtsregels te beargumenteren in het licht van extra ken-

nis. Via deze aanvullende redeneringen worden bijvoorbeeld economische, 

politieke en uiteindelijk zelfs sociologische inzichten verwerkt in de 

(re)productie van elementen van het normatief systeem.38  

8. Slot 

In deze bijdrage heb ik de evolutie van het recht proberen zichtbaar te maken in 

een argumentatie van de Hoge Raad. Het was daarbij de gedachte dat het idee 

van juridische evolutie weliswaar een aannemelijk abstract beeld oproept, maar 

dat in feite veelal onduidelijk blijft hoe het gesignaleerde proces in concreto 

verloopt. Ten einde wat dat betreft vooruitgang te boeken, heb ik een theore-

tisch perspectief gepresenteerd waarin het recht wordt beschouwd als een ge-

heel van kennis dat tot stand komt in discours. Wij construeren de rechtswerke-

lijkheid door deze linguïstisch tot uitdrukking te brengen. Meer specifiek heb ik 

beredeneerd dat de werkelijkheid van het recht hoofdzakelijk tot stand komt in 

zogenaamd praktisch discours, waarin beslissingen over concrete ordeningsvra-

gen worden beredeneerd. Geïnspireerd door Raz‟ theorie van praktisch dis-

cours, heb ik aannemelijk proberen te maken dat het juridisch redeneren zich 

voltrekt in een drietal fasen, waarin de strekking van rechtsregels stukje bij 

beetje wordt veranderd. Daarbij worden redenen aangevoerd waarin, naarmate 

het discours vordert, steeds meer een beroep wordt gedaan op informatie uit de 

omgeving van het recht. Het recht evolueert met andere woorden onder invloed 

van een instroom van niet-juridische informatie, die in vele kleine discursieve 

handelingen wordt verwerkt tot juridische informatie. 
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FORUM 
 

In de rubriek FORUM gaan auteurs met elkaar in debat over een actueel onderwerp op 
het gebied van de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht. Een auteur 
neemt een polemische stelling in en een andere auteur wordt uitgenodigd om hierop te 
reageren. 
 



  

 



‘Weten’ juristen eigenlijk wel wat? 

C.J.J.M. Stolker 

Onlangs eindigde de Leidse hoogleraar gezondheidsrecht Sluijters een bijdrage 

over ontwikkelingen in de medische aansprakelijkheid als volgt: 

 

‘Wij leven nog steeds in een claimcultuur, maar zo erg als in Amerika zal 

het niet worden. Wetgeving en jurisprudentie hebben de positie van de pati-

ent versterkt. Er is nu evenwicht in het recht. De realisatie van claims in de 

praktijk is echter nog niet bevredigend. Daar moet wat aan gedaan worden, 

door een arbitraal college en wellicht een medische ongevallenverzeke-

ring.’1 

 

Wie met onderzoekers uit andere disciplines over hun wetenschap spreekt, zal 

het opvallen dat zij hun zinnen vaak beginnen met ‘Wat wij weten is …’. Dat is 

niet vreemd, want zij bedrijven wetenschap. Juristen zal men zoiets niet vaak 

horen zeggen. Zij lijken minder op weten gericht. Zij zijn systeembouwers.  

In mijn artikel voor het Juristenblad over het wetenschappelijke karakter 

van de rechtsgeleerdheid koos ik als perspectief dat van de ándere wetenschap-

pen.2 Hoe kijken zij tegen ons aan? Heel in het kort luidde het antwoord: de 

rechtswetenschap is sterk nationaal gericht, solistisch van aard, kent een eigen-

zinnige publicatiecultuur,3 is sterk normatief van aard, commentariërend, kent 

eigenlijk geen expliciete wetenschappelijke methode en is weinig empirisch van 

aard. Een opmerkelijke wetenschap dus, naar vorm en inhoud. Het ís ook lastig 

om van ons een beeld te krijgen: de rechtswetenschap behoort niet alleen tot de 

gedragswetenschappen (waartoe NWO haar rekent), maar veel meer tot de 

geesteswetenschappen waarin het menselijk wils- en denkleven een rol speelt.4  

Het lijkt erop dat ‘rechten’ pas wetenschappelijk wordt in de confrontatie 

met ándere wetenschappen: als rechten rechtseconomie wordt, rechtsgeschiede-

nis, rechtspsychologie of –sociologie, rechtsantropologie of criminologie. Het 

                                                           
1  B. Sluijters, Medische aansprakelijkheid, ontwikkelingen, in: Medische aansprake-

lijkheid, dossiers gezondheidsrecht, Vermande 2003, p. 9. Ik had vele andere voor-
beelden kunnen kiezen, vast ook uit eigen werk. 

2  C.J.J.M. Stolker, ‘Ja, geleerd zijn jullie wel’, over de status van de rechtsweten-
schap, NJB 2003, p. 766 e.v., waar ik signaleer dat de rechtswetenschap in de alge-
mene wetenschapsfilosofische literatuur geheel afwezig is. 

3  Zie daarover mijn binnenkort in het NJB te verschijnen bijdrage ‘Wat maakt een 
juridisch tijdschrift wetenschappelijk?’ 

4  Zie M. Herweijer, Normen en rechtshandelingen, in Rechtswetenschappelijk onder-
zoek, 2003, p. 56-57. 
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is niet waarschijnlijk dat dit zo is, maar de bewijslast ligt wel bij de juristen. Zij 

zullen zich meer rekenschap moeten geven van het eigene van hun onderzoek 

en van die moeilijke tweeslachtigheid van gedrags- en geesteswetenschap. Het 

afgelopen jaar lijkt er in het nadenken over het eigene van ons onderzoek en 

over de verschillende methoden van de rechtswetenschap overigens verande-

ring te komen.5 

 

De jurist die zijn juridische systemen bouwt, waarin hij of zij tracht orde in 

onze wereld te scheppen, zou zich op zijn minst meer bewust moeten zijn van 

de effecten van zijn werk. Daarin zijn wij niet goed. Wij hebben het niet ge-

leerd en leren het ook niet aan onze studenten of promovendi. Wij weten uit-

eindelijk, bijvoorbeeld in het burgerlijk recht, maar weinig.6 Wij kénnen de 

rechtspraktijk wel (de meesten van ons zijn ook nog rechter-plaatsvervanger, 

advocaat of notaris), maar wéten weinig. In zijn preadvies wijst Vranken op het 

gevolg van weinig weten: ‘het waardeoordeel vervangt (dan) de feiten’, schrijft 

hij.7  

Terugkerend op het citaat van Sluijters: leven wij in een claimcultuur? Hoe 

weet je dat en hoe meet je dat? Zijn vergelijking met Amerika (zo erg zal het in 

Nederland niet worden), hoe weet hij dat zo zeker? En de onbevredigende rea-

lisatie van claims, is dat zo? Wat weten we daar eigenlijk van? 

Het lijkt een gat waarin de rechtssociologie zou kunnen en moeten springen. 

Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat vele faculteiten noodzakelijke bezuini-

gingen vaak (ook) op metajuridische vakken als de rechtssociologie en -psy-

chologie hebben afgewenteld. Nieuwe kansen ontstaan voor de rechtssociologie 

wellicht via de derdegeldstroom. Nu al is die stroom belangrijk voor het meer 

empirische onderzoek. Daarnaast dragen faculteiten de verantwoordelijkheid 

om studenten in te wijden in de grondslagen van de rechtssociologie; in Leiden 

en op vele andere plaatsen blijft dat vooralsnog beperkt tot de keuzevakkens-

feer. 

                                                           
5  Zie de bijdrage van H. Franken, Rechtswetenschap, RM Themis 2004, over de eigen 

aard van de rechtswetenschap. Voorts de bijdrage van Gerrit de Geest, Hoe maken 
we van de rechtswetenschap een volwaardige wetenschap?, NJB 2004, p. 58 e.v. De 
Geest is zeer kritisch over de rechtswetenschap. Naar zijn oordeel is het veelvuldig 
gebruik van de verkéérde methoden het grootste probleem van juridisch onderzoek. 
Zie voorts de onlangs verschenen bundel Rechtswetenschappelijk onderzoek – Over 
object en methode, CRBS-reeks deel 8, Boom Juridische Uitgevers 2003, met name 
de bijdragen van M. Herweijer, Juridisch onderzoek, p. 23 e.v. en Normen en 
Rechtshandelingen – Rechtswetenschap als interpreteren en observeren, p. 53 e.v. 

In dezelfde bundel van A.M. Hol, Pleidooi voor een Jurisprudentia – Over recht en 
wetenschap, p. 5 e.v., waar hij vanuit verschillende perspectieven naar het recht 
kijkt. Voorts Martijn W. Hesselink, Contractenrecht in perspectief, Boom Juridi-
sche Uitgevers, Den Haag 2004, met name hoofdstuk 7. 

6  Zie mijn bijdrage NJB, a.w. 2003, p. 777. 

7  J.B.M. Vranken, Springen met lemen voeten, Preadvies voor de Vereniging 
voor Wijsbegeerte van het Recht, 2003, p. 41 (http://rechten.uvt.nl/vwr/ 
PreadviesVranken03.PDF). 

http://rechten.uvt.nl/vwr/
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Niet aan alle ‘weten’ zullen rechtssociologen en rechtspsychologen overigens 

een bijdrage kunnen leveren. Rechters zullen vaak in korte tijd een uitspraak 

moeten doen. De hulp van de sociale wetenschappen zal dan veelal te laat ko-

men. Zij moeten een open norm invullen: bijvoorbeeld over de vraag wat de 

maatschappelijke betamelijkheid meebrengt (art. 6:162 BW), vaststellen wat 

naar eisen van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:2 BW) of 

een uitspraak doen over wat in een concreet geval voorzienbaar is (art. 6:98 

BW). Om díe ‘wetenschap’ te krijgen, kennen vele landen juryrechtspraak. Die 

vorm van rechtspraak haalt het ‘weten’ binnen het recht.  

Voor de niet-empirisch geschoolden onder ons zou het devies moeten zijn 

vooral voorzichtig te zijn in het doen van stellige uitspraken. Steeds zullen wij 

ons ervan bewust moeten zijn dat ons recht in een context functioneert en dat 

wij van die context vaak weinig (echt) weten. 

 



 



Krachtige theorieën ter verlichting van juristen 

Frans L. Leeuw 

Docenten van juridische faculteiten vertellen wel dat ze nieuwkomers hun vak 

uitleggen door met een praktijkcasus te beginnen. Studenten gaan vervolgens 

op zoek naar wat in juridische boeken en andere bronnen te vinden is aan 

teksten die met die casus te verbinden zijn. In lijn met De Geest (2004) worden 

studenten getraind in het waarnemen van rechtsregels, die gemaakt zijn door 

parlement of rechtspraak. Ze worden ook getraind in het verbinden van casus-

posities met leerstukken. En ze dienen een bijdrage te leveren aan de bepaling 

van het optimale recht, of te wel de ‘ideale rechtsregel’ (De Geest, 2004: 59-

60). De Geest heeft kritiek op deze wijze van werken. Onvoldoende weten-

schappelijk, vergelijkbaar met ‘scholastiek’ en: waar blijft de empirisch-theore-

tische kennis over ‘het recht’ en zijn werking?  

Dit laatste punt, en met name de rol van theorieën daarbij, snijd ik in deze 

beschouwing aan.  

Mijn stelling is dat het verstandig is als juristen explicieter gebruik maken 

van theorieën over effecten van regels, organisaties en instituties die in de (eco-

nomische en algemene) sociologie aanwezig zijn. Het zijn deze takken van 

sport (Smelser & Swedberg, 1994; Ultee e.a., 2003; Scott, 2003), samen met de 

rechtseconomie, die krachtige theorieën hebben opgeleverd over hoe mensen en 

groepen reageren op regels, procedures en andere instituties. Mijn pleidooi is 

dat wanneer juristen meer gebruik maken van deze ‘Errungenschaften’ uit de 

maatschappij- en gedragswetenschappen, zij beter in staat zijn te begrijpen 

waarom juridisch mooi in elkaar stekende constructies neveneffecten veroorza-

ken die onbedoeld en ongewenst zijn, wetten lang niet altijd doel treffen, regels 

niet bij voorbaat nageleefd worden en toezicht- en handhavingsarrangementen 

evenmin a priori ‘raak’ zijn.  

Hoe te werk te gaan? De PTO-sequentie als richtsnoer  

Wie inzichten uit de algemene en economische sociologie wil gebruiken, werke 

het beste volgens de PTO-sequentie.1 Problemen zijn uitspraken met een vraag-

teken, die meer of minder ingevuld kunnen zijn. Theorieën zijn antwoorden op 

                                                           
1  Zie ook het themanummer van NJB (in voorbereiding) over de wetenschappelijk-

heid van de rechtswetenschap waar Barendrecht e.a. ook refereren aan deze sequen-
tie. 
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die problemen, vormgegeven in hypothesen of proposities. Onderzoek wordt 

gedaan om theorieën te toetsen maar ook om nieuwe problemen op te sporen.  

Denk bij problemen of vragen voor zover relevant vanuit juridisch of 

rechtssociologisch perspectief aan de volgende voorbeelden. Zijn convenanten 

in publiek-private samenwerking effectief en zo ja, hoezo? Een nog weinig 

ingevulde probleemstelling. Zullen de wijzigingen in het burgerlijk procesrecht 

zoals die door de Commissie Asser (2003) zijn voorgesteld, met als een van de 

achtergronden de strijd tussen partijen in te ruilen voor coöperatie, het beoogde 

effect (vergroting doelmatigheid van de procedures) hebben? Of zijn andere 

gedragseffecten te verwachten? Dit is een ‘vollere’ probleemstelling. Leidt – 

ten derde - druk op naleving van normen van de Algemene Rekenkamer om 

overheidsorganisaties doelmatiger te maken ook tot doelmatiger organisaties en 

doelmatiger beleid?  

Om dergelijke vragen te beantwoorden, is het verstandig in plaats van te 

beginnen met verzameling van gegevens over – bijvoorbeeld – aantallen con-

venanten en hun juridische inhoud, opvattingen van rechters en advocaten over 

de veranderingen in het procesrecht of organisaties, die aan naleving van Re-

kenkamernormen doen, eerst en vooral aansluiting te zoeken bij theorieën, 

waarin uitspraken gedaan worden over mechanismen die ervoor kunnen zorgen 

dat  

- vrijwillig gesloten convenanten effectief zijn,  

- wijzigingen in het burgerlijk procesrecht aanslaan, en  

- druk op doelmatigheidsnormen tot grotere doelmatigheid leidt.  

 

Pas nadat aansluiting gezocht is bij theorieën, is het verstandig data te gaan 

verzamelen (Wippler, 1983).  

Aan de hand van enkele voorbeelden lichten we toe wat de meerwaarde is 

van dergelijk theoriegericht werken.  

Convenanten: werken ze? 

Wie geïnteresseerd is in de vraag of convenanten werken, doet er verstandig 

aan een beroep te doen op theorievorming waarin de ‘shadow of the future’ en 

kansen op reputatieverlies in samenwerkingsarrangementen centraal staan 

(Raub en Buskens, 2004). Als convenanten niet verplichtend zijn, kan veron-

dersteld worden dat hun werkingskracht gering is. Immers, waarom zouden 

mensen en organisaties zich iets van zo’n convenant aantrekken? Vermoedelijk 

zijn de individuele (korte termijn) belangen van niet-naleving groter dan de 

(lange termijn) collectieve voordelen van naleving. Theorievorming zegt dat 

convenanten wel effectief zijn als het niet om eenmalige transacties gaat, maar 

om frequentere én wanneer gezichts- en reputatieverlies kan optreden indien 

partners zich er aan ontrekken. Hoe frequenter de interacties, hoe belangrijker 

ze voor partners zijn en hoe groter de kans op gezichtsverlies, des te groter de 

kans op effectieve convenanten.  
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Wijziging burgerlijk procesrecht: effectief? 

De commissie Asser (2003) heeft een interimrapport over de herziening van het 

burgerlijk procesrecht uitgebracht. Daarin zijn voorstellen te vinden om proces-

sen en procesvoering binnen het civiele recht effectiever en efficiënter te ma-

ken. Zo wordt gesproken over de invoering van small claims procedures, meer 

werk te maken van preprocessuele schikkingscomparities, tot spreekuur-

rechters te komen en preprocessuele conferenties te beleggen. De commissie 

suggereert ook rechters aan te zetten minder ‘lijdelijk’ te zijn en meer het voor-

touw te nemen bij procedures.  

Op de achtergrond speelt de assumptie mee dat wederkerigheid en coöpera-

tie van procespartijen in plaats moet komen van strijd en oorlog. Invoering van 

de voorgestelde maatregelen van de commissie zou daar aan bijdragen. De 

vraag is wat voorspeld wordt als een beroep wordt gedaan op inzichten uit – 

o.a. - de rechtseconomie en de economische sociologie? Enkele voorbeelden:  

- Wederkerigheid is een mooi uitgangspunt, maar bekend is dat zelfs als par-

tijen aangeven wederkerig te willen zijn, in het echt vaak andere interacties 

plaatsvinden, interacties die juist niet door wederkerigheid gekenmerkt 

worden. De speltheorie is bruikbaar. In plaats van coöperatie overheerst 

soms het tit-for-tat principe: oog om oog, tand om tand, maar dan chiquer. 

Minstens zo problematisch voor wie wederkerigheid positief acht, is de 

grim-norm die in interacties tussen mensen een rol speelt.2 Die praktijk 

komt er op neer dat ik U aardig blijf vinden en vóór coöperatie ben, als U 

aardig tegen mij bent; als U het ook maar één keer in mijn ogen verkeerd 

doet, zal ik U, vervolgens, nooit meer aardig vinden en dus nooit meer coö-

pereren.  

- Weinig zegt de Commissie over ‘fee shifting’. Daarbij staat de vraag cen-

traal wat effectiever en efficiënter is: uurtarieven of ‘contingency fees’. 

Amerikaans onderzoek laat zien dat ‘hourly fees the filing of low-quality 

suits’ aanmoedigen en de ‘time to settlement’ vergroten.3 

Druk om doelmatigheidsnormen na te leven effectief? 

Doelmatigheid moet (ook in de publieke sector). Het hoog college van staat, de 

Algemene Rekenkamer, hanteert normen die beogen overheidsdiensten tot gro-

te doelmatigheid aan te zetten. Die moeten van haar ook worden nageleefd. 

Denk aan de norm om management informatiesystemen te hebben, een planning 

en control cyclus te hebben, doelen te articuleren, evaluatieonderzoek te doen, 

beleid te ‘coördineren’ enz. (Leeuw, 1998). De Rekenkamer oefent druk uit op 

                                                           
2  Robert H.J. Mosch & Imrat Verhoeven, Blauwe ogen of zwart op wit. Een contin-

gentiebenadering van vertrouwensmechanismen, WRR discussionpaper, nr. 1, 17 
december 2003. 

3  Met dank aan Ben van Velthoven (Universiteit Leiden).  
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‘onder toezicht gestelden’ om deze en soortgelijke normen na te leven. Werken 

ze?  

Twijfel overheerst, maar dat is niet het punt hier. Wezenlijker is te beklem-

tonen dat uit een theorie over weerstand en accommodatie binnen organisaties 

verklaringen af te leiden zijn over de (mate van) effectiviteit. Deze theorie be-

staat uit enkele onderdelen. Een deel zegt dat organisaties kritisch kijken naar 

externe druk en dat ze dat intensiever doen, naarmate die druk meer gevolgen 

heeft voor het functioneren van de organisatie, de overlevingskansen en de re-

putatie ervan. Een ander deel voorspelt dat organisaties deze druk trachten te 

weerstaan, dat aan die handelingen (soms hoge) transactiekosten verbonden 

zijn, dat die kosten niet ‘ten goede komen’ aan het doelmatig opereren van de 

organisatie en dat mede daardoor doelmatigheidswinst uitblijft. Een derde on-

derdeel van deze theorie vertrekt vanuit de assumptie dat de druk op naleving 

van normen juist geaccommodeerd wordt via het optuigen van situaties die 

lijken op wat de Rekenkamer wil (= de productie van de ‘illusie van naleving’; 

denk aan de ‘visitatie-illusie’ in het hoger onderwijs, vgl. Van Berkel, 1999). 

Ook die activiteiten gaan echter gepaard met investeringen, die niet ingezet 

kunnen worden om de organisatietaken zelf doelmatiger uit te voeren. Mede 

daardoor blijft ook bij deze reactiewijze vergroting van doelmatigheid uit.  

Slot  

Wie zegt dat ‘theoriegestuurd onderzoek’ ondoelmatig is, ‘te veel omwegen’ 

met zich brengt, weinig te bieden heeft door de grote afstand tussen praktijk en 

theorie, vergist zich (doorgaans). Theoriegestuurd werken maakt het mogelijk  

- om preciezer te weten waar nieuwe gegevensverzameling nodig is (nl. daar 

waar het om cruciale onderdelen van de theorie gaat waar nog geen empi-

risch materiaal ‘for better or for worse’ over beschikbaar is4);  

- krachtiger problemen te formuleren (in het bijzonder tegenspraakproble-

men, oftewel problemen die voortvloeien uit weerleggingen van stevig 

staande theorieën5); 

- research syntheses beter te benutten (omdat je weet naar welke kennis over 

veronderstelde gedragsmechanismen achter wetten, regels, procedures en 

instituties gezocht moet worden in de bestanden). En: 

- tot betere antwoorden op gestelde problemen te komen (Ultee e.a., 2003).  

                                                           
4  In tegenstelling tot sleepnetonderzoek.  

5  Voorbeeld: velen geloven in het belang van prestatie-indicatoren om de doelmatig-
heid en doeltreffendheid van overheidsbeleid en -organisaties krachtig te stimule-
ren, maar de ‘performance paradox’ geeft aan dat daar ook het omgekeerde kan 
plaatsvinden.  
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Samenwerkende vreemdelingenrechters 

Bregje Dijksterhuis  

Bespreking van Ashley Terlouw, Uitspraak en afspraak, Samenwerking tussen 

vreemdelingenrechters bij ontbreken van hoger beroep, dissertatie Universiteit 

Nijmegen, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2003, 424 blz. ISBN 90-

5454-346-9 

1. Het debat rond rechterlijke samenwerking  

Rechterlijke samenwerking is een onderwerp waarover door juristen flink wordt 

gedebatteerd. Op 18 december 2000 is Michiel Köhne gepromoveerd aan de 

katholieke universiteit Brabant op een proefschrift over coördinatie van recht-

spraak. Ook binnen de universiteit Leiden zijn een aantal proefschriften in de 

maak over dit onderwerp. Er zijn verschillende vormen van samenwerking, 

maar kenmerkend is dat rechterlijke samenwerking niet past in het klassieke 

beeld van de rechter die wordt geacht in zijn eentje of (in de raadkamer) met 

twee andere rechters recht te spreken in concrete gevallen. Er is dan ook veel 

discussie over de legitimiteit van rechterlijke samenwerking. Door tegenstan-

ders wordt geroepen dat rechterlijke samenwerking in strijd is met de rechter-

lijke onafhankelijkheid. Ook wordt door hen gesteld dat rechters volgens de 

leer van de trias politica niet bevoegd zijn tot het stellen van algemene regels. 

Door voorstanders wordt aangevoerd dat rechterlijke samenwerking leidt tot 

meer uniformiteit. 

De discussie blijft vaak op een theoretisch niveau hangen. In de debatten 

komt vaak niet aan de orde hoe rechterlijke samenwerking in de praktijk uit-

werkt.  

Ashley Terlouw levert een bijdrage aan het debat over rechterlijke samen-

werking door informatie te verschaffen over hoe rechters in de praktijk met 

elkaar samenwerken en welke rol de resultaten van die samenwerking spelen in 

de rechtspraktijk. Ze heeft een grotendeels empirisch proefschrift geschreven 

over rechterlijke samenwerking op het gebied van het vreemdelingenrecht. Het 

onderzoek gaat over twee vormen van rechterlijke samenwerking. Ten eerste 

wordt de samenwerking beschreven die uitmondt in uitspraken. Hierbij wordt 

gedoeld op de rechtseenheidskamer, die nu niet meer bestaat. Dit was een 

meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag die richtinggevende uitspraken 

deed ter voorkoming of beëindiging van divergentie in rechtspraak. De rechts-

eenheidskamer was actief van 1994 tot 2001. Ten tweede wordt samenwerking 

beschreven die uitmondt in afspraken. Centraal staat daarbij het Vreemdelin-
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genberaad; een maandelijkse vergadering van de coördinatoren van de vijf 

rechtbanken waar vreemdelingenzaken werden behandeld.  

2. Hoofdlijnen van het boek  

Het is de vraag in hoeverre dit een rechtssociologisch proefschrift of een empi-

risch gefundeerd juridisch proefschrift is. Terlouw zelf noemt haar proefschrift 

hoofdzakelijk een rechtssociologische, empirische studie (p. 5). Het boek bevat 

een beschrijvend en een normatief deel. De centrale vraag van het proefschrift 

is normatief. Terlouw stelt zich ten doel te formuleren aan welke criteria rech-

terlijke samenwerking moet voldoen in verband met de beginselen van een be-

hoorlijke procedure en de huidige staatsrechtelijke verhoudingen. 

De opbouw van het boek is als volgt. In hoofdstuk twee wordt weergegeven 

welke voor- en nadelen van rechterlijke samenwerking in de juridische litera-

tuur worden genoemd. De geschiedenis en context van de samenwerking tussen 

vreemdelingenrechters wordt beschreven in hoofdstuk 3. De kern bestaat vol-

gens Terlouw uit de empirische hoofdstukken 4 tot en met 7, waarin de samen-

werking tussen vreemdelingenrechters wordt beschreven. Voor rechtssociolo-

gen zijn deze hoofdstukken ook het meest interessant. Ten eerste wordt een 

beschrijving gegeven van het totstandkomingsproces van rechterlijke samen-

werking. Aan de orde komt hoe rechters samenwerken en in welke resultaten 

die samenwerking uitmondt. Verder wordt onderzoek gedaan naar de feitelijke 

bindende kracht van de afspraken en uitspraken. Onderzocht wordt in welke 

mate vreemdelingenrechters zich feitelijk gebonden voelen aan de resultaten 

van de samenwerking, wanneer ze hiervan afwijken en of ze afwijking motive-

ren. Ook het oordeel van de rechters over de uitspraken en afspraken komt aan 

de orde. Tenslotte wordt onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van proces-

partijen bij de samenwerking en de mate waarin rechters hun samenwerkingsre-

sultaten openbaar maken.  

In hoofdstuk 8 gaat Terlouw aan de hand van haar empirische materiaal in 

op de invloed van samenwerking tussen vreemdelingenrechters op de verhou-

ding van de rechter tot wetgever en bestuur, tot zijn collega's en tot procespar-

tijen. Daarna  probeert ze antwoord te geven op haar normatieve vragen.  

3. Bevindingen: ‘distuinguishing’, feitelijke binding en ‘equality of arms’  

Met name de hoofdstukken 5 en 7 leveren een aantal interessante bevindingen 

op. In hoofdstuk 5 wordt een duidelijk beeld geschetst van de vraag in hoeverre 

de uitspraken van de Rechtseenheidskamer gezag hadden en welke factoren 

hieraan bijdroegen dan wel afbreuk deden. Een van de interessante bevindingen 

is dat vreemdelingenrechters bepaalde technieken zijn gaan toepassen, die ver-

gelijkbaar zijn met de in “common law‟ stelsels bekende techniek van distin-

guishing, om onder de feitelijke precedentwerking van de uitspraken van de 
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rechtseenheidskamer uit te komen.  In zaken waarover zij moesten beslissen, 

beklemtoonden ze de individuele omstandigheden die afweken van die zaak 

waarover de rechtseenheidskamer uitspraak had gedaan, zodanig dat ze daaraan 

reden konden ontleenden om anders te beslissen. Ze noemden dat: “individueel 

wegschrijven”.   

Hoofdstuk 7 gaat over de afspraken die de vreemdelingenrechters in het 

Vreemdelingenberaad en andere vaste en ad hoc structuren met elkaar maakten. 

Terlouw illustreert dit aan de hand van een beschrijving van de gang van zaken 

rond vier van die afspraken. Daarnaast geeft ze een beeld van hoe betrokkenen 

aankijken tegen deze vorm van samenwerking. Uit de interviews blijkt dat de 

openbare afspraken die de vreemdelingenrechters gemaakt hebben in het 

Vreemdelingenberaad gezaghebbender zijn dan de resultaten uit de rechtseen-

heidskamer.1 Het omgekeerde geldt voor de niet- openbare afspraken. Uit de 

interviews blijkt dat rechters om die reden huiverig zijn voor het openbaar ma-

ken van de afspraken. Advocaten daarentegen laten weten openbaarmaking heel 

belangrijk te vinden. Zij laten zich er heel negatief over uit dat ze geen zicht 

hebben op afspraken die wel een rol spelen bij de totstandkoming van rechter-

lijke afspraken. Andere factoren die volgens Terlouw invloed hebben op het 

gezag zijn bijvoorbeeld: de mate waarin andere rechters gevolg gaven aan de 

afspraak, de duidelijkheid van de afspraak, collegiale druk, de betrokkenheid 

van rechters met aanzien of met een hiërarchisch hoge positie. 

Een andere interessante empirische bevinding in dit hoofdstuk betreft de rol 

van procespartijen ten aanzien van de samenwerking tussen vreemdelingenrech-

ters. Volgens Terlouw had de Staatssecretaris van Justitie in het kader van de 

afspraken tussen Vreemdelingenrechters voordelen ten opzichte van de andere 

partij; de vreemdeling. De Staatssecretaris was ten eerste vaker betrokken bij 

het overleg tussen vreemdelingenrechters. Daarnaast had hij als repeat player 

meer kans om van het bestaan van afspraken tussen vreemdelingenrechters op 

de hoogte te raken dan de tegenpartij.  

In hoofdstuk 8 gaat Terlouw aan de hand van haar empirische materiaal in 

op de invloed van samenwerking tussen vreemdelingenrechters op de verhou-

ding van de rechter tot wetgever en bestuur, tot zijn collega's en tot procespar-

tijen. Daarna  probeert ze antwoord te geven op haar normatieve vragen.  

4. Sterke en zwakke punten van het proefschrift  

Een sterk punt van het boek is dat het veel inzicht geeft in de gang van zaken 

rond een onderwerp waarover tot nu toe nog weinig bekend was: rechterlijke 

samenwerking. Het empirische gedeelte geeft een duidelijke en uitgebreide 

beschrijving van de wijze waarop rechters en advocaten zich opstellen tegen-

over rechterlijke samenwerking op het gebied van vreemdelingenrecht. Het 

                                                           
1  Met „gezaghebbend‟ doelt Terlouw op de mate waarin vreemdelingenrechters zich 

feitelijk gebonden achten aan de afspraken (p. 170 en 293). 
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boek geeft een rijkdom aan informatie in de vorm van beschrijvingen en citaten 

van rechters, advocaten en betrokkenen.  

Een ander sterk punt is de openhartigheid van het boek. In het proefschrift 

komt een aantal rechters aan het woord, die in alle openheid vertellen over hun 

handelen en opvattingen. Dit is bijzonder omdat rechters vaak, zeker met be-

trekking tot informele praktijken, de neiging hebben sociaal wenselijke ant-

woorden te geven en zich voorzichtig uit te laten. Zo komt bijvoorbeeld uit een 

interview met een rechter naar voren dat hij zich slechts één keer niet aan het 

advies van het Vreemdelingenberaad had gehouden, maar daar kennelijk op 

was aangesproken door collega's. “Ik heb ontdekt wat er gebeurt als je je per 

ongeluk niet aan het advies houdt. Nou, dan breekt de hel los. Toen was kenne-

lijk iedereen in paniek of zo, of dan voelen ze zich links ingehaald of rechts” (p. 

296). Deze rechter uitte ook kritiek op de wijze waarop het Vreemdelingenbe-

raad te werk ging.  

Verder is de grondige wijze waarop Terlouw haar empirische onderzoek 

heeft verricht indrukwekkend. Ze heeft op verschillende manieren en gedurende 

een langere periode, namelijk de zes jaar waarin de rechtseenheidskamer actief 

was, empirisch onderzoek verricht. Ten eerste was Terlouw participerend on-

derzoeker van 1995 tot 1999 toen ze als wetenschappelijk medewerker werkte 

bij het landelijk stafbureau vreemdelingenzaken van de rechtbank Den Haag. 

Daarnaast heeft Terlouw 50 interviews gehouden met onder andere 25 vreem-

delingenrechters en 11 vertegenwoordigers van procespartijen. Ze heeft boven-

dien interne en externe documenten geraadpleegd. Dit geeft een sterke basis 

aan haar empirische onderzoek. 

Een minder sterk punt is dat ik soms bij het lezen van het proefschrift de 

rode draad uit het oog verloor. Dit is de keerzijde van de uitgebreide weergave 

van cases en uitspraken van respondenten en de vele aspecten van rechterlijke 

samenwerking die Terlouw in haar onderzoek betrekt.  

Wat verder jammer is, is dat de empirische bevindingen zo weinig aandacht 

krijgen in het tweede deel van hoofdstuk 8 waarin Terlouw eisen stelt aan sa-

menwerking tussen rechters. Terlouw geeft vooral haar eigen mening weer, 

waarbij ze nauwelijks verwijst naar eerdere hoofdstukken. Er is geen duidelijke 

koppeling tussen de normatieve conclusies en het empirische onderzoek. Dit 

komt volgens mij onder andere doordat het normatieve kader in hoofdstuk 2, 

waaraan het empirisch onderzoek wordt getoetst, onvoldoende is uitgewerkt. 

Een kader als houvast is wel van belang omdat het probleem bij rechterlijke 

samenwerking is, zoals ook Terlouw zelf aangeeft, dat er tegenstrijdige norma-

tieve belangen meespelen bij rechterlijke samenwerking, namelijk eenheid en 

rechterlijk beleid enerzijds en rechterlijke onafhankelijkheid, vrije en flexibele 

rechtsontwikkeling en het zorgdragen voor een eerlijk proces anderzijds. Ter-

louw komt in hoofdstuk 2 tot de conclusie dat in de juridische literatuur geen 

overeenstemming bestaat over de bezwaren tegen en voordelen van rechterlijke 

samenwerking. Zelf maakt ze ook geen expliciete keuze tussen de verschillende 

belangen.  
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Het gevolg is dat een van haar meest belangrijke conclusies, namelijk dat de 

rechter rechterlijke afspraken die niet openbaar gemaakt zijn, volgens haar niet 

doorslaggevend mag laten zijn in zijn rechtspraak, een beetje uit de lucht komt 

vallen. Haar redenering is als volgt. Een openbare afspraak beperkt de vrijheid 

van de rechter om te beslissen volgens haar méér dan een niet openbare af-

spraak. Maar ook bij een niet openbare afspraak leidt de bedoeling van nale-

ving door alle betrokken rechters, tot een beperking van hun individuele beoor-

delingsvrijheid, juist omdat deze bedoeling leidt tot collegiale druk of zelfbin-

ding. Zij vindt die beperking van de individuele beoordelingsvrijheid echter bij 

openbare afspraken in zoverre minder bezwaarlijk, dat belanghebbenden ervan 

op de hoogte zijn en ertegen kunnen ageren. Bovendien kan de rechter die van 

de afspraak wil afwijken, zijn uitspraak motiveren. Die mogelijkheid ontbreekt 

in een niet openbare afspraak.  

Op basis van het empirisch onderzoek en haar kader in het tweede hoofd-

stuk had Terlouw echter ook tot een andere conclusie kunnen komen. Een van 

de conclusies uit het empirisch onderzoek is dat openbaarheid de belangrijkste 

factor is die bijdraagt aan het gezag van richtlijnen. Het gevolg van openbaar-

heid is dat rechters zich meer gebonden achten. Ofwel: openbare afspraken 

beperken de individuele vrijheid van rechters méér dan niet openbare afspra-

ken. Wanneer Terlouw dus het belang van individuele onafhankelijkheid en 

verantwoordelijkheid van rechters centraal zou stellen zou het op basis van haar 

empirisch onderzoek meer voor de hand liggen de afspraken die het resultaat 

zijn van rechterlijke samenwerking juist niet openbaar te maken. Uit haar con-

clusie blijkt dus dat Terlouw meer waarde hecht aan openbaarheid of een eer-

lijke proces dan aan de rechterlijke onafhankelijkheid. Deze keuze maakt ze 

echter niet expliciet.  

Ondanks deze kritiekpunten is het een goed proefschrift dat duidelijke aan-

knopingspunten biedt voor vervolgonderzoek. 

 



 



De schizofrene wetgever 

Bärbel Dorbeck-Jung 

Bespreking van A.P. Jonkers, Diskwalificatie van wetgeving. De totstandko-

ming en uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname al-

lochtonen, dissertatie Nijmegen, Aksant, 2003, 326 blz. ISBN 90-5260-112-7. 

Inleiding 

Op 8 september 2003 is Petra Jonkers aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 

op dit proefschrift gepromoveerd. Onderwerp van het onderzoek was de Wet 

bevordering evenredige arbeidsdeelname (Wbeaa) die in 1994 in werking is 

getreden en in 1998 is vervangen door de Wet SAMEN. De doelstelling van 

deze wetten is de hoge werkloosheid onder allochtonen te bestrijden. Centraal 

in het onderzoek staat de doorwerking van het totstandkomingsproces van de 

Wbeaa op de uitvoering. De vraagstelling van de studie luidt: 

 

Hoe is de omgang met de Wbeaa door normadressaten en overige betrok-

kenen te verklaren en in hoeverre kan de wijze waarop de wet tot stand is 

gekomen aan die verklaring bijdragen? 

 

De probleemstelling wordt in het eerste hoofdstuk ontwikkeld en nader toege-

licht. In het tweede hoofdstuk gaat Jonkers nader in op haar analysekader. Dit 

zijn de veronderstellingen over de werking van regelgeving in drie sturingsbe-

naderingen. Het derde hoofdstuk geeft inzicht in de context en voorgeschiede-

nis van de Wbeaa. In de volgende twee hoofdstukken beschrijft Jonkers de tot-

standkoming en uitvoering van deze wet. Hoofdstuk 6 en 7 zijn aan de analyse 

van de uitvoeringspraktijk gewijd. In hoofdstuk 8 maakt Jonkers een uitstapje 

naar equivalente Canadese wetgeving. Zij beschrijft de ontwikkeling en uitvoe-

ring van de Canadese federale Employment Equity Act en maakt een vergelij-

king tussen de Canadese en de Nederlandse situatie. Het laatste hoofdstuk bevat 

conclusies en een slotbeschouwing. 

Analysekader 

De beantwoording van de vraagstelling van de studie is gebaseerd op een be-

leidsreconstructie. Centraal staan de verwachtingen van de diverse actoren 

(Tweede-Kamerfracties, ministers, belangen- of intermediaire organisaties, uit-
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voerings- en handhavingsorganen) over de effectiviteit van regelgeving ter be-

strijding van de werkloosheid van allochtonen. Jonkers veronderstelt dat ver-

wachtingen en beeldvorming over het beleid, de regelgeving en het gedrag van 

normadressaten van cruciale invloed zijn op de uitvoering. De beleidsrecon-

structie geschiedt aan de hand van drie sturingsbenaderingen. Dit zijn de in-

strumentele, de communicatieve en de zelfreguleringsbenadering (blz. 40). Jon-

kers maakt duidelijk dat de Wbeaa een hybride karakter heeft. Bij de vormge-

ving van het beleid ter bestrijding van de hoge werkloosheid onder allochtonen 

zijn alle drie sturingsbenaderingen gehanteerd. In het ontwerp van de Wbeaa 

zijn instrumentele én communicatieve optieken toegepast.1 De zelfregulerings-

benadering komt tot uitdrukking in het akkoord dat de Stichting van de Arbeid 

in 1990 heeft gesloten.2 

Totstandkomingsproces 

Jonkers beschrijft op zeer boeiende wijze het heftig debat en de compromis-

vorming die bij de totstandkoming van de Wbeaa plaatsvonden. De betrokke-

nen waren het over eens dat er maatregelen moesten worden genomen om meer 

allochtonen deel te laten nemen aan het arbeidsproces. De verwachtingen over 

de resultaten van deze maatregelen waren echter zeer tegenstrijdig. Onenigheid 

bestond over de vormgeving (wetgeving of zelfregulering). Jonkers wijst erop 

dat de Wbeaa is vastgesteld ondanks de bezwaren en twijfels die alle betrokke-

nen hadden. De basis voor negatieve beeldvorming en diskwalificatie was al in 

het begin van het wetgevingsproces gelegd. Kamerleden gingen (gedeeltelijk 

onterecht) uit van een tandeloze wet die geen mogelijkheden voor sanctionering 

bood. Ondanks de (weliswaar beperkte) mogelijkheden voor effectuering werd 

het beeld verspreid dat er van de Wbeaa niet teveel moest worden verwacht. 

Degenen die voor zelfregulering pleitten voorspelden ineffectiviteit en weer-

stand. Ook de voorstanders hadden twijfels over het maatschappelijk draagvlak 

en de gevolgen ervan voor de werking van de wet. Zij waren verdeeld over de 

precieze bedoeling van de wet. Maar zij vonden dat zij de wet niet meer konden 

laten vallen. Zij wilden ook niet toegeven aan de druk van de werkgeversorga-

nisaties. Het point of no return was gepasseerd (blz. 104).  

                                                           
1  Het instrumentele karakter van deze wet komt tot uitdrukking in de registratieplicht 

van werkgevers en sanctionering. Kenmerkend voor de communicatieve benadering 
van de wetgever zijn de wetsbepalingen die erop gericht zijn om bewustwording 

van werkgevers en ondernemingsraden over het personeelsbeleid te bereiken. 
2  Een belangrijke maatregel van het Stichtingsakkoord was het opstellen van een 

taakstellend werkplan. Op deze wijze werden werkgevers verzocht zich vrijwillig in 
te spannen voor het aanstellen van allochtonen. 
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Proces van invoering en uitvoering 

Bij de invoering van de Wbeaa laaide het debat over de wenselijkheid van de 

wet weer op. Nieuw in deze discussie was de principiële vraag of specifiek 

beleid van werkgevers voor allochtonen überhaupt gewenst was. Desondanks 

drong de Tweede Kamer er in het voorjaar van 1994 op aan de wet spoedig in 

te voeren. De naleving van de Wbeaa was echter gering. Ongeveer de helft van 

de werkgevers voldeed aan de registratieplicht. Omdat de controle en handha-

ving van de wet waren verspreid over een groot aantal actoren, konden zij zich 

achter elkaar verschuilen en de verantwoordelijkheid naar elkaar doorschuiven. 

Jonkers schetst een genuanceerd beeld van de negatieve spiraal waarin de 

Wbeaa na de invoering terecht kwam. Zij geeft aan dat ook de berichtgeving 

waarin het verzet tegen de wet werd uitvergroot, bijgedragen heeft aan de cu-

mulatie van negatieve beoordelingen. Er ontwikkelde zich het beeld dat norm-

adressaten massaal de wet overtraden, terwijl de praktijk in de werkelijkheid 

genuanceerder was. Dit blijkt uit Jonkers analyse van de uitvoering van de 

Wbeaa in 27 cases. Een snelle evaluatie in opdracht van de werkgeversorgani-

satie VNO-NVW binnen driekwart jaar na invoering van de Wbeaa leidde tot 

het pleidooi van werkgevers de wet in te trekken. Op basis van de eerste, nog 

weinig gegronde ervaringen kwam de Wbeaa vroegtijdig als een moeilijk uit-

voerbare en ineffectieve wet te boek te staan. Jonkers concludeert: “De vroeg-

tijdige maar onvolledige „evaluatie‟ van de werking van de regelgeving, in de 

vorm van de beoordeling van de wet in de media, heeft de bestaande polarisatie 

onder betrokkenen bestendigd” (blz. 240).  

De normadressaten en de externe organisaties die bij de handhaving betrok-

ken waren lieten zich leiden door de negatieve beelden in de media. De diskwa-

lificatie van de wet werd niet doorbroken door actief optreden van minderhe-

denorganisaties. In de analyse van het uitvoeringsproces constateert Jonkers dat 

zowel normadressaten als externe organisaties verstrikt te zijn geraakt in een 

(collectieve) self-fulfilling prophecy en een self-denying prophecy (blz. 184). 

De grote invloed van berichtgeving en voorlichting wordt nogmaals duidelijk 

door de beschrijving van de invoering van de opvolger van de Wbeaa, de Wet 

SAMEN.3 De indruk ontstaat dat de Wet SAMEN, mede door de verlichting 

van administratieve lasten en de veranderde presentatie als een maatregel ter 

bevordering van het economisch belang van werkgevers om allochtonen aan te 

stellen, minder weerstand ontmoet dan de Wbeaa.  

Vergelijking met de Canadese federale Employment Equity Act 

De beantwoording van de centrale vraagstelling is ook gebaseerd op een verge-

lijking van de Wbeaa met de Canadese federale Employment Equity Act (1986). 

De vergelijking is ingegeven door het feit dat deze wet model stond voor de 

                                                           
3  De Wet SAMEN is per 1 januari 1998 in werking getreden en gold tot 1 januari 

2004. 
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Wbeaa. Beide wetten gaan uit van het concept „positieve actie‟. In beide wetten 

wordt verondersteld dat wettelijke maatregelen werkgevers en ondernemingsra-

den moeten stimuleren hun personeelsbeleid te analyseren en te veranderen om 

barrières voor indiensttreding van ondervertegenwoordigde groepen te slechten, 

promotie te stimuleren en mogelijke gevolgen van achterstelling in het verleden 

te verhelpen. De vergelijking brengt de gebrekkige werking van de Wbeaa 

scherper in beeld. Gelet op het feit dat er minder verzet was tegen de admini-

stratieve verplichtingen van de Canadese Employment Equity Act, concludeert 

Jonkers dat een sterkere inbedding in de anti- discriminatiewetgeving en meer 

nadruk op individuele rechten, groepsrechten en sanctionering, zoals in de Ca-

nadese situatie het geval is, de naleving van de Wbeaa hadden kunnen verbete-

ren. Op basis van de vergelijking wijst zij erop dat in Nederland gekozen is 

voor een handhavingsysteem dat niet aansluit bij de kernbepalingen van de 

Wbeaa noch bij de kenmerken van het sociale veld. Een wet met een beperkter 

toepassingsgebied en een eenduidiger regiem had meer kansen gehad diskwali-

ficatie te voorkomen.  

Kanttekeningen  

Het goed geschreven boek verschaft veel belangrijke inzichten over een maat-

schappelijk zeer relevant terrein dat nog weinig is onderzocht. Met het voor-

beeld van de Wbeaa illustreert Jonkers hoe verwachtingen in een steeds groot-

schaliger afkeuring van wetgeving kunnen cumuleren. Verwachtingen en 

beeldvorming bepalen de interpretatie en het gedrag bij de uitvoering van de 

wet. Jonkers maakt duidelijk dat de kansen op diskwalificatie en gebrekkige 

naleving worden vergroot, indien wetgeving, zoals in het geval van de Wbeaa, 

is gebaseerd op een compromis met weinig draagvlak. Wetgeving die veel 

ruimte laat voor tegenstrijdige uitleg biedt te veel mogelijkheden om aan tegen-

strijdige veronderstellingen vast te houden. Overduidelijk wordt dat een ambi-

gue wetgever die niet de tijd neemt om overeenstemming te bereiken over het 

op te lossen beleidsprobleem, die zijn instrumenten te weinig afstemt op de 

normadressaten en de sociale context, die het nalaat een positieve reactie te 

geven aan degenen die zich wel aan de wet houden en die zich weinig inspant 

om negatieve beeldvorming vroegtijdig te doorbreken weinig kansen maakt op 

effectieve, goed werkende wetgeving. 

Op basis van de analyse wijst Jonkers een groot aantal factoren aan die de 

omgang met de Wbeaa verklaren. Zij legt echter geen duidelijke verbanden 

tussen het proces van totstandkoming van de Wbeaa en bepaalde factoren die 

de uitvoering beïnvloeden. Mijns inziens komt dit door een weinig verfijnd 

onderzoeksmodel waarin verwachtingen over relevante organisatorische en 

institutionele omgevingsfactoren ontbreken. Daardoor wordt de onderbouwing 

van de verklaringen beperkt.  

Een eye-opener zijn Jonkers opmerkingen over de hybriditeit van de in 

Wbeaa gehanteerde sturingsbenaderingen. Zij wijst op de risico‟s van een ge-
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mengd instrumenteel-communicatieve opzet voor de naleving van wetgeving. 

De twijfels over de werking van de instrumentele voorschriften (o.a. de ge-

wraakte registratie) werpen hun schaduw over het communicatieve gedeelte van 

de wet. Jonkers maakt ook attent op nadelen van de communicatieve benade-

ring (o.a. de afhankelijkheid van de uitvoering van de interpretatiegemeen-

schap). Onduidelijk blijft de waarde van de zelfreguleringsbenadering. Er 

wordt niet nader ingegaan op de vraag waarom werkgevers meer aandacht aan 

de Wbeaa schonken dan aan het Stichtingsakkoord. Als Jonkers meer tijd had 

besteed aan de analyse van de wisselwerking tussen hybride sturingsbenaderin-

gen was nog duidelijker geworden dat de civil society eenduidig en krachtig 

overheidsoptreden wenst. Een schizofrene wetgever maakt weinig kansen om 

serieus te worden genomen.  
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“Op originele en gedurfde wijze kiest Van Dijck positie in het debat, maar tege-

lijkertijd neemt hij daarvan afstand.” Dit is niet een citaat uit een eerdere recen-

sie van Maarten van Dijcks proefschrift Gedogen, maar uit de „blurb‟ achterop 

het boek zelf. Hier prijst de auteur dus zichzelf aan. Nogal vreemd, zeker voor 

een proefschrift, maar het citaat is wel veelzeggend. De auteur heeft pretenties, 

branie zelfs af en toe, maar tegelijk is zijn toon altijd afstandelijk, die van een 

buitenstaander – iemand die orde aanbrengt in de chaos die anderen hebben 

aangericht. 

Verder moeten we in de frase „kiest positie in het debat‟ vooral de laatste 

term benadrukken. Dit is, ook in de visie van de auteur zelf, niet zozeer een 

boek over gedogen als wel over het debat over gedogen. De aanpak is vrijwel 

steeds ofwel analytisch ofwel casuïstisch. Zo bespreekt Van Dijck in de laatste 

twee hoofdstukken (8 en 9) van zijn dikke boek uitgebreid twee casus, euthana-

sie en drugskwesties. Daarbij analyseert hij uitvoerig en correct de ontwikke-

ling van het maatschappelijk en academisch debat terzake, alsmede de rechts-

ontwikkeling. Maar nergens gaat het over de praktijk of werkelijkheid van het 

gedogen. De werkelijkheid die hij beschrijft is een papieren werkelijkheid, die 

van beleid, discussie of arrest, niet de rechtswerkelijkheid.  

Alle eerdere hoofdstukken (1 t/m 7) zijn rechtstheoretisch van aard. Behal-

ve een analyse van argumenten (in „het debat‟) pro en contra gedogen beoogt 

de auteur hier „dieper inzicht te geven in de grondstructuur van het recht in de 

democratische rechtsstaat‟ (§ 5). Sterker nog, tegen de achtergrond van de ana-

lyse van gedogen en het gedoogdebat, zo lezen we in § 7, „worden de contouren 

zichtbaar van een hermeneutische visie op recht‟. Die zou „het denken en het 

debat over gedogen in een nieuw licht stellen‟ en „het gedoogbegrip op een 

fundamentele wijze problematiseren‟. Maar hoewel het hier zeker een serieuze 

poging betreft om originele rechtstheorie te bedrijven, naar aanleiding van de 

tot nu toe gevoerde rechtstheoretische discussie over gedogen, heeft ook het 

theoretische deel van dit proefschrift mij niet overtuigd.  

Na het inleidende eerste hoofdstuk wordt in hoofdstukken 2 en 3 uitvoerig 

en ook consciëntieus zij het wat pedant, „het gedoogdebat‟ geanalyseerd. Dit 
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gebeurt in twee rondes, ofwel „niveaus van rationalisatie‟. Het belangrijkste 

verschil tussen deze niveaus schijnt mij dat op het eerste „niveau‟ nog de geana-

lyseerde standpunten (pro of contra) aan specifieke auteurs worden verbonden, 

terwijl dit op het tweede „niveau‟ niet meer nodig wordt geacht. Dat laatste is 

eerder een nadeel dan een voordeel. Voor een zinvol onderscheid tussen zulke 

niveaus had wel een hermeneutische rechtvaardiging, al is het maar in termen 

van „begrijpen, verklaren, toepassen‟ kunnen worden gebruikt, maar dat heeft 

Van Dijck niet gedaan. Sterker nog, hij presenteert geen enkele methodische 

grond die dit onderscheid tussen niveaus kan rechtvaardigen, of zelfs maar be-

grijpelijk maken. 

Wat is gedogen? 

In hoofdstuk 4 komt Van Dijck tot een eigen definitie van gedogen. Daarbij 

sluit hij curieus genoeg expliciet niet aan bij het zojuist door hem geanalyseer-

de debat. In plaats daarvan beroept hij zich op „het dagelijks taalgebruik‟ 

(§ 289). Dat zou te rechtvaardigen zijn als daarmee werd bedoeld: de taalprak-

tijken van het gedogen, het spreken in en rondom concrete gedoogpraktijken. 

Zo'n verbinding tussen praktijken en articulatie in taal zou men Wittgensteini-

aans kunnen noemen. Ook zou men kunnen betogen dat de eerder geanalyseer-

de discussie in deze zin zelf een soort van („discursieve‟) praktijk is.  

Van Dijck doet echter geen van beide. Hij beroept zich wel degelijk op (de 

late) Wittgenstein, maar miskent hem ernstig door niet praktijken als uitgangs-

punt te nemen maar „intuïties‟ en een woordenboekomschrijving. Hiermee ver-

valt hij in een ouderwetse vorm van (Anglo-Amerikaanse) taalfilosofie – zelfs 

Hart combineerde in zijn bekende boek The Concept of Law uit 1961 al zo‟n 

traditionele taalanalyse (‛What does “no vehicles are allowed in the park” me-

an?‟) met veel geavanceerder Wittgensteiniaanse inzichten – denk bijvoorbeeld 

aan zijn uitleg van de noodzakelijke relatieve onbepaaldheid van taal en recht. 

Opvallend is in dit verband ook Van Dijcks enthousiasme voor de hermeneu-

tiek van Paul Scholten, een auteur die hij ronduit bewondert. Anders dan Van 

Dijck steeds suggereert (maar niet systematisch bespreekt), impliceert Wittgen-

steiniaans denken (de linguistic turn) juist een radicale breuk met hermeneutiek 

à la Scholten. En zou Van Dijck weleens echt Jan Vranken hebben gelezen, die 

ooit een proefschrift schreef over de veel geavanceerder hermeneutiek van Ga-

damer maar in zijn “Algemeen Deel II” van de Asser-serie juist in procesrech-

telijke beperkingen de kern van rechtspraak situeert ...  

Ondanks dat hij alle door hem geanalyseerde auteurs een gebrekkige door-

denking van het gedoogbegrip verwijt, geeft Van Dijck toe dat zijn eigen ge-

doogdefinitie sterk lijkt op die uit „de literatuur‟ en aan „hetzelfde manco‟ lijdt 

(§ 278). Zijn eigen oplossing behelst een tweevoudige definitie, een soort Witt-

gensteiniaanse eend/konijn-figuur die bestaat in zijn dubbelzinnigheid maar 

waarvan we telkens maar één van de twee vormen tegelijk kunnen waarnemen. 

„Eend/konijn‟ wordt bij Van Dijck „jurist/pragmaticus‟. Gedogen is dan „het 
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niet beëindigen‟ (jurist), respectievelijk het „achterwege laten van voldoende 

inspanning ter beëindiging‟ (pragmaticus) van een kennelijke wederrechtelijke 

schending van een rechtsregel (§ 279). Is dit tweede perspectief dan dat van 

(taal)pragmatiek in een Wittgensteiniaanse zin? Nee, Van Dijck benadrukt juist 

dat beide perspectieven „het gedogen benaderen in zijn juridische betekenis‟ 

(§ 283).  

Hier begreep ik niet hoe deze definitie(s) van gedogen als niet, respectieve-

lijk onvoldoende optreden tegen wederrechtelijke handelingen zich verdraagt 

met een eerder (in de inleiding) door de auteur gepresenteerde opvattingen van 

recht als beheerst door een drietal „spanningsvelden‟ (geconstitueerd door zes 

„dimensies‟ van recht), respectievelijk wederrechtelijkheid als niet de loutere 

schending van een (straf)rechtsnorm maar een afweging van (bevorderde dan 

wel geschonden) rechtsgoederen (§ 50 e.v., § 381 e.v.). Hoe verhoudt zich dit 

idee van afweging van rechtsgoederen (en dus oordeel over de vraag of er spra-

ke is van gedogen) tot de definities, waarin immers juist geen sprake is van een 

afweging. De gekozen definitie laat zo ook niet de – mijns inziens veel plausi-

beler – opvatting toe die aan de „spannings‟opvatting kan worden verbonden, 

namelijk dat gedogen wordt begrepen als legitieme vorm van „onderhandha-

ving‟ (of beter: ‛onderhandhavingsinspanning‟), namelijk op basis van een ade-

quate afweging van al dan niet bevorderde rechtsgoederen of -doelen. Dan rij-

zen ook interessante en belangrijke vragen als wie eigenlijk competente of „be-

voegde‟ actoren zijn in dit proces van afweging. 

Gedogen als magistratelijke praktijk? 

Hoewel Van Dijck belooft dat uit zijn definitoire onderneming de verweven-

heid van het gedoogbegrip met diepere structuren van het recht naar voren zal 

komen (§ 270), is zijn daadwerkelijke strategie een andere. De verwijzing naar 

die structuren dient vooral ter ondersteuning van zijn centrale stelling dat „in de 

wereld van het recht en de rechtsdogmatiek sinds lang wordt geworsteld met 

dezelfde en soortgelijke kwesties‟ (id.). In het bijzonder doelt Van Dijck dan op 

het strafrecht. De belangrijkste these van zijn proefschrift is namelijk dat in het 

strafrecht reeds veel van de gedoogthematiek is geordend en verantwoord 

(§ 462). Zij het in iets andere termen, bijvoorbeeld die van opportuniteit. Ge-

dogen (sorry: de discussie over gedogen) is in feite niet meer dan „de nieuwste 

fase in de discussie over opportuniteit‟ (§ 632). 

Dat strafrechtelijke opportuniteit en gedogen overeenkomsten vertonen is 

geen hele originele, maar ook geen slechte gedachte. In principe is het dan ook 

een zinvolle onderneming om te proberen een rechtstheoretisch, of rechtsfiloso-

fisch, kader te ontwikkelen waarbinnen de praktijk van de strafrechtelijke om-

gang met het opportuniteitsbeginsel kan worden geaccommodeerd. Dat is in 

wezen de doelstelling van dit proefschrift.  

Ik heb echter aanzienlijke bedenkingen bij de wijze waarop Van Dijck dit 

project denkt te kunnen voltrekken. Anders dan hijzelf betoogt (§ 632), bete-
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kent zijn benadering wel degelijk dat de veelomvattende en complexe proble-

matiek van het gedogen zo in een strafrechtelijk keurslijf wordt geperst. Van 

Dijcks visie op gedogen, maar meer in het algemeen op recht en rechtspraak, is 

zeer sterk georiënteerd op de rol van de magistratuur. Rechtshandhaving wordt 

louter geconcipieerd als activiteit van (hogere) handhavers. Hiervoor wordt ook 

weinig of geen theoretische verantwoording gegeven; het getoonde vertrouwen 

in de magistratuur blijft rechtstheoretisch in de lucht hangen. Bijvoorbeeld de 

constatering dat de strafjurist eraan „gewend is geraakt‟ (§§ 461, 624) dat recht 

maar gedeeltelijk kan worden afgedwongen mag juist zijn, maar vormt geen 

theoretisch inzicht of rechtvaardiging. Misschien weerspiegelt het bedoelde 

vertrouwen in de magistratuur het traditionele Nederlandse vertrouwen in re-

genten, dat ik zelfs gedeeltelijk wel kan onderschrijven, maar zulk vertrouwen 

kan hoe dan ook in veel andere rechtsculturen niet de toets van histo-

risch/rechtssociologische kritiek doorstaan, ook naar hun eigen opvatting. Denk 

bijvoorbeeld aan Italië. 

Verder gaat het bij Van Dijck zoals gezegd niet zozeer om de daadwerke-

lijke praktijk van de magistratuur, zoals die bijvoorbeeld uit rechtssociologisch 

onderzoek zou kunnen blijken, of om de feitelijke aard van de gedoogpraktij-

ken waarop die magistratelijke praktijk betrekking heeft. Eerder gaat het om we 

de beleidswerkelijkheid van de magistratuur zouden kunnen noemen.  

Minstens zo problematisch is dat in de magistratelijke benadering alle ande-

re (potentiële of actuele) „gedoogactoren‟ uit beeld. Bijvoorbeeld politie, of 

hulpverleners. Gedoogde personen, en andere deelnemers aan gedoogpraktijken 

zijn in deze optiek eigenlijk geen subjecten, althans zij spelen geen morele/ 

juridische rol in de normatieve evaluatie van gedoogpraktijken (§ 428). Verge-

lijk ook de overigens zeer uitgebreide analyse van de praktijken rondom eutha-

nasie en drugs: die presenteert maar een klein deel van de werkelijkheid van die 

praktijken, namelijk de rol van politiek en magistratuur. Bijvoorbeeld zou in de 

euthanasiekwestie het openbaar ministerie, maar vooral de rechter „de kastanjes 

uit het vuur hebben gesleept‟ (§ 729), terwijl natuurlijk de arts (en a fortiori 

enige andere feitelijke hulpverlener bij zelfdoding) aan veel meer risico's bloot 

stond (en staat).  

Van Dijck noemt dan ook het argument dat gedogen in relatie moet worden 

gezien met burgerschap, zoals naar voren gebracht door Willem Witteveen en 

mijzelf, een „pseudo-argument‟ (§ 219). Hij redeneert daar: waar normschen-

ding (of beter gezegd wederrechtelijkheid) is, kan geen sprake zijn van burger-

schap. Maar alleen al het voorbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid (een 

typisch geval waarin burgers zelf als „plaatsvervangend magistraat‟ optreden) 

toont aan dat dit evident onhoudbaar is – zelf heb ik daarom gedogen wel eens 

omschreven als „burgerschap contra legem‟. Erger nog, de essentiële rol van 

burgerschap in voor verantwoorde gedoogpraktijken verdwijnt zo nagenoeg 

geheel uit beeld. Een aspect als „zelfbeperking‟ bijvoorbeeld laat zich geheel 

niet plaatsen. Of zulke aspecten enige rol kunnen spelen, bijvoorbeeld bij eu-

thanasie waar het gaat om de rol van de artsen, wordt bij Van Dijck geheel af-

hankelijk gesteld van moeilijk te doorgronden en zeer controversiële afwegin-
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gen die (alleen!) rechters moeten maken om te besluiten of er sprake is van 

wederrechtelijk handelen (§ 828).  

In de verdere rechtstheoretische analyse zien we, ondanks de „hermeneuti-

sche‟ pretenties van de auteur, geen vernieuwing ten opzichte van bestaande 

inzichten. Terecht constateert Van Dijck dat in Nederland eigenlijk alleen Fo-

qué en ‟t Hart zich diepgaand met strafrechtsfilosofie hebben beziggehouden, in 

het bijzonder ook in relatie tot kwesties als onbepaaldheid van het recht en ge-

dogen. Deze auteurs worden uitgebreid besproken (in hoofdstuk 6), en in 

hoofdstuk 7 concludeert Van Dijck, geheel aansluitend bij wat Foqué, ‟t Hart 

en ikzelf hebben betoogd, dat gedogen rechtstheoretisch moet worden begrepen 

in termen van „de insluiting van de open plaats in het recht‟ (§ 723).  

Vervolgens maakt Van Dijck in maar een paar regels dan de „vertaalslag‟ 

naar de magistratuur-gerichte casuïstiek in de laatste twee hoofdstukken. Want: 

„in recht en politiek gaat het om spraak en tegenspraak, om verhaal en tegen-

verhaal‟. Dat is ongeveer wat Nieuwenhuis ook (maar met veel minder rechtsfi-

losofisch vuurwerk) heeft betoogd over het privaatrecht. Voor Van Dijck bete-

kent dit dat de discussie over gedogen „beter niet kan worden gevoerd in alge-

mene termen van gedogen, maar moet worden toegespitst op concrete gedoog-

praktijken‟ (§ 723). Ergo de magistratuur-georiënteerde casuïstiek van euthana-

sie en drugskwesties in de laatste twee hoofdstukken. 

Aldus gooit de auteur een groot deel van de zojuist onderschreven rechts-

theoretische inzichten, wat men daarvan verder ook vindt, in feite weer weg. 

Dat is ook de algemene indruk die dit boek achterlaat. Het werpt nauwelijks 

een nieuw, consistent of constructief licht op de vragen rond het gedogen, ook 

niet wanneer men de sterke focus op magistratuur zou onderschrijven. Heel 

veel rechtstheoretische kennis en intelligentie wordt losgelaten voor een in feite 

maar heel beperkt doel: betogen dat de magistratuur is gelukt wat anderen in 

hun oeverloze discussies over gedogen niet voor elkaar konden krijgen. De 

omvangrijke rechtstheoretische exercitie lijkt er zelfs enigszins bijgesleept te 

zijn, ter meerdere eer en glorie van de magistratuur. Dat zou nog tot daar aan 

toe zijn, wanneer Van Dijck op basis van zijn analyses tot concrete standpunten 

of adviezen aan die magistratuur zou komen, maar ook dat is niet wat hij be-

oogde, of gedaan heeft. Ook in die zin wil dit boek met de rechtswerkelijkheid 

maar erg weinig te maken hebben. 
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RECHT DER WERKELIJKHEID, JRG. 25, NR. 1, 2004 

Dit is het eerste nummer van Jaargang 25 en zonder dat de redactie daar speci-
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een dispuutpiramide af. De top van de piramide wordt gevormd door het wel 

zeer geringe aantal keren dat een derde werd ingeschakeld, zegge en schrijve 
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ling.  
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