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Van de redactie 

 
Het moment lijkt aangebroken dat een nieuwe generatie rechtssociologen het 
werk van de eerste naoorlogse generatie moet gaan overnemen. Academische 
ondernemers als Schuyt, Hoekema, Peters, Blankenburg en Griffiths hebben 
vanaf de jaren zeventig met succes hun rechtssociologische winkel opgezet aan 
verschillende juridische faculteiten. Vanuit die positie hebben zij voor de 
rechtssociologie een prominente plaats onder de metajuridische vakken weten 
te veroveren. Er werden inleidingen geschreven, onderzoeksprojecten opgezet, 
proefschriften geschreven, theoretische debatten gevoerd, een vereniging en 
een tijdschrift opgezet, en er is aan internationale netwerken geknoopt. Zij 
hebben intussen successievelijk het rechtssociologische toneel (moeten) verla-
ten. Er zijn nog wel enkele oudgedienden op hun post, maar ook hun uiterste 
houdbaarheidsdatum aan de academie nadert snel. 
 Wat laat deze generatie rechtssociologen achter? Wat de inhoud betreft ligt 
er een hele erfenis aan literatuur over interessante thema’s: rechtshulp, advoca-
tuur, beroep op de rechter, rechterlijke macht, alternatieve geschilbeslechting, 
wetgeving, administratieve rechtspleging, horizontaal bestuur, zelfregulering, 
vergelijking van rechtsculturen etc. Dat is een mooi resultaat waar ze trots op 
kunnen zijn en dat de volgende generatie als startkapitaal kan benutten.  
 Met de niche van het vak aan de juridische faculteiten is het intussen minder 
rooskleurig gesteld. De positie van rechtssociologie in Leiden, Amsterdam (2x) 
en Tilburg is marginaal geworden. Bij reorganisaties zetten juridische facultei-
ten bij voorkeur het mes in het metajuridische en als het zo uitkomt ook het 
rechtssociologische vlees. Het voortbestaan van een sterke rechtssociologische 
presentie aan juridische faculteiten is geen vanzelfsprekendheid geworden.  
 Krijgt Blankenburg dan toch gelijk met zijn verzuchting dat rechtssociolo-
gie een kwestie van één generatie is? Het is natuurlijk mogelijk dat de rechtsso-
ciologie een moeilijke tijd tegemoet gaat. Dat kan het gevolg zijn van verschil-
lende omstandigheden. Het vak is niet meer zo sexy als het ooit was. Het 
nieuwe is er af, het repertoire is zo langzamerhand bekend. Aan de juridische 
faculteiten is er naast de positiefrechtelijke vakken altijd wel emplooi geweest 
voor metajuridische vakken, maar men wil wel de grootste bang for the buck. 
De aandacht kan dan gemakkelijk verschuiven naar nieuwe beloftes zoals 
rechtseconomie, rechtspsychologie of criminologie. Bovendien zijn er bij de 
positiefrechtelijke vakken ook nieuwelingen waarmee te scoren valt, zoals de 
laatste tijd met Europees privaatrecht. 
 Maar de door Blankenburg voorziene trend is ook niet per se onafwendbaar. 
Rechtssociologie kan profijt hebben van diverse ontwikkelingen. Voor de 
steeds meer internationaal georiënteerde studieprogramma’s aan de juridische 
faculteiten kan rechtssociologie een extra toegevoegde waarde krijgen, omdat 
het beschikt over een omvangrijk Engelstalig en internationaal vergelijkend 



2  Van de redactie 

bestand aan studiemateriaal. Daarnaast kan de groeiende afhankelijkheid van 
juridische faculteiten van externe financiering de positie van rechtssociologie 
versterken, omdat daarin ervaring en netwerken zijn opgebouwd. Bovendien is 
er bij de positiefrechtelijke vakken nieuwe belangstelling voor samenwerking 
voor NWO-projecten, omdat daar de wetenschappelijke status van juridische 
methoden in dat (hoofdzakelijk sociaalwetenschappelijke) gezelschap omstre-
den is.  

We hoeven dus niet somber te doen over de toekomst van de rechtssoci-
ologie. Het is een tijd van grote veranderingen die volop nieuwe onderzoeks-
thema’s oproept. De kans is groot dat vooral de transformaties van nationale 
juridische instellingen onder druk van Europeanisering en globalisering hoog 
op de onderzoeksagenda zullen komen te staan. De nationale wetgeving, de 
rechterlijke macht, de advocatuur en het juridisch onderwijs zijn allemaal bezig 
de bakens te verzetten. Er is ook geld voor een dergelijke thematiek beschik-
baar, bijvoorbeeld middels het gloednieuwe Hague Institute for the Internatio-
nalization of Law (zie: www.hiil.org), dat onderzoek over juist die thematiek 
wil gaan financieren, ook nog met een voorkeur voor een interdisciplinaire 
benadering.  
 Hoe het ook zij, de oude garde zal niet uitmaken wat de toekomst van de 
rechtssociologie gaat inhouden. Dat zal de volgende generatie moeten gaan 
doen. De kans is groot dat dit tijdschrift wat de rechtssociologie betreft ten 
minste nog een generatie vooruit kan. Bovendien zijn de metajuridische zuster-
disciplines er ook nog. 

 
Alex Jettinghoff 



  
 

The Road to Justice Revisited:  
Current Trends in Professional Legal Ethics 

Kim Economides 

1. Introduction 
 

In this article1 I review three major trends that pose fundamental questions for 
legal actors and observers concerned about the future context, governance and 
methodology of ethical legal work: first, why is the increasingly global move-
ment toward the ethicisation of law and legal work – which I see as the latest 
wave in the late Professor Cappelletti’s ‘Access to Justice Movement’ – taking 
place now?2 Second, what are the current reforms taking place across and 
beyond Europe, and within both civil law and common law jurisdictions, that 
seek to strengthen – and alter the balance between – the external regulation and 
internal education of lawyers’ professional conduct? And third, how is the trend 
within legal education and scholarship toward incorporating ethical perspec-
tives in academic (including socio-legal) and professional legal training evolv-
ing? In analysing these three converging trends and the novel ethical challenges 
they present to both legal practitioners and scholars I shall argue that our 
traditional positivistic tools are not so much defective, but rather inadequate, if 
we are to assume greater responsibility for understanding and influencing the 
formation of professional character within the legal sphere. Furthermore, I shall 
argue that the failure of both academic and professional associations to recog-
nise and deal effectively with ethics has resulted, in part, in the current on-
slaught on professional status and the incapacity to defend legal markets against 
intrusion by the state and other professions. Legal professions are under siege: 
the market for legal services is increasingly competitive and subject to external 
threats and internal dissension and, above all, the capacity of legal professions 
to self-regulate – the traditional badge used to define and defend professional 
status – has almost everywhere been called into question, if not removed, as 
lawyers are forced to explain the declining scope, cost and quality of the 
services they offer.  

                                                             
1  Edited version of keynote address delivered to the Dutch (& Flemish) Law and 

Society Association (VSR - Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestu-
dering van het Recht: http://www.ru.nl/vsr/ at the Conferentiecentrum Bovendonk te 
Hoeven on 8 December 2005. 

2  M. Cappelletti & B. Garth (eds.) Access to Justice. (Milan/Alphen aan den rijn: 
Giuffrè/Sijthoff and Noordhoff, 1978-1979). See also M. Storme & F. Carpi (eds.), 
In Honorem Mauro Cappelletti (1927-2004). Tribute to an International Procedural 
Lawyer (The Hague: Kluwer International, 2005). 
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 These trends also present novel challenges for the socio-legal scholar: not 
only do we need to describe and map the evolving behaviour of lawyers – to 
examine, as we have always done, the various interactions between law, the 
legal profession and society – but we must now also seek to get under the skin 
of lawyers and to explore and explain the unfamiliar terrain of the internal 
world of law. Whether, as legal scholars, we should venture further still and 
actually seek to influence legal behaviour by consciously pushing it in an 
ethical direction is a question to which I shall return. In any event, we need to 
draw upon psychological and philosophical insights in order to see more clearly 
the boundaries of human experience within legal professionalism by engaging 
with a variety of disciplines that cross the humanities and social sciences. What 
moves and motivates lawyers to carry out ‘good work’ and pursue justice as 
opposed to profit? Can justice be taught? If so, when and where should it be 
introduced in the educational continuum? We can only answer such questions if 
we embrace and seriously engage with educational, psychological and ethical 
theory. I shall argue in favour of ethical positivism in socio-legal studies and 
the need to create what I shall call a new brand of ‘ethico-legal’ studies 
grounded in critical empiricism yet also sensitive to normative theory.3 In short, 
not only must we map the road to justice; we need also to travel along it our-
selves so that we move toward, if not experience, this elusive ideal.  

 
2. Lawyers’ Access to Justice – A Fourth Wave in the Global Access to 
Justice Movement? 

 
A decade ago the under the chairmanship of Professor Franken – then Dean of 
the Leiden Law Faculty – a national investigation into the future of Dutch legal 
research was launched. The Franken Report noted common trends in both 
Dutch and international legal scholarship toward socio-legal research but also, 
significantly, sought to make positive recommendations including pleading for 
stronger links with the social sciences and humanities and greater use of com-
parative and ethical perspectives in legal analysis. The report was prescient and, 
for present purposes, it is worth remembering what the Franken Committee 
proposed on the topic of ethics: 

 
“We plead for strong intellectual ties with ethics. Law faculties must deliver consci-
entious lawyers, not simple implementation officers. A lawyer must be constantly 
aware of the ethical content of his decisions. Especially attorneys and corporate la-
wyers, sometimes out of necessity for partiality, move on the boundaries of what is 
ethically allowed. Lawyers are to an increasing extent confronted with politico-legal 
considerations. The developments of the private professional sense of values is nec-

                                                             
3  See D. Trubek,‘Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism’ (1984) 

36 Stanford L. Rev. 575. See also the discussion of Brian Tamanaha linking behav-
iourism and interpretivism in socio-legal studies: B.Z. Tamanaha, Realistic Socio-
Legal Theory. Pragmatism and a Social Theory of Law (Oxford: OUP,1997) ch.3. 
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essary for a socially responsible professional practice...Because numerous ethical, 
philosophical and political questions are submitted to the law nowadays, the search 
for normative starting points for the law to deal with such complex and controversial 
social issues gets much greater urgency. What does a lawyer base his principles and 
fair judgements on when he is asked to weigh the visions of parties concerned that 
are diametrically opposed to one another?”4 
 

Today it is not clear whether this call has been heard adequately in the Nether-
lands and whether sufficient progress has been made in embedding ‘a sense of 
direction’ within the Dutch legal profession. Since then several other countries 
have accepted the challenge of exploring the ethical dimension in legal educa-
tion and conduct and today most jurisdictions agree that ethical awareness, if 
not sophistication, amongst lawyers matters. But there remains doubt and 
confusion over just how prescriptive one should be with regard to instilling 
ethics throughout the legal profession and what exactly legal educators and 
scholars should be doing to imbibe legal values in the minds – if not souls – of 
future lawyers. Evangelical lawyers may not be trusted but there is also a sense 
amongst many that we are growing tired of the ubiquitous cynicism within and 
toward the legal profession. 
 While there may be superficial agreement on the broad ethical aims toward 
which lawyers’ actions should be directed (normally this means conformity to 
minimal standards set out in the code of professional conduct)5 there is no clear 
consensus on whether or how lawyers should tread the path to justice. It may be 
possible to establish a negative consensus around where the profession should 
not to go – the dubious places and corrupt activities that are to be avoided if the 
profession is to maintain its professional status and discipline (though even here 
there will be disputes around the edges) – but not so easy to agree a single 
positive way forward to enlightened, humane legal practice. Indeed, lawyers 
today appear increasingly confused about their professional role if not detached 

                                                             
4  H. Franken, Een eigen richting voor het recht...Eindrapport van de Verkennings-

commissie Rechtsgeleerdheid. (A sense of direction...The future of legal research in 
the Netherlands). Final Report of the Legal Education Review Commission, 1997, 
pp.55-56. See also reviews of legal education in other jurisdictions:: ACLEC, First 
report on legal education and training, (London,1996) para 1.19-20. Considered in 
B. Hepple, ‘The renewal of the liberal law degree’ (1996) 55Cambridge L.J. 
470,484; H.W.Arthurs,’Half a league onward: The report of the Lord Chancellor’s 
Advisory Committee on Legal Education and Conduct’ (1997)31 The Law Teacher 
1; J. Webb,’ Ethics for lawyers or ethics for citizens? New directions for legal edu-
cation.’ (1998) 25 J. Law and Society 134. R. MacCrate, Legal Education and Pro-
fessional Development - An Educational Continuum. Report of the Task Force on 
Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap. (Chicago, 1992); D. Pearce, 
Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary 
Commission (Australian,1987); W.B.Cotter, Professional Responsibility Instruction 
in Canada: A Coordinated Curriculum for Legal Education (Montreal, 1992); 

5  See D. Nicolson ‘Making Lawyers Moral? Ethical Codes and Moral Character’ 
(2005) 25 Legal Studies 601 



6  Kim Economides 

from their moral foundations – lost in some moral maze rather than steadily 
trekking toward utopian justice – and it is precisely this lack of orientation that 
prompted the former Dean of Yale Law School, Anthony Kronman, to write an 
influential work on the American legal profession called, tellingly, The Lost 
Lawyer.6 If the road to law also leads to justice that for many modern lawyers 
may be purely accidental, for most of the time they appear to pursue economic 
goals that are some distance, if not totally divorced from, from justice.  
 I have chosen as my title “The Road to Justice Revisited” in part because I 
wish to pay tribute to the pioneering empirical study of access to law and legal 
services carried out thirty years ago in the mid 1970s by Schuyt, Groenendijk 
and Sloot in The Road to Justice.7 This Dutch study, despite not being fully 
translated into English, was nevertheless highly influential outside the Nether-
lands and set new rigorous standards in empirical socio-legal research and, in 
my own case, helped forge original interdisciplinary links with geographical 
research.8 This research also drew upon practical experiments with proactive 
legal services including mobile legal services and it is worth noting that today 
the road to justice takes place over both land and water.9 Moreover, distin-
guished UK socio-legal scholars have recently conducted wide-ranging empiri-

                                                             
6  A.T. Kronman, The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession (Cam-

bridge: Belknap,1993); M.A. Glendon, A Nation Under Lawyers: How the crisis in 
the Profession Is Transforming American Society (Cambridge: Harvard Univ. Press, 
1994. See also: S.M. Linowitz, The Betrayed Profession, Lawyering at the End of 
the Twentieth Century (Baltimore: John Hopkins Univ. Press,1994); R. Nelson, et al, 
Lawyers’ Ideals/Lawyers’ Practices: Transformations in the American Legal Pro-
fession (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1992). 

7  K. Schuyt et al., De weg naar het recht “The road to law” (Deventer, 
Kluwer, 1976; english version: European Yearbook in Law And Sociology 
(1977) p.111.) For a review of the international ‘legal needs’ literature see: 
K. Economides, “2002: A Justice Odyssey” 34:1 Victoria University of Wel-
lington Law Review 1 (2003). 

8  K. Economides, “Law and Geography: New Frontiers” in Legal Frontiers ed. 
P.A.Thomas in Applied Legal Philosophy Series gen.ed. T.Campbell, Dart-
mouth,1996, pp.180-207. See also: Access to Justice in Rural Britain Project 
(AJRBP): ESRC-funded project: 1984-87: E00232054. See Blacksell, Economides 
& Watkins, Justice Outside the City, (Harlow, Longman, 1991); reviewed by Jon T. 
Johnsen, "Rural Justice: Country Lawyers and Legal Services in the United States 
and Britain", Law & Social Inquiry Vol.17: 3, 1992, 415-436. This project devel-
oped out of an attempt to set up a rural law centre (rechtwinkel) based in Exeter, see 
further: K. Economides, "Legal Services and Rural Deprivation", Bracton Law 
Journal, Vol.15, 1982, pp.41-78. Economides & Blacksell, ”Access to Justice in 
Rural Britain: Final Report” 16 Anglo-American Law Rev. 353 (1987). 

9  See the discussion of the Norwegian ‘juss-buss’ by C.A. Groenendijk, “Juss-Buss: 
Alternatieve en aktieve rechtshulp” in Rechtshulp een bewijs van onvermogen, 
March 1974. pp.72-84. This model has been adapted elsewhere: see K.Economides, 
‘Devon Law Bus’ Legal Action, May 2003, pp 9-10. See also the delivery of legal 
services on the Amazon: S. Blore, ‘Justice in a water world: the law of the Amazon 
jungle’ The Independent 25 January 2006. 
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cal national studies of the Paths to Justice used by the British public – the 
demand side of the access equation – that further the approach first developed 
by Schuyt et al.10 What links all of these studies is the desire to map the physi-
cal access citizens have with the justice system. 
 Interestingly, twenty years earlier Lord Denning (or Sir Alfred Denning as 
he then was) published a series of lectures in 1955 also called The Road to 
Justice.11 His approach was however very different and although perhaps 
moving in the same overall direction, and sharing a rejection of narrow black-
letter law, he took a very different path to justice – it is tempting to describe 
these paths as being a ‘high’ road and a ‘low’ road to justice. Schuyt’s route 
was positivistic and sociologically sophisticated whilst Denning’s was unasha-
medly normative and bordered on being morally naïve.12 Instead of discovering 
and mapping the various pathways that lead citizens to and within the legal 
system Denning concentrated on inviting lawyers – but also judges – to connect 
with the justice that lay beyond legality as expressed in formal rules (though he 
also appreciated the great practical importance of accessible legal services and 
independent legal institutions): 

 
“May I ask you in your own progress in the law, not to rely over much on legality – 
on the technical rules of law – but ever to seek those things which are right and true; 
for there alone will you find the road to justice. When you set out on this road you 
must remember that there are two great objects to be achieved: one is to see that the 
laws are just: the other that they are justly administered. Both are important; but of 
the two, the more important is that the law should be justly administered. It is no use 
having just laws if theyare administered unfairly by bad judges or corrupt lawyers. A 
country can put up with laws that are harsh or unjust so long as they are administe-
red by just judges who can mitigate their harshness or alleviate their unfairness: but 
a country cannot tolerate a legal system which does not give a fair trial.”13 
 

Denning’s lectures are more of a sermon in which he preaches on (and especial-
ly to) the ‘just judge’ and the ‘honest lawyer’ whilst calling upon the need for a 
‘free press ‘and ‘eternal vigilance’ in relation to fundamental freedoms. There 
is wisdom and foresight in his preaching and he was ahead of his time in his 
concern with character and what might be described as virtue ethics in legal 
practice. The particular virtues he extols are command of language, courage 

                                                             
10  H. Genn, Paths to Justice: What People Do and Think about Going to Law (Oxford, 

Hart, 1999); H.Genn and A. Paterson, Paths to Justice Scotland: What People in 
Scotland Do and Think About Going to Law (Oxford, Hart, 2001). 

11  A. Denning,The Road to Justice (London, Stevens,1955). 
12  Denning was also sociologically naïve though ,by concentrating more on the supply 

side of the access equation, he anticipated what later became known as the ‘social 
organisation theory.’ See L. Mayhew & A.J. Reiss,”The social organisation of legal 
contacts” (1969) 34 American Soc.Rev. 309; L. Mayhew, ”Institutions of legal rep-
resentation: civil justice and the public” (1975) 9 Law & Society Rev. 401. 

13  Id. pp.6-7. 
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and courtesy.14 What links both Denning and Schuyt is a deep and genuine 
concern to explain and understand legal behaviour: but whereas Schuyt and his 
associates sought to describe accurately and objectively, from an external 
scientific standpoint, how, when and where lawyers function in the legal 
process; Denning, from an internal standpoint, looked at legal conduct from 
inside the soul of the professional lawyer and ultimately sought justice there.15  
 Based on a review of international experience in the developing field of 
legal ethics I want to open up the possibility of constructing a novel synthesis 
that combines the best of both of these approaches, perhaps building upon the 
earlier work of Nonet and Selznick calling for a jurisprudential sociology 
supporting responsive (or purposive) law informed by moral and policy pre-
cepts.16 But before attempting this we need to understand the forces that cur-
rently are moving lawyers deeper in the direction of ethics and away from their 
traditional and safe territory: the deontology of amoral, neutral partisanship. 
 The motivation to understand legal behaviour – both scientifically and 
emotionally – has been steadily growing over the past decade and today there is 
widespread interest in both the external and internal pressures pressing lawyers 
to look more carefully at ethics. But we need to ask why is this re-discovery 
taking place now and what lies behind it. The reasons for this universal trend 
are complex but, whatever the local conditions in any given jurisdiction, the 
call for increased ethical awareness carries favour because it may address, or 
redress, a perceived decline in respect for professional values. And professional 
values – as a form of cultural capital – matter for economic and other reasons. 
But it would be wrong to look at this issue only from the standpoint of the legal 
profession as both government and consumers of legal services also have a 
stake in ensuring that professional values are defended and survive the on-
slaught of commercial values. Professions everywhere are struggling to define 
their mission and understand their place in a changing society, asking themsel-
ves whether they remain a profession or, if the truth be told, whether in fact 
they are nothing more than a business. In the UK provincial and rural lawyers 

                                                             
14  Cf. C. Parker, Just Lawyers. Regulation and Access to Justice (Oxford: OUP, 1999) 

at p.87 who identifies four interwoven ideals or traditions in lawyers’ ethical de-
bates, treatises and codes: 

 “ 1. The ideal of devoted service to clients in a legal system where citizens need 
advice and representation to use the legal system (the advocacy ideal). 

 2. The ideal of fidelity to law and justice if the system is not to be sabotaged by 
clients who will pay a lawyer to do anything (the social responsibility ideal). 

 3. An ideal of willingness to work for people or causes that are usually excluded 
from the legal system (the justice ideal). 

 4. The ideal of courtesy, collegiality, and mutual self-regulation amongst members 
of the profession (the ideal of collegiality).” 

15  Mayhew and Reiss perhaps expressed this perspective in sociological terms through 
their ‘social organization theory’ that concentrated on the supply side of legal serv-
ices: 

16  P. Nonet and P. Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law 
(New York: Harper & Row, 1978). 
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still uphold and defend traditional values and these practices differ radically 
from those associated with global law firms based in London and other urban 
conurbations.17 Similar divisions exist in other European countries as everyw-
here the defence of professional and humane values becomes increasingly 
difficult in the face of commercial values, competition and the inexorable 
pressure to make profit in order to survive. Faced with these commercial 
realities we need to examine the (professional) role and responsibilities of legal 
scholars and law teachers in communicating understanding of ethics to the next 
generation of lawyers.  
 There are three separate audiences all interested in re-discovering ethics for 
the salvation of the modern lawyer. These audiences, which no doubt overlap, 
may be classified as: educational, managerial and consumerist. First, for legal 
educators, ethics addresses a failure of the modern lawyer to connect with – let 
alone defend – liberal professional values by redressing the limitations of a 
dogmatic, formalistic and positivistic legal education concentrating exclusively 
on communicating knowledge of legal rules rather than a deep understanding of 
legal values. Ethics could help lawyers prepare for an uncertain future and 
unpredictable situations where ‘rules run out’. Second, for those managing 
professional bar associations – or particular law firms – where there is a crisis 
of collegiality and professional identity rooted in the fragmentation and regu-
larisation of legal work and fuelled by the increasing use of technology, spe-
cialization and globalization. Ethics for this group may restore a collective 
sense of what it means to be a lawyer (and justify the right to charge higher 
fees), and regardless of where legal work is conducted. Ethics therefore sup-
ports professional ethos, and at many different levels (and it is no accident that 
both concepts share the same etymological root). Finally, for those concerned 
about declining standards of legal work, and public respect for lawyers – 
whether as regulators, managers or consumers of legal services – the ethical 
turn arguably supports both educational and regulatory strategies for supporting 
quality standards in legal work. It is tempting to see ethics as a kind of panacea 
capable of remedying all of the ills – moral or economic – afflicting the modern 
lawyer. The promise is that through promoting ethics and consciously travelling 
along the road to justice we shall also promote a more humane, prosperous, 
coherent and socially responsible professionalism, whilst at the same time 
dispelling increasing private doubts and public cynicism that undermine profes-
sional status and confidence. But will this promise be realised? 

 
3. International Regulation of Lawyers’ Ethical Conduct 

 
Having sketched the wider context that explains the background and motivation 
for the current move toward strengthening lawyers’ ethics we should now turn 
to questions of governance and how the legal profession, particularly within 
Europe, is responding to challenges to its right to self-regulation, a traditional 

                                                             
17  Economides, infra, n. 20. 
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badge of independent, autonomous professions. Over the past 15 years there 
has been increasing state intervention in the market for legal services but also, 
beyond the state in the private sector, increasing managerialist tendencies that 
purport to define and regulate the so-called ‘quality’ of legal work.18 Legal 
professions have become ever more accountable and less able to rely on the 
mere assertion of professional power and authority. Consumers question this 
power and no longer automatically accept the cost, arcane language or accuracy 
of legal advice. Other professions, notably accountants, compete openly for 
traditional legal work, the boundaries of which are contested and ever chan-
ging. Lawyers have not only lost, as Abel claims, control over their markets; 
they have surrendered also ideological control over their destiny and, in the 
eyes of the public and perhaps themselves, suffered a loss of confidence and 
moral authority. Some sections of the profession have not been too worried by 
this corporatist trend that puts profit before principle and may even welcome 
becoming ever more oriented toward business19 – while other (normally ‘old 
style’ traditional or peripheral) lawyers express fears that genuine professional 
values are moribund.20 From a consumer standpoint perhaps these differing 
views are of little consequence if, through effective regulation or new tech-
nologies, standards and quality in legal work are maintained. If non-lawyers – 
or even machines – are capable of delivering accurate legal advice why bother 
with promoting legal ethics and humane professionalism? Indeed, for so long as 
high standards of competence in legal work are being delivered to citizens at 
reasonable cost, effectively policed by the professions and/or the state, one may 
well ask why any of us should be at all bothered by legal ethics and the need to 
travel the road to justice. Why not let lawyers, openly and honestly, travel the 
road to profit instead? 
 The pragmatic answer found in the majority of European countries would 
suggest that there is an increasing reliance on external regulation to maintain 
standards and a conscious assault on the professional power of lawyers who are 
no longer trusted. Whichever jurisdiction one turns to the statistics tell a similar 
story that highlight common trends: lawyers’ standards of conduct appear to be 
steadily declining whilst complaints against them are steadily increasing. Social 
advocacy, despite the current interest in pro bono work, is not as popular as it 
was in the 1970s. In the Netherlands and the UK legal aid offices and law shops 
                                                             
18  See D. Muzio and S. Ackroyd, “ On the Consequences of Defensive Professional-

ism: Recent Changes in the Legal Labour Process” 32 J. Law and Society 615 
(2005). 

19  Robert Gordon describes this as ‘libertarian antinomianism’, see: “A New Role for 
Lawyers: The Corporate Counselor after Enron” 35 Conn. L.Rev.1185 (2003). See 
also Jane Jacobs, Systems of Survival (New York, Vintage, 1992) for a discussion of 
the moral foundations of commerce and politics. 

20  K. Economides, "The Country Lawyer: Iconography, Iconoclasm and the Restora-
tion of the Professional Image" in Tomorrow's Lawyers ed. P.A. Thomas, Blackwell, 
Oxford (1992) and M. Blacksell, K. Economides, C. Watkins, "Country Solicitors: 
Their Professional Role in Rural Britain" Sociologia Ruralis Vol.25, 1987, pp.181-
196. 
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are in decline and, following the UK, there has been a recent review in the 
Netherlands into the desirability of the monopoly over rights of audience.21  
 Professional monopolies, restrictive practices and privileges have all come 
under siege and professional character itself attacked and often made the 
subject of ridicule.22 In England & Wales the Clementi Review has mounted a 
serious but not untypical challenge to professional self-regulation and restric-
tive practices.23 From January 2006, the professional practices of English and 
Welsh lawyers will come under close external scrutiny and all legal work will 
become far more accountable, far less mysterious and subject to the broad 
interests of the public and consumers and that ultimate modern value: efficien-
cy. But it is important to place this national trend in a wider European, if not, 
global, context. Four years ago there was an important conference held in 
Ghent supported inter alia by the Council of the Bars and Law Societies of the 
European Union (CCBE) and the Union Internationale des Avocats (UIA) 
called “Towards a new ethical framework for a legal profession in transition.”24 
This meeting examined new structures of professional organisation such as 
multinational and Multi-Disciplinary Practices (MDPs) and their impact on 
ethics and evolving regulatory policy. But it also highlighted the fact that there 
was a common trend toward external regulation and concern about the internal 
ethics of the profession to which one response might be the development of 
common training, or at least a common ethical core, for transnational lawye-
ring.25 

                                                             
21  See, eg, N.J.H. Huls & Z.D. Lacle, Meer marktwerking binnen de advocatuur?, (Den 

Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2006) and the ongoing debate between the Dutch 
Minister of Justice and the Netherlands Bar Association: R. Parnham, “The 
Clementi Reforms in a European Context – are the proposals really that radical?” 
8:2 Legal Ethics (2005) p.195. 

22  M. Galanter, Lowering the Bar: Lawyer Jokes and Legal Culture (Wisconsin, Univ. 
of Wisc. Press, 2005). 

23  Sir David Clementi, Review of the Regulatory Framework for Legal Services in 
England and Wales. Final Report, London, 15 December 2004; www.legal-services-
review.org.uk/content/report/index.htm 

24  See K. Raes & B. Claessens (eds.) Towards a new Ethical Framework for a Legal 
Profession in Transition? Proceedings of the European conference on ethics and the 
legal profession, held at Ghent University (Belgium) on 25 and 26 October 2001 
Intersentia, Antwerp, 2002. See also: D. S. Clark, “Comparing the work and organi-
zation of Lawyers Worldwide: The Persistence of Legal Traditions” in J.J.Barceló 
III & R. C. Cramton (eds) Lawyers’ Practice & Ideals: A Comparative View (The 
Hague: Kluwer International, 1999) pp. 9-155. E. Godfrey (ed) Law Without Fron-
tiers.A Comparative Survey of the Rules of Professional Ethics Applicable to the 
Cross-Border Practice of Law (London: Kluwer Law International & International 
Bar Association, 1995). 

25  See A.Boon and J,Flood, ‘Globalization of Professional Ethics? The Significance of 
Lawyers International Codes of Conduct’2:1 Legal Ethics 29 (1999); H.Arthurs, ‘A 
Global Code of Legal Ethics for the Transnational Legal Field’ 2:1 Legal Ethics 195 
(1999). 
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 For some time now European institutions have been exercising increasing 
control over professional conduct. European law has also been fuelling debates 
on ethics, both directly and indirectly, regarding the free movement of lawyers 
and the establishment of uniform standards of professionalism.26 Put simply, 
will the ethics of lawyers in one member state adequately support practice in 
another and who will guarantee that professional standards will not be com-
promised through the free movement of legal professionals, particularly in an 
expanded Europe? The Clementi Review in England & Wales should however 
be seen as part of a much wider European if not global trend giving outside 
bodies the power to regulate the delivery of legal services.  
 Beyond Europe there is one other trend worth noting that is known in the 
US as ‘entity regulation’.27 It neither focuses on the collective regulation of the 
legal profession through profession-wide codes of conduct, disciplinary rules 
etc nor, at the other extreme, does it rely on legal education to guide and influ-
ence an individual’s ethical conduct. Instead there is an attempt to re-direct and 
focus attention on the law firm, as a training establishment, offering an interes-
ting third way of tackling the problem of how to ensure the production of good 
legal work. There are strong parallels that may exist here between the family 
and the law firm, both of which may contribute to the incubation of professio-
nal values amongst lawyers. One of the major issues that should be addressed 
concerns how best to identify and articulate these values. Are there specific 
professional values unique to lawyers and legal work or are such values in fact 
shared with the other liberal professions?28 Socio-legal scholars are well equip-
ped to tackle such questions. 
 In this new regulatory climate where lawyers appear to be losing control to 
outside bodies at almost every level, legal ethics may be considered unimpor-
tant, even otiose. In other words effective regulation has apparently supplanted 
the need for the effective ethical education of lawyers and bad or defective 
lawyering will in future be managed through regulatory strategy designed to 
police and maintain standards of legal work. But the crucial question to ask 
here (and again it is one that the socio-legal community is ideally placed to 
answer) is whether in fact this regulation, however pervasive it may be, is in 
fact effective? 
 We should be cautious about what regulation will actually deliver and wise 
to lower our expectations. This regulatory strategy is unlikely to prove succes-

                                                             
26  See Directive 98/5/EC of 16 February 1998 and the ECJ Morgenbesser decision of 

13 November 2003, Christine Morgenbesser v Consiglio dell'Ordine degli avvocati 
di Genova Case (C-313/01) both of which facilitate the transfer of legal profession-
als through recognition of professional qualifications.  

27  See E. Chambliss, “MDPs: Toward an Institutional Strategy for Entity Regulation” 
4:1 Legal Ethics 45 (2001). 

28  K. Economides, “What are Fundamental Legal Values?” in K. Economides et al. 
(eds.), Fundamental Values. A Volume of Essays to Commemorate the 75th Anniver-
sary of the Founding of the Law School in Exeter 1923-1998. (Oxford, OUP, 2000) 
Ch.1. 
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sful in the long run if it is divorced from a parallel strategy directed at educa-
ting lawyers in professional values and ethics. First, lawyers are by virtue of 
their technical legal training perfectly adept at evading regulatory rules. There 
is an interesting body of socio-legal research (much of which is carried out in 
Rotterdam) that examines compliance and shows, for example in the fields of 
tax reform, organ donation and peak hour commuting how the regulated may 
often evade the aims of the regulator through ‘creative compliance’.29 Lawyers 
as a group are far better than most others at understanding rules, including of 
course those that purport to control or regulate their own conduct, and therefore 
can avoid or use rules for purposes other than those intended by regulators, 
judges or legislators. Second, the regulatory approach tends exclusively to 
focus on negative or dysfunctional behaviour. It seeks to outlaw conduct and 
practices that undermine professionalism yet will do little if anything to promo-
te positive behaviour that will support or instil ‘good lawyering’. The regula-
tory approach reinforces a pathological view of legal conduct and fails to offer 
positive models of good behaviour that motivate lawyers to become more 
ethical or professional. By focusing on superficial compliance with rules 
enshrined in codes designed to maintain ‘hygiene’ this approach almost assu-
mes (perhaps correctly) that modern lawyers are naturally prone to egregious 
behaviour. A third more practical problem is that regulatory machinery itself 
tends to be slow, ineffective, expensive and prone to capture and in reality 
presupposes the existence of ethical lawyers.  

 
4. Experimenting with Ethics in Legal Education 

 
If regulatory strategy by itself is unlikely to take us far along the road to justice 
can legal education take us very much further? We need next to examine what 
elsewhere has been described as the ‘fourth wave’ in the Access to Justice 
movement: ‘Lawyers’ Access to Justice’.30 Evidence of such a global move-
ment clearly exists and reaches far beyond the Netherlands, the UK or indeed 
Europe. There appears to be ‘a worldwide trend’ toward introducing or streng-
thening the place of ethics in the modern law curriculum in order to promote 
the goal of ‘good lawyering’. Several common law jurisdictions (eg New 
Zealand, Australia, Canada) – and not only the US following its Watergate 
scandal – have now introduced, or are about to introduce, ethics into their law 

                                                             
29  D. McBarnet, ‘After Enron: corporate governance, creative compliance and the uses 

of Corporate Social Responsibility’ in J. O'Brien (ed.) Governing the Corporation, 
(John Wiley, 2005) and 'Human Rights and the new accountability' in T. Campbell 
and S. Miller (eds.) Human rights and moral responsibilities of corporate and public 
sector organizations (The Hague, Kluwer International, 2004). See also H. Elfers, 
Income Tax Evasion: Theory and Measurement (The Hague: Kluwer International, 
1991). 

30  See Economides op cit n.7. 
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curricula.31 Recently I taught on a compulsory legal ethics course in New 
Zealand and have attended international conferences and seminars discussing 
the place of ethics in legal education.32 Similar debates are also under way in 
Latin America and Asia – in Japan, Hong Kong, the South Pacific, India, Korea 
and Taiwan – about the ethical dimension to modern legal education.33 It is 
interesting to note that very often it is the profession rather than academics that 
are the driving force behind this change. And, as already mentioned, ethics is 
also attracting increasing attention in the civil law systems throughout Europe 
and also at the transnational level of EU law.34 Although legal ethics are now 
coming of age it would be wrong to think that this topic has only recently been 
discovered; in fact it would be far more accurate to say that legal ethics has 
been ‘re-discovered’. But it is worth noting that this current re-discovery of 
ethics is taking place within and after the academy so that the road to justice is 
passing not only through the law school but also entering continual professional 
development at the post-vocational stage. More interesting still is the attempt in 
some jurisdictions to strengthen moral or civic education prior to and beyond 
law school: in the UK, for example, increasing emphasis is being placed on 
teaching ‘citizenship’ to school children and also discussions are under way as 
to how to develop new forms of public legal education. The logic of such 
developments is worth noting for the future of legal ethics: for if moral values 
are strongly rooted in society itself one could argue that there is no need for a 
specific legal ethics for the professional lawyer. 
 Many countries are experimenting with introducing ethics to future lawyers 
and citizens but also raising questions about the obligations the former owe to 
the latter. Traditional legal ethics has limited lawyers’ duties almost exclusively 
to clients – where lawyers’ have an almost absolute duty to serve their client’s 
                                                             
31  See K.Economides (ed.), Ethical Challenges to Legal Education & Conduct (Ox-

ford: Hart, 1998). D. Webb, ”Ethics as a Compulsory Element of Qualifying Law 
Degrees: Some Modest Expectations” (2002) 4:2 Legal Ethics 109-126 (on New 
Zealand); M. A. Noone and J. Dickson, “Teaching Towards a New Professionalism: 
Challenging Law Students to Become Ethical Lawyers” 4:2 Legal Ethics, 2002, 
127-145 (on Australia). On recent Canadian developments that incorporate an eco-
nomic perspective on legal ethics – or ‘ethinomics’ - see: R. Graham, Legal Ethics: 
Theories, Cases and Professional Regulation (Toronto: Emond Montgomery, 2004). 

32  See K. Economides and J. Webb, “Teaching Ethics and Professionalism: A Lesson 
from the Antipodes”, 4:2 Legal Ethics, 2002,.91-94. For accounts of international 
conferences see: S. Nelson, “Reflections from the International Conference on Legal 
Ethics from Exeter” (2004) 7 Legal Ethics 159-166; S. Brown, “A True Meeting of 
Minds: A Conference Report from Japan” (2005) 8:1 Legal Ethics 12.  

33  See chapters on South Pacific and Brazil in Economides id. See also: H. Kim, “In 
Search of the ‘Soul of Professionalism’: The Case of Legal Education Reform Ef-
forts in South Korea” (2002) 5 Legal Ethics, 27-33 (on South Korea); J. Gandhi 
(ed.) Power and Passion: Study of Socio-Ethical Concerns of the Lawyers (forth-
coming, Gyan Publishing, Delhi, 2006) (on India); and Su-Po Kao, “The Legal Pro-
fession as an Intermediary: A Framework on Lawyers in Society” (2004) 7:1 Legal 
Ethics 39-53 (on Taiwan). 

34  See K. Raes & B. Claessens , op cit.n.24. 
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interests – downplaying any obligations owed that may be owed to third parties, 
the Court or the wider public interest. Although we can see a consensus that 
ethics should be taught this is by no means universal nor is it clear how this 
should be achieved. Here in the Netherlands pioneering work by de Groot-van 
Leeuwen35 is particularly interesting in showing how law students and practiti-
oners differ as to how the same hypothetical ethical dilemmas should be resol-
ved, suggesting that the seasoned practitioner is not always correct when it 
comes to finding the fairest solution. As ethical legal education matures and a 
literature capable of supporting rigorous learning of the subject becomes better 
established we may begin to find solutions to persistent pedagogic problems of 
how to teach ethics.36 These difficulties do not negate the basic need to expose 
lawyers to ethics but at the same time they are sufficiently problematic in that 
they may have encouraged taking the easy path of too heavy reliance on regula-
tion.  
 The approach I wish to advance involves more than just communicating or 
even debating codes of professional conduct and the ‘off-the-peg” morality 
they contain. Let me try to highlight some of the challenges that arise in trying 
to promote deeper ethical awareness amongst lawyers through education. First, 
many lawyers and law students will resist – or even resent – ethical sermons. 
Many UK legal academics have now moved away from the strict positivistic 
view that separated law and morals for the past 200 years to arrive at a position 
today that says it is not so much what you think, but rather that you think about 
the ethical dimension to Law, including how you as an individual relate to your 
professional discipline. So the responsibility and role of the law teacher must be 
to present a range of options and approaches towards understanding (and 
practising) ethics in the law and to leave the student to decide which ethical 
path in law they intend to follow. It is more a case of handing down to subse-
quent generations an ethical map rather than insisting that any particular road to 
justice must be followed.  
 Lawyers universally assert that they are special, unique and that their work 
involves peculiar methods, values and practices that differ significantly from 
that of other professions. But I am not so sure. I suspect that the core underly-
ing values associated with Law may be very similar to many other liberal 
professions. If so, I think there is more ‘good work’ to be done by law schools 
in terms of inculcating and truly educating the next generation in those funda-
mental values, and I prefer the term ‘values’ at this point to ‘ethics’ because I 
think we are not only referring to the ethical ideal of justice. There is a whole 

                                                             
35  See, eg, L.E.De Groot-van Leeuwen, “ Lawyers’ Moral Reasoning and Professional 

Conduct, in Practice and in Education” in Economides, op cit, Chap.12; L.E.De 
Groot-van Leeuwen & Wouter T De Groot, “Studying Codes of Conduct: A De-
scriptive Framework for Comparative Research” 1:2 Legal Ethics 155 (1998); 
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36  See M. Robertson, “ Challenges in the Design of Legal Ethics Learning Systems: An 
Educational Perspective” 8:2 Legal Ethics 222 (2005). 
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set of understandings about what good legal practice implies that we need to 
communicate, and in many different ways, and we don’t need to be too pre-
scriptive about how law schools should do this job. In the common law traditi-
on we do not have a lot of experience but clearly there are many paths that can 
be followed to a more enlightened view of ethics in law, including that of legal 
clinics. Other approaches that are worth mentioning in passing are the applica-
tions of film, literature and storytelling in sensitising lawyers to their ethical 
responsibilities that lie beyond their professional code of conduct.37 But we 
should not forget that it is the legal profession – as much as, if not more than, 
legal and other academics – that has been the driving force behind the move to 
expose law students to legal ethics. 
 If I may I would like briefly to conclude my review of educational devel-
opments with a brief report on the situation in the UK. One perspective that has 
evolved in the UK and may have relevance elsewhere is the “outcomes ap-
proach”i. This approach is politically quite shrewd because it both respects the 
autonomy of the law school yet also enables law teaching to stay in tune with 
current expectations of the profession and indeed, beyond the legal profession, 
with the changing needs of the wider public. And what has happened in the UK 
is that the minimum expectations of the law degree – and looking beyond the 
law degree to both the vocational stage and continuing professional develop-
ment – have now been encapsulated in some very general statements that offer 
guidance as to ends without narrowly proscribing means. There is an “outco-
mes statement” that guides the qualifying law degree but I should like also to 
explain the so-called “Day one requirements” that are being developed by the 
Law Society as part of its controversial Training Framework Review that will 
need to be demonstrated at the point of admission to the solicitors’ side of the 
profession.38  

 
5. New Directions for the Emerging Ethico-Legal Researcher 

 
By way of conclusion I shall highlight two key challenges that confront the 
socio-legal (or ethico-legal) researcher. I wish to suggest that we need to do 
more than describe, explain or evaluate legal professions (or societies) that are 
in transition – we should also aim to influence legal behaviour and conduct, if 

                                                             
37  See K. Economides & M. O’Leary, “The Moral of the Story: Understanding Ethics 

in Legal Organisations and Practice” (forthcoming). 
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(2005). 



The Road to Justice Revisited  17 

not directly as law teachers then indirectly as legal scholars and researchers. 
But in order to do this we need, in the words of Franken, ‘a sense of direction’. 
This will require not only a road map but also a sense of adventure and the will 
to travel along the road to justice. It will mean looking further in an outward 
direction but also, in reflective mode, looking inwardly so that we both under-
stand what it is to be a lawyer and, furthermore, in some deeper sense commit 
to our professional values.39  
 The first challenge is the pressing need to engage with theory so that we 
may have a clearer understanding of what constitutes “good lawyering” and 
how it may be achieved and maintained. I particularly welcome the engagement 
with educational theory but we need also to draw upon other fields.40 Empirical 
research on what currently happens in law firms may provide a valid starting 
point but it will not be sufficient. It may be that current practice is not particu-
larly good, and indeed it might even be totally unethical as portrayed in the 
Grisham novel, The Firm.41 The danger I wish to draw attention to is that if all 
we consider is current practice we risk simply reproducing and replicating, if 
not bad lawyering, then perhaps not very good lawyering. Put simply, you don’t 
get an ‘ought’ from an ‘is’. So I think we in the academy need to do further 
research that explores the core values of modern lawyering – the underlying 
determinants of good professional work – in order to identify benchmarks 
against which we can measure what constitutes good lawyering – and I think 
this research also needs to be the result of a sustained, collaborative and inter-
disciplinary effort. Academics cannot do this research in isolation; they need 
support from legal practitioners, other professions and other disciplines.  
 Finally we should also ensure that the ethics of our own community is in 
good shape. Empirical researchers need to be constantly alert to the ethical 
dangers their research may encounter and this will mean investing the time and 
resources to ensure that younger (and more seasoned) researchers understand 
their ethical obligations. The SLSA Ethical Statement points out one way of 
alerting researchers to the presence of ethical dilemmas and conflicts.42 In 
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arguing for a synthesis between ethical and scientific approaches to legal 
conduct, I believe we may draw inspiration from the vision of Justice Cardozo 
who, as far back as 1928, perceived the fundamental values that inform the 
practice of law and legal science: 

 
“The law like science generally, if it could be followed to its roots, would take us 
down beneath the veins and ridges to the unplumbed depths of being, the reality be-
hind the veil. The jurist must not despair because his plummets do not reach the goal 
at which in vein for two thousand years and more the philosophers have been casting 
theirs. Rather he will learn with some of the philosophers themselves in moderating 
his ambitions to recast to some extent his notion of philosophy and to think of it as a 
means for the truer estimate of values and the better ordering of life. He will hope 
indeed that with study and reflection there may develop in the end some form of cal-
culus less precarious than any that philosopher or lawyer has yet been able to devise. 
In the meantime, amid the maze of contingency and regularity, he will content him-
self as best he can with his little compromises and adjustments, the expedients of the 
fleeting hour. They will fret him sometimes with a sense of their uncertainty. It 
should hearten him to keep in mind that uncertainty is the lot of every branch of 
thought and knowledge when verging on the ultimate.”43 
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43  Mr Justice Cardozo, Paradoxes of Legal Science (1928) at pp134-135. 



  
 

Over meten en samenloop van juridische problemen 
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Inleiding 
 

In hun rapportage over de ‘geschilbeslechtingsdelta’ proberen Van Velthoven 
en Ter Voert (2004a) een actueel beeld te geven van de (potentieel) juridische 
conflicten die leven onder de Nederlandse bevolking en van de verschillende 
wijzen waarop men daarmee omgaat. Bedoeling is om met het in kaart brengen 
van het geheel aan problemen en oplossingsstrategieën van burgers meer 
inzicht te krijgen in de plaats van rechtshulp en rechtspraak in het beslechten 
van geschillen in de samenleving. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om 
kwetsbare groepen te identificeren en om belemmeringen op te sporen die 
burgers ondervinden bij het inschakelen van juridische instanties. 

In de genoemde rapportage en in een vervolgartikel (Van Velthoven en Ter 
Voert, 2004b) wordt veel aandacht besteed aan de keuze van het oplossingstra-
ject, aan de bereikte resultaten, en aan de waardering van de juridische voorzie-
ningen. De data over omvang, aard en ernst van de juridische problemen onder 
de bevolking worden daarbij vooral als (belangrijke) achtergrondgegevens 
gebruikt. 

In dit artikel zetten we die (potentieel) juridische problemen centraal.44 Daar 
zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats past het deltaonderzoek in 
een lange traditie van zogenoemde ‘legal needs’ studies. In die literatuur is er 
een steeds terugkerende vraag naar de methodologie. Wat zijn dat eigenlijk, 
juridische problemen van burgers, en hoe meten we ze? In dit artikel willen we 
nagaan hoe de delta-aanpak aansluit op dat eerdere onderzoek. Meer in het 
bijzonder proberen we onder ogen te zien op welke punten de delta-aanpak 
onvolkomenheden kent of verdere uitwerking verdient. Daarmee kunnen we de 
gevonden resultaten beter in perspectief zetten, en wellicht nuttige suggesties 
ontwikkelen voor de aangekondigde herhaling van het deltaonderzoek. 

                                                             
∗  Wij danken Nicolette Dijkhoff voor ondersteuning bij het rekenwerk. 
44  Wanneer we in dit artikel spreken over juridische problemen, bedoelen we steeds 

problemen van civiel- of bestuursrechtelijke aard. Het strafrecht blijft buiten 
beschouwing. Verder beperkt het perspectief van dit artikel zich tot particuliere per-
sonen. Anders gezegd: juridische problemen tussen rechtspersonen onderling blijven 
buiten beeld. 
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In de tweede plaats willen we de beschikbare data op een aantal punten wat 
diepgaander analyseren. In Van Velthoven en Ter Voert (2004a) is vastgesteld 
dat er een zekere clustering lijkt op te treden bij het optreden van juridische 
problemen. Voorts werden geheugeneffecten gesignaleerd. Die bevindingen 
zijn inmiddels bevestigd in vergelijkbaar onderzoek voor Engeland en Canada 
en op onderdelen verder uitgewerkt (Pleasence et al., 2004a,b, Currie, 2005). 
Dat vormt voor ons de aanleiding om te bezien of zo’n nadere analyse voor 
Nederland tot vergelijkbare resultaten leidt. 

 
De traditie van het ‘legal needs’ onderzoek 

 
Een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van het ‘legal needs’ onder-
zoek wordt gegeven door Pleasence et al. (2001). Zij stellen vast dat het onder-
zoek naar ‘legal needs’ zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten, waar Clark 
en Corstvet (1938) de eerste enquête organiseerden. Respondenten kregen in 
hun onderzoek een lijst met 38 potentieel juridische problemen voorgelegd. Bij 
elk probleem dat de respondent meldde, werd gevraagd of een advocaat of 
andere adviseur was ingeschakeld, waarom al dan niet een advocaat was 
ingeschakeld, welke hulp men had gekregen, hoe tevreden men daarover was, 
of men naar de rechter was gestapt, en hoe tevreden men over de uitkomst was. 

Deze basismethode van Clark en Corstvet wordt in essentie ook in volgende 
studies toegepast, zij het met tal van variaties in aantallen en soorten van 
voorgelegde juridische problemen en vervolgvragen. De grootste verschuiving 
in de loop van de tijd treffen we in de interpretatie van de gegevens. 

Tot in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw lag de focus 
vooral op het in kaart brengen van de behoeften aan rechtshulp. Als responden-
ten meldden dat ze een probleem hadden, maar daarvoor geen advocaat inscha-
kelden, werd er per definitie van uitgegaan dat er sprake was van een ‘unmet 
legal need’. Daarbij kan het perspectief overigens van twee kanten komen. 
Ging het bij Clark en Corstvet vooral om zorg over de werkgelegenheid van 
advocaten in de crisistijd van de jaren dertig, later verschuift het accent naar de 
rechtzoekenden en vraagt men zich af of de minder draagkrachtigen wel vol-
doende aan hun trekken komen als het gaat om rechtshulp. 

In het vervolg van de jaren zeventig en tachtig wordt de term ‘behoefte’ 
voorzichtiger gebruikt. Men maakt onderscheid tussen verschillende soorten 
behoeften, of men gebruikt de termen ‘use’ en ‘opportunities for access’. Een 
potentieel juridisch probleem vereist niet altijd de inschakeling van een profes-
sionele rechtshulpverlener; de betrokkene kan meer baat hebben bij een niet-
juridische oplossing. In dat verband mag het bekende citaat van Lewis (1973: 
79) niet ontbreken: ‘A tenant with a leaking roof may be regarded as having a 
legal problem. However, he may choose to get a ladder and not a lawyer’. 
Tevens treedt er in de loop van de tijd een verandering op in het politieke 
klimaat, onder druk van de toenemende uitgaven voor rechtshulp. Er wordt niet 
langer verondersteld dat alle diensten ‘nodig’ zijn. Economen komen met de 
term ‘supplier-induced demand’. Advocaten worden geportretteerd als rationele 
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wezens die er, net als andere leden van de samenleving, op uit zijn hun eigen 
positie en welbevinden te verbeteren. Ze zouden de bestaande informatie-
asymmetrie tussen advocaten en burgers exploiteren, door diensten te leveren 
die burgers niet zouden kiezen als deze over dezelfde kennis zouden beschik-
ken als advocaten. Cliënten van hun kant vinden het niet erg om ‘oversupplied’ 
te worden, zolang anderen (een deel van) de rekening betalen. 

 
In de jaren negentig vindt er een opleving plaats van het onderzoek. De studies 
spreken niet meer van het bepalen van de behoefte aan rechtshulp. Ze maken 
een inventarisatie van het aantal en de aard van de potentieel juridische pro-
blemen waarmee burgers te maken krijgen, en richten zich vervolgens vooral 
op de verschillende wegen die worden bewandeld om die problemen aan te 
pakken. Daarbij wordt de weg van rechtshulp en rechtspraak gezien als een van 
de manieren om tot een oplossing te komen. Maar er is evenzeer aandacht voor 
buitengerechtelijke geschilbeslechting, voor niet-juridische vormen van hulp-
verlening, en voor het schikken of slikken in eigen regie. Mensen hebben geen 
behoefte aan juridische diensten op zich; zij hebben behoefte aan het bereiken 
van bepaalde doelen waaraan juridische diensten kunnen bijdragen. 

De recente onderzoeken vinden plaats vanuit de gedachte dat voor een ade-
quate inrichting van het juridische systeem inzicht nodig is in waarom en hoe 
mensen gebruik maken van juridische diensten, of juist niet. In landen als het 
Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw Zeeland heeft dit in de eerste plaats 
geleid tot het ontwikkelen van ‘small area predictive need models’. In deze 
modellen probeert men aan de hand van behoefte-indicatoren schattingen te 
maken van de vraag naar juridisch advies per regio. Die schattingen kunnen dan 
worden gebruikt voor de regionale verdeling van de publieke middelen voor 
rechtshulp. Behoefte-indicatoren zijn bijvoorbeeld demografische kenmerken 
(jonge mannen hebben meer behoefte aan rechtsbijstand op gebied van straf-
recht), sociaal-economische kenmerken (lagere inkomens; eenoudergezinnen) 
en kostenverhogende factoren (locaties in de steden zijn duurder, aantal niet-
Engelstaligen). 

In de tweede plaats heeft het in diverse landen geleid tot zogenoemd Paths 
to Justice onderzoek op nationale schaal. Voor deze lijn van onderzoek heeft 
Genn (1999) een enquête ontwikkeld, waarin wordt gevraagd of men de afge-
lopen jaren problemen heeft ervaren ‘which were difficult to resolve’. Daartoe 
krijgen de respondenten een vooraf samengestelde lijst voorgelegd van ruim 
zestig (sub)categorieën van problemen op alle terreinen van het dagelijkse 
leven, zoals werk, huren, eigenwoningbezit, aankoop van goederen en diensten, 
geld, gezondheid, kinderen en relaties. Die lijst is zodanig vastgesteld dat deze 
een (in beginsel uitputtende) reeks van problematische situaties geeft waarvoor 
een juridische oplossing denkbaar zou zijn. In de vraagstelling wordt de term 
juridisch echter uitdrukkelijk vermeden. In de empirische analyse wordt ver-
volgens nagegaan hoe burgers in verschillende sociaal-economische posities te 
maken krijgen met verschillende typen juridische problemen. Verder wordt 
gekeken of en hoe ze die problemen op een al dan niet bevredigende wijze 
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weten op te lossen. Vgl. Genn en Paterson (2001), Pleasence et al. (2004b), 
Currie (2005), Noone en Curran (2005). 

Wat deze laatste studies duidelijk maken, is dat (potentieel) juridische pro-
blemen met behoorlijk grote regelmaat voorkomen. De laagste schatting is 
afkomstig uit Schotland, waar 23 procent van de respondenten in een periode 
van vijf jaar ten minste één keer met een juridisch probleem te maken heeft 
(Genn en Paterson, 2001: 34), de hoogste komt uit op 48 procent in drie jaar in 
Canada (Currie, 2005: 5). Verder blijkt een belangrijk deel van de respondenten 
te maken te hebben met meervoudige problematiek. 

Helaas moet worden vastgesteld dat het ondanks de gemeenschappelijke 
basismethodologie problematisch blijft om de omvang van (potentieel) juridi-
sche problemen tussen de verschillende landen en onderzoeken te vergelijken. 
De verschillen in onderzoeksmethoden, zoals onder andere in steekproeftrek-
king (populatie- of doelgroeponderzoek; huishoudniveau of individu), dataver-
zameling (schriftelijk, telefonisch, face-to-face, internet) en de details van de 
vragenlijst (aantal probleemcategorieën, referentieperiode), maken het niet 
mogelijk de gegevens betrouwbaar met elkaar te vergelijken. 

 
Nederland 
De start van het onderzoek naar de ‘behoefte aan rechtshulp’ bij burgers in 
Nederland ligt bij het klassieke werk De weg naar het recht van Schuyt, Groe-
nendijk en Sloot (1976). Deze auteurs zijn vooral geïnteresseerd in de samen-
hang tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening. In dat 
verband concluderen ze dat er belangrijke leemten in de rechtshulp bestaan. 

Voor dit artikel is van belang dat Schuyt et al. het optreden van rechtspro-
blemen in face-to-face interviews proberen te inventariseren en daarbij gebruik 
maken van drie verschillende ingangen. Allereerst wordt respondenten de open 
vraag voorgelegd of men in voorgaande jaren problemen heeft gehad met het 
recht. Vervolgens wordt een checklist van rechtsbetrekkingen nagelopen, 
waarbij steeds de vraag aan de orde komt of men dit type rechtsbetrekkingen 
heeft aangeknoopt en of men er problemen mee heeft ondervonden. Ten slotte 
worden tien hypothetische probleemsituaties doorgenomen, waarin de respon-
denten soms –onbedoeld– aanleiding zien om alsnog zelf ervaren problemen te 
melden. Het zijn uiteindelijk de interviewers die beoordelen of de door de 
respondenten aangedragen gevallen ook werkelijk onder de noemer ‘rechtspro-
blemen’ worden gerekend. 

Daartoe ontwikkelen Schuyt et al. een operationele definitie. Om juridische 
problemen en conflicten van probleemloze gebeurtenissen te onderscheiden 
wordt een onderverdeling gemaakt in vier situaties: 
- het probleemloos verrichten van rechtshandelingen: verzoeken die automa-

tisch worden ingewilligd; soepel verlopende juridische interactie. Bijvoor-
beeld het kopen van een huis. 

- probleemgeladen situaties: incidenten, voorvallen, botsingen die echter 
vrijwel vanzelf worden opgelost; informatietekorten over een bepaalde 
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rechtspositie. Bijvoorbeeld een defect artikel dat na aankoop zonder pro-
blemen wordt vergoed. 

- probleemsituaties: situaties, waarin incidenten, voorvallen en probleemge-
laden situaties enige last bezorgen, hinder of irritatie geven; situaties waarin 
klachten worden geuit over de loop of de afloop van de situatie; een geuite 
behoefte aan informatie. 

- conflictsituaties: situaties waarin twee partijen niet met elkaar verenigbare 
doeleinden nastreven en elkaar met bepaalde middelen bestrijden. 

In de eerste twee situaties is nog geen sprake van een probleem of conflict met 
een andere partij. Een in principe probleemloze rechtshandeling kan echter 
overgaan in een probleemgeladen situatie en eventueel verder escaleren tot een 
probleemsituatie en een conflictsituatie. Veel hangt daarbij af van de manier 
waarop in de situatie wordt gehandeld of gereageerd en van de mate van zelf-
redzaamheid. Uiteindelijk rekenen Schuyt et al. alle probleem- en conflictsitua-
ties, en de probleemgeladen situaties voor zover in die situaties – al of niet 
wettelijk verplicht – de hulp wordt ingeroepen van een rechtshulpverlener, tot 
de ‘rechtsproblemen’. Buiten hun definitie blijven het probleemloos verrichten 
van rechtshandelingen en de probleemgeladen situaties die vrijwel vanzelf 
worden opgelost. 

Kijken we naar de resultaten van Schuyt et al., dan blijken slechts 66 van de 
456 geënquêteerden in de voorgaande jaren geen enkel rechtsprobleem te 
hebben ondervonden. De overige 390 respondenten melden in totaal 1203 
rechtsproblemen. Daarbij moet dan wel worden bedacht dat 7 procent van deze 
problemen van strafrechtelijke aard is, en dat een deel van de problemen (zeer) 
ver terug gaat in de tijd. Omgerekend lopen volwassenen een kans van 37 à 45 
procent per jaar om met een probleem van civiel- of bestuursrechtelijke aard te 
maken te krijgen. 

 
Het moge duidelijk zijn dat de door Schuyt et al. gehanteerde definitie van het 
begrip ‘rechtsproblemen’ aansluit op hun centrale probleemstelling: hoe zit het 
met de sociale verschillen in het beroep op de advocatuur? En daarmee aansluit 
op de internationale traditie. Die begripsbepaling heeft –ook– in Nederland tot 
discussie geleid. Zo merkt Griffiths (1977) in een bespreking onder andere op 
dat de zogenoemde ‘rechtsproblemen’ niet meer zijn dan problematische 
situaties waarvan de weg naar juridische instanties slechts een van de mogelijke 
oplossingen is. 

Verder hoeft niet elke problematische situatie uit te monden in een conflict. 
Geïnspireerd door de trits naming-blaming-claiming (Felstiner et al., 1981) kan 
worden geprobeerd de veranderingsprocessen die problemen doormaken van 
begin tot eind in kaart te brengen. Over de vraag waar de studie van conflicten 
moet beginnen en, daarmee samenhangend, wat het onderwerp van onderzoek 
moet zijn, wordt echter verschillend gedacht. Waar Felstiner et al. (1981) de 
oorsprong van een conflict leggen bij het moment dat iemand wordt geschaad, 
benadrukt Griffiths (1983) dat, wil er van een juridisch probleem sprake zijn, 
de schade dan wel het gevolg moet zijn van een normovertreding. Verkruisen 
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(1993) legt het startpunt van de analyse een stap eerder, bij de 'onplezierige 
ervaring', vanuit de gedachte dat niet ieder geschil hoeft voort te komen uit 
schade en dat niet elk geval van schade hoeft te leiden tot een claim. 

 
De bevolkingsonderzoeken in de jaren na Schuyt et al. zijn er niet op 
(in)gericht om de omvang van de potentieel juridische problematiek in de 
samenleving te schatten.45 Ze houden zich vooral bezig met de juridische 
dienstverlening en zijn ruwweg te verdelen in twee categorieën. De eerste 
categorie wordt gevormd door een reeks studies die primair de omvang van de 
toeloop op de rechtshulpverlening en de patronen daarbinnen in kaart probeert 
te brengen. Voor zover respondenten wordt gevraagd naar juridische proble-
men, gebeurt dat aan de hand van een lijst met een beperkt aantal categorieën 
van omstandigheden en problemen, waarvan men alleen kan aangeven of men 
er in een bepaalde periode wel of niet mee te maken heeft gehad. Deze vragen 
dienen als ‘trigger’ voor vervolgvragen over het inschakelen van rechtshulp. 
Doordat het aantal categorieën beperkt is en meervoudige problematiek binnen 
dezelfde categorie buiten beeld blijft, is er sprake van meer of minder ernstige 
onderschatting van het aantal juridische problemen. De schattingen van de 
algemene probleemkans in deze literatuur liggen tussen 7 en 16 procent per 
jaar.46 De tweede categorie onderzoeken richt zich op de verklaring van de 
omvang en variatie in het beroep op juridische dienstverlening. Daarbij wordt 
vooral bekeken in hoeverre de prijs van invloed is op het beroep dat burgers 
doen op de advocatuur en de rechter.47 

 
De geschilbeslechtingsdelta in het licht van de traditie 

 
Zoals opgemerkt, richtte het Nederlandse onderzoek zich na de studie van 
Schuyt et al. vooral op de rechtshulpverlening. Een recente inventarisatie van 
potentieel juridische problemen in de samenleving en van de verschillende 
wijzen van aanpak daarvan –ook buiten het juridische circuit– ontbrak. 
Geïnspireerd door het werk van Genn (1999) is in 2003 vanuit het WODC 
onderzoek gedaan naar de Nederlandse geschilbeslechtingsdelta. De term delta 
verwijst naar de veelheid aan wegen waarlangs een probleem tot een einde kan 
komen. Met een screeningsenquête is onderzocht in welke mate burgers van 18 
jaar en ouder in de jaren 1998 tot en met 2002 te maken hadden met (potenti-
eel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen. In januari en februari 2003 
hebben 3.516 Nederlanders (respons 83 procent) via internet een gestructureer-
de vragenlijst beantwoord over 69 problematische situaties met betrekking tot 
het werk, het huren en verhuren van woonruimte, het bezit van onroerend goed, 
de aanschaf van producten en diensten, geld, relatie- en familiezaken, kinderen 
onder de 18 jaar, gezondheid vanwege het werk of een ongeluk, en zaken als 

                                                             
45  Zie voor een overzicht Van Velthoven en Ter Voert (2004a: 22-25). 
46  Het laatste cijfer volgt uit de AVO’03 van het SCP. Vgl Van der Torre (2005: 37). 
47  Zie voor een recente loot aan deze stam: Van der Torre (2005). 
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discriminatie, laster en onheuse bejegening door ambtenaren. Van de respon-
denten die volgens de screeningsenquête problemen hadden ervaren, hebben er 
1.911 (respons 83 procent) een tweede gestructureerde vragenlijst ingevuld. In 
die probleemoplossingsenquête is over één probleem (het eerste probleem 
ontstaan na 1 januari 1998) in detail nagevraagd, of en welke stappen men had 
ondernomen om tot een oplossing van het probleem te komen. 

Hoofdbevinding48 van de screeningsenquête is dat 67,2 procent van de res-
pondenten in de referentieperiode van 5 jaar ten minste één juridisch probleem 
had. Gemiddeld had deze groep 3,7 problemen per persoon, waaruit blijkt dat 
meervoudige problematiek een vaak voorkomend verschijnsel is. 

 
Belangrijke verschillen met betrekking tot het meten van juridische problemen 
in vergelijking met de Britse Paths to Justice studies zijn de volgende: 
- In plaats van face-to-face interviews is gebruik gemaakt van vragenlijsten 

die zijn verspreid onder een aselecte steekproef uit een internetpanel van 
ruim 75 duizend personen (TNS-NIPO Capi@Home). Behalve vanwege de 
snelle wijze van dataverzameling is voor deze methode gekozen omdat de 
respons voor face-to-face interviews in Nederland erg laag is. 

- De steekproef is getrokken op individueel niveau en niet op huishoudni-
veau, waardoor een controle op gedeelde problemen binnen een huishouden 
achterwege kon blijven. 

- In de screeningsenquête is gevraagd naar ‘lastige problemen’, in plaats van 
naar ‘problemen die moeilijk op te lossen zijn’. De gedachte daarachter was 
dat de formulering van Genn weliswaar de term juridisch uitdrukkelijk 
vermijdt, maar mogelijk toch nog te veel de aandacht richt op het oplos-
singstraject. Daardoor kan wellicht onderrapportage optreden van proble-
men waarbij de betrokkenen van elke vorm van actie afzien. 

 
In hoeverre geeft het deltaonderzoek nu, mede in het licht van de traditie, een 
betrouwbaar beeld van het totaal aan (potentieel) juridische problemen in de 
samenleving? 

Laten we daartoe vaststellen dat in het onderzoek het aantal rechtsproble-
men is gemeten uitgaande van het oordeel van de respondenten zelf. In de 
screeningsenquête werd een vooraf samengestelde en als uitputtend bedoelde 
lijst voorgelegd met mogelijke problemen en geschillen die via rechtsregels 
opgelost of aangepakt zouden kunnen worden. Wanneer de respondenten zich 
in deze lijst herkenden en er in hun beleving sprake was van een ‘lastig’ pro-
bleem of conflict, is het probleem in beginsel als een rechtsprobleem meege-
teld. In beginsel, omdat in de enquête een kleine toets op niet-trivialiteit was 
verwerkt. Die problemen waarbij de respondent aangaf niets te hebben gedaan, 
met als reden (a) dat hij het niet erg belangrijk vond of (b) dat hij geen me-
ningsverschil had met de andere partij dan wel vond dat de andere partij gelijk 

                                                             
48  Voor meer details verwijzen we naar Van Velthoven en Ter Voert (2004a), hoofd-

stuk 3. 
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had, zijn als triviaal terzijde gelegd. Het is verder van belang dat de responden-
ten per categorie méér problemen konden melden. Wel was er om technische 
redenen bij de vervolgvragen een maximum van zes problemen per hoofdcate-
gorie. Dat maximum is in de verdere uitwerking van de enquête aangehouden. 

Of de uitkomsten bruikbaar zijn, hangt dus direct samen met (1) de vraag-
stelling, (2) de trivialiteitstoets, (3) de opzet van de lijst en (4) het gehanteerde 
maximum aantal problemen per hoofdcategorie. 
1. Het lijkt erop dat de enquête inderdaad de potentieel juridische problemen 

in de samenleving vangt. Enerzijds is de lijst met voorgelegde problemen 
zodanig samengesteld dat ze alle via een juridisch oplossingstraject (rechts-
hulp, rechtspraak) kunnen worden aangepakt. Anderzijds is in de vraagstel-
ling nadrukkelijk elke verwijzing naar het gebruik van juridische oplos-
singsmethoden vermeden. 

2. Daarmee samenhangend zorgt de trivialiteitstoets ervoor dat eventuele 
onbeduidende gevallen worden uitgesloten.49 Daardoor blijven, in termen 
van de indeling van Schuyt et al. probleemloze rechtshandelingen buiten 
beschouwing, evenals de probleemgeladen situaties die niet als lastig wor-
den ervaren. De relatie met de trits van Felstiner et al. is minder eenduidig. 
Er is bij de meting in ieder geval sprake van ‘naming’; de respondent moet 
immers eerst een probleem onderkennen, voordat hij het kan rapporteren. 
Gegeven de samenstelling van de lijst die aan de respondent wordt voorge-
legd, en gegeven het feit dat de respondent het probleem ten minste als las-
tig moet ervaren, zal veelal ook sprake zijn van ‘blaming’ en van ‘clai-
ming’. Noodzakelijk is het echter niet. Als iemand er op zijn werk een potje 
van maakt en op staande voet wordt ontslagen, kan dat buitengewoon lastig 
zijn. Hij zal dat ontslag waarschijnlijk ook, al was het maar pro forma, aan-
vechten. Maar veel te ‘blamen’ of te ‘claimen’ in de richting van de weder-
partij is er niet. 

3. De lijst lijkt inderdaad een uitputtend beeld te geven. Voor de zekerheid 
waren in de screeningsenquête drie vangnetvragen opgenomen. Over een 
deel van de door de respondenten onder deze vangnetvragen genoemde pro-
blemen was in de probleemoplossingsenquête meer inhoudelijke informatie 
beschikbaar. Daaruit bleek dat ze eigenlijk allemaal alsnog in de vooraf sa-
mengestelde lijst konden worden ondergebracht. De respondenten hebben 
de lijst alleen soms wat restrictiever opgevat dan bedoeld. 

4. Het gehanteerde maximum van zes problemen per hoofdcategorie in de 
analyse heeft nauwelijks restrictief gewerkt. Op zich waren de respondenten 
vrij om een aantal te noemen. Zeer weinig respondenten hebben per pro-
bleemtype een aantal groter dan zes genoemd, en als ze dat deden ging het 
meestal om een groot en rond aantal: tien, vijftien, twintig, vermoedelijk om 
aan te geven dat het een doorlopend probleem betrof. 

                                                             
49  De ervaring leert dat bij toepassing van de trivialiteitstoets nauwelijks problemen 

uitgesloten hoeven te worden. De respondenten blijken de vraagstelling (waarin 
immers wordt gevraagd naar ‘lastige’ problemen en conflicten) goed op te pakken. 
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 Opgemerkt zij dat bij het samentellen van de problemen van de verschillen-
de typen het totale aantal wel degelijk (ruim) boven de zes kon uitkomen. 
Eén respondente spande de kroon met in totaal 29 problemen in vijf jaar, 
ofwel gemiddeld één probleem elke twee maanden. 
 

Is daarmee elke vorm van kritiek ondervangen? Geenszins. 
De delta-enquête richt zich op individuen. Dat heeft onderzoektechnisch 
belangrijke voordelen, maar betekent wel dat gedeelde problemen binnen een 
huishouden meervoudig gerapporteerd kunnen worden. Een zekere dubbeltel-
ling is dus onvermijdelijk. De beschikbare gegevens (Schuyt et al., 1976: 134; 
Genn, 1999: 271; Genn en Paterson, 2001: 275) suggereren dat 12 tot 14 
procent van de gerapporteerde problemen gedeeld zijn en in hoofdzaak bij een 
ander familielid thuishoren. 

Bij het inventariseren van de lastige problemen en conflicten waarmee een 
respondent te maken heeft gehad, komt de schuldkwestie niet aan de orde. Dat 
betekent dat hetzelfde probleem niet alleen kan worden gemeld door de partij 
die slachtoffer of eiser is, maar ook door de dader of gedaagde. Ook dat levert 
dubbeltellingen op. 

Deze dubbeltellingen hoeven geen punt te zijn wanneer we het wel en wee 
van de burgers in hun sociale context willen bestuderen. Maar ze zijn wel van 
belang, wanneer ons perspectief een ander is en we inzicht willen in het totale 
aantal juridische problemen in de samenleving. 

De gekozen opzet kan ook in ander opzicht tot vertekening leiden. Uitge-
gaan wordt van het subjectieve oordeel en het eenzijdige antwoord van de 
respondent. Dat betekent dat het oordeel of een kwestie ‘lastig’ is en meegeteld 
wordt als juridisch probleem, aan de respondent is. Natuurlijk kan de ene 
respondent daarbij andere normen aanhouden dan de andere. Het alternatief van 
wegen (wie? hoe? bij deze aantallen?) is echter nauwelijks uitvoerbaar. 

Tegenover overrapportage staat een gevaar van onderrapportage, omdat 
mensen mogelijk aarzelen om de échte, emotioneel geladen problemen naar 
voren te brengen (Schuyt et al., 1976: 132). Het enige dat we daarover kunnen 
zeggen, is dat bij de gevolgde methode (anonieme beantwoording, thuis achter 
de eigen pc, op een zelfgekozen tijdstip) de drempel lager is dan bij andere 
methoden. 
 Ten slotte moeten we ons rekenschap geven van de selectieve werking van 
het geheugen (zie ook Schuyt et al. 1976: 134-135). Het is te verwachten dat 
problemen na verloop van tijd weer in vergetelheid raken, zeker wanneer de 
ernst minder hoog was en ze inmiddels min of meer naar tevredenheid zijn 
afgesloten. En als ervaringen onaangenaam zijn geweest, kan er een proces van 
verdringing optreden. Wanneer de referentieperiode verder reikt dan zeg de 
laatste 12 maanden, verdient deze vorm van onderrapportage dan ook nadruk-
kelijk aandacht.  
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Drie thema’s voor nadere uitwerking 
 

Na deze algemene plaatsbepaling van het deltaonderzoek naar de juridische 
problemen in de samenleving, willen we van het vervolg van dit artikel ge-
bruikmaken om drie thema’s verder uit te werken. Deze thema’s zijn weliswaar 
zeer ongelijksoortig van aard, maar tegelijk alle drie van groot belang voor de 
interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek. Het gaat om de volgende 
vragen: 
1. In hoeverre is de steekproef representatief? Meer in het bijzonder: in hoe-

verre is er vertekening van omvang en aard van de juridische problemen 
door ondervertegenwoordiging van allochtonen? 

2. Wat kunnen we zeggen over de samenloop van problemen? Komen bepaal-
de typen problemen vooral alleen voor of juist in combinatie met andere ty-
pen, en kunnen we in het laatste geval een volgorde aanwijzen? 

3. Hoe groot zijn de geheugeneffecten? En welke betekenis moeten we eraan 
toekennen bij de interpretatie van de uitkomsten? 
 

Representativiteit steekproef 
 

De steekproef van het deltaonderzoek is zodanig opgezet dat deze representa-
tief was voor de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, leeftijd en oplei-
dingsniveau (Van Velthoven en Ter Voert, 2004a: 39). Dat neemt niet weg dat 
de keuze voor een internetpanel wel in andere opzichten tot een −mogelijk− 
gebrek aan representativiteit heeft geleid. Zo zijn burgers die de Nederlandse 
taal niet voldoende beheersen of analfabeet zijn, uiteraard niet in het onderzoek 
vertegenwoordigd.50 Verder kan niet worden uitgesloten dat pc- en internetge-
bruikers bepaalde persoonlijke kenmerken hebben, die van invloed zijn op het 
onderwerp van studie. Ze zijn waarschijnlijk meer dan gemiddeld maatschappe-
lijk actief en in staat om de eigen boontjes te doppen. De vraag in hoeverre een 
en ander −bij overigens gelijke achtergrondkenmerken− tot vertekening van de 
uitkomsten heeft geleid, kunnen we wel stellen, maar niet beantwoorden. 
Dat ligt anders bij een andere bron van niet-representativiteit. Bij de opzet van 
het deltaonderzoek is direct vastgesteld dat voor het benaderen van (met name 
niet-westerse) allochtonen een geheel andere methode aangewezen zou zijn. 
Daarvoor ontbrak op dat moment de tijd en het geld. Met als gevolg dat alloch-
tonen inderdaad slechts mondjesmaat in de uiteindelijke steekproef vertegen-
woordigd waren. Intussen is een onderzoek verschenen dat enig licht kan 

                                                             
50  Zie in dit verband ook Huls (2005), die erop wijst dat circa 10 procent van de 

bevolking functioneel analfabeet is. Huls vergist zich overigens als hij meent dat de 
respondenten wel bijzonder vaardig en gemotiveerd moeten zijn geweest om zich 
door een vragenlijst van 45 pagina’s heen te worstelen. De enquête is immers afge-
nomen via de pc. De respondenten hebben de vragen een voor een op hun 
beeldscherm zien verschijnen; en met een zodanige door de computer bewaakte 
routing, dat ze slechts die vragen voorgelegd hebben gekregen die aansloten op hun 
omstandigheden en op hun eerdere antwoorden. 
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werpen op de vraag in hoeverre deze ondervertegenwoordiging de resultaten 
heeft vertekend. Het betreft de jongste Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 
van de Raden voor Rechtsbijstand (Jungmann en Combrink-Kuiters, 2005). In 
een deelonderzoek zijn 726 niet-westerse allochtonen en 815 autochtonen 
ondervraagd over hun ervaringen met een tiental juridische problemen en met 
het inschakelen van rechtshulp. Tabel 1 vat de voor ons doel relevante data 
samen.51 Weergegeven is het aantal juridische problemen waarmee de respon-
denten in de voorafgaande twee jaar te maken hebben gehad. Verder geeft de 
tabel inzicht in de aard van het laatste probleem. Om te kunnen controleren 
voor verschillen in sociaal-economische positie is een uitsplitsing gemaakt 
tussen degenen die qua inkomen en vermogen wél en nìet onder het bereik van 
de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) vallen. 
 

Tabel 1. Omvang en aard van juridische problemen in afgelopen twee jaar, allochtonen versus 
autochtonen 

 Allochtonen Autochtonen 
 Wel-Wrb Niet-Wrb Totaal Wel-Wrb Niet-Wrb Totaal 

N = 
 

580 146 726 295 520 815 

Frequentie problemen: 
0 
1 
2 
anders 
 
Gemiddeld aantal p.p. 

 
416 
127 

20 
17 

 
0,43 

 
103 

33 
5 
5 

 
0,44 

 
519 
160 

25 
22 

 
0,43 

 
229 

47 
12 

7 
 

0,33 

 
403 

74 
28 
15 

 
0,35 

 
632 
121 

40 
22 

 
0,34 

N = 
 

164 
 

43 
 

207 
 

66 
 

117 
 

183 
 

Aard laatste probleem: 
werk 
ontevreden product/dienst 
geld 
wonen 
letsel/medisch 
relatie/familie 
overheidsinstantie 
vreemdelingenrecht 
anders/weet niet 

% 
16,5 

1,8 
14,6 

6,1 
4,3 

18,3 
7,3 
6,1 

25,0 

% 
23,3 

9,3 
18,6 

7,0 
4,7 

11,6 
4,7 
2,3 

18,6 

% 
17,9 

3,4 
15,5 

6,3 
4,3 

16,9 
6,8 
5,3 

23,7 

% 
19,7 

4,5 
10,6 

3,0 
16,7 
10,6 

9,1 
3,0 

22,7 

% 
27,4 

6,0 
14,5 
11,1 

4,3 
9,4 
1,7 
0,0 

25,6 

% 
24,6 

5,5 
13,1 

8,2 
8,7 
9,8 
4,4 
1,1 

24,6 

 
De tabel laat zien dat er significante verschillen zijn. Allochtonen hebben wat 
vaker met juridische problemen te maken dan autochtone Nederlanders. Ook 
                                                             
51  Wij bedanken de onderzoekers van de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam voor 

het beschikbaar stellen van de data. Voor ons doel hebben we enkele kleine bewerk-
ingen toegepast. Met name hebben we vanwege twee ‘outliers’ het aantal problemen 
per persoon gemaximeerd op tien. Verder hebben we ter wille van de overzichte-
lijkheid enkele probleemcategorieën samengevoegd. 
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zijn er verschillen in de aard van die problemen. Waar autochtonen relatief 
vaak problemen hebben rondom het werk, hebben allochtonen vaker problemen 
in de sfeer van familie en relaties en met het vreemdelingenrecht. 

Tegelijk blijken de verschillen niet dramatisch te zijn. Gegeven dat niet-
westerse allochtonen slechts zo’n 10 procent van de bevolking uitmaken, zou 
een in dat opzicht meer representatief deltaonderzoek dan ook geen substantieel 
ander beeld hebben laten zien van het totaal van de juridische problemen.52 

 
Samenloop in problemen 

 
Meervoudige problematiek komt, zoals we al hebben vastgesteld, regelmatig 
voor. Beleidsmatig is het zeer relevant om er wat preciezer naar te kijken. Het 
kan immers zijn dat bepaalde typen problemen fungeren als ‘trigger’ voor 
volgende problemen. Bij tijdig signaleren en gericht ingrijpen kan wellicht het 
beslag op juridische voorzieningen worden ingeperkt. Tegelijk kan door ade-
quaat hulp te bieden het risico van sociale uitsluiting van de betrokkenen 
worden verminderd. 

Pleasence et al. (2004a,b) stellen vast dat er weinig onderzoek is verricht 
om de kwetsbare groepen te identificeren, en om na te gaan in hoeverre (poten-
tieel) juridische problemen met elkaar samenhangen. In hun studie doen zij een 
eerste aanzet om de ‘clustering’ en ‘triggering’ van problemen nader uit te 
diepen. Het is aardig om te zien hoe daarbij de echo van de oude ‘legal needs’ 
traditie doorklinkt. Met kennelijke instemming citeren Pleasence et al. (2004b: 
2) een overheidspublicatie die meldt dat ‘lack of access to reliable legal advice 
can be a contributing factor in creating and maintaining social exclusion’, 
omdat ‘poor access to advice has meant that many people have suffered be-
cause they have been unable to enforce their legal rights effectively, or have 
been unaware of their rights and responsibilities in the first place’. 

Het is, hoe dan ook, interessant om te bezien hoe het met de samenloop van 
problemen in Nederland is gesteld. Het deltarapport geeft een eerste indruk 
(Van Velthoven en Ter Voert 2004a: 75). Wanneer een correlatiematrix wordt 
opgesteld voor de aantallen problemen van verschillende typen, blijken alle 
correlatiecoëfficiënten op één na positief te zijn. Bovendien zijn vrijwel alle 
positieve correlaties ook statistisch significant. Daarentegen is de ene negatieve 
correlatie heel klein en niet statistisch significant. Naarmate iemand een of 
meer problemen van de ene soort heeft ondervonden, neemt de kans dus toe dat 
hij ook met problemen van de andere soort is geconfronteerd. Tegelijk kan 
worden vastgesteld dat de hoogste waarde niet verder komt dan 0,32. Dit maakt 
duidelijk dat er weliswaar soms een niet onaanzienlijke samenhang is in de 
mate waarin problemen op mensen afkomen, maar dat deze samenhang tussen 
de verschillende problemen bij lange na niet allesbepalend is. 

 

                                                             
52  Wat betreft het gebruik van oplossingsstrategieën lijken de verschillen groter te zijn. 

Zie verder Jungmann en Combrink-Kuiters (2005), hoofdstuk 4. 
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 Om wat diepgaander inzicht in de samenloop te verkrijgen, hebben we de 
dataset opnieuw onder de loep genomen. Ter wille van een gerichte analyse, 
hebben we de gegevens enigszins anders ingericht.  

Ten eerste hebben we alleen die problemen meegenomen, die zijn ontstaan 
in de jaren 1998-2002. De problemen die de respondenten in die periode nog 
bezighielden maar reeds voordien waren begonnen, zijn weggelaten. Die geven 
slechts een onvolledig beeld van het totaal van de problemen dat voor 1 januari 
1998 is ontstaan. 

Ten tweede zijn de problemen die onder de vangnetvragen zijn genoemd 
(zijn er gerechtelijke stappen tegen de respondent geweest, heeft de respondent 
zelf gerechtelijke stappen ondernomen, of heeft de respondent ermee gedreigd), 
weggelaten. Van de inhoud van deze problemen weten we (te) weinig. 

Ten derde hebben we de subcategorieën problemen gedeeltelijk anders in-
gedeeld, in een streven om inhoudelijk gelijksoortige problemen zoveel moge-
lijk samen te brengen dan wel te onderscheiden. Zo hebben we de problemen 
met buren, die zowel onder de hoofdcategorie huren als onder bezit van eigen 
onroerend goed voorkwamen, samengevoegd. Aan de andere kant hebben we 
de problemen met belastingen en uitkeringen apart gezet, evenals de relatie- en 
de familieproblemen.53 

Al met al hebben we voor de analyse in totaal 7.168 problemen, verdeeld 
over 17 probleemtypen, ervaren door 2.234 respondenten met ten minste één 
probleem (zie tabel 2).  

 

                                                             
53  Om precies te zijn (vgl. Van Velthoven en Ter Voert 2004a: 206-208): 
 - de burenproblemen zijn afgesplitst uit Bezit onroerend goed (subcat. 4) en Huren 

woonruimte (subcat. 8) 
 - de problemen met de overheid i.v.m. wonen zijn afgesplitst uit Bezit onroerend 

goed (subcat, 3, 8 en 9) en Huren woonruimte (subcat. 7 en 10) 
 - problemen rondom uitkeringen en belastingen zijn afgesplitst uit Geld (subcat. 5 

resp. 4) 
 - familieproblemen zijn afgesplitst uit Relatie- en familiezaken (subcat. 8) 
 - mishandeling is afgesplitst uit Relatie- en familiezaken (subcat. 7), Kinderen onder 

18 (subcat. 5) en Overige (subcat. 3) 
 - onder kinderen zijn samengevoegd Kinderen onder 18 (subcat. 1 t/m 4) en Relatie- 

en familiezaken (subcat. 1, 2 en 6) 
 - immigratie en bejegening zijn afgesplitst uit Overige (subcat. 4 resp. 1, 2 en 5). 
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Tabel 2. Frequentie van problemen, per type en in totaal (N=2.234), 1998-2002 
Type problemen Aantal problemen % 
1. Op/met werk 1633 22,8 
2. Bezit van onroerend goed 396 5,5 
3. Verhuren van onroerend goed 162 2,3 
4. Huren van woonruimte e.d. 330 4,6 
5. Buren 483 6,7 
6. Met overheid i.v.m. wonen 249 3,5 
7. Aanschaf van producten/diensten 1781 24,8 
8. Geld 803 11,2 
9. Uitkeringen 152 2,1 
10. Belastingen 133 1,9 
11. Familie 103 1,4 
12. Relatie 208 2,9 
13. Kinderen 107 1,5 
14. Mishandeling 182 2,5 
15. Gezondheid door werk of ongeluk  278 3,9 
16. Immigratie 16 0,2 
17. Bejegening 152 2,1 
Totaal aantal problemen 7168 100,0 
 

We kunnen de data aan de hand van verschillende vragen analyseren, om te 
zien of er bepaalde patronen voorkomen bij degenen die meerdere problemen 
ervaren. 
1. Neemt de kans op problemen toe, naarmate men meer problemen ervaart? 
2. Komen bepaalde typen problemen vaker voor, naarmate het aantal proble-
men toeneemt? 
3. Komen bepaalde typen problemen vaker in combinatie voor? 
4. Is er een bepaalde volgorde, wanneer problemen samen voorkomen? 

 
Leiden problemen tot problemen? 
Volgens Pleasence et al. (2004b: 31) neemt elke keer als iemand een probleem 
ervaart, de kans op nieuwe problemen toe. Het ervaren van problemen kan op 
zichzelf de kwetsbaarheid voor andere problemen vergroten. Zij constateren dat 
in Engeland en Wales 37 procent van de respondenten in 3½ jaar een of meer 
problemen ervaart. Van die respondenten die (ten minste) één probleem rappor-
teren, heeft 46 procent twee of meer probleem heeft. Van de respondenten die 
(ten minste) twee problemen hebben, heeft 47 procent drie of meer problemen. 
Dit patroon zet zich voort, naarmate het aantal problemen groter is. Van de 
respondenten met (ten minste) acht problemen blijkt zelfs 88 procent meer dan 
acht problemen te hebben. 

De deltadata voor Nederland laten andere resultaten zien. Hier variëren de 
percentages tussen de 63,5 procent en 70,5 procent, zonder dat er een stijgende 
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lijn te zien is naarmate het aantal problemen toeneemt. Dit lijkt te weerspreken 
dat men meer problemen krijgt naarmate het aantal problemen stijgt. 

Die interpretatie is echter niet juist, wanneer we rekening houden met het 
verloop van de tijd. Neem de feitelijke waarneming dat 63,5 procent van de 
respondenten in vijf jaar ten minste één probleem ondervinden. Stel dat er 
inderdaad geen samenhang is in het optreden van problemen, in de zin dat een 
individu elk jaar een zekere kans loopt op een probleem, en dat die kans van 
jaar op jaar gelijk en onafhankelijk is. Er kan dan eenvoudig worden berekend 
dat een kans van 63,5 procent op ten minste één probleem in vijf jaar corres-
pondeert met een jaarlijkse probleemkans van 18,3 procent.54 Uitgaande van die 
jaarlijkse probleemkans kan verder worden becijferd wat de kans is op precies 
een, twee, drie, vier of vijf problemen in vijf jaar. Aldus blijkt een patroon te 
ontstaan, waarbij de frequentie waarmee een eerste probleem gevolgd wordt 
door een tweede slechts 36 procent bedraagt. En de frequentie waarmee een 
tweede probleem gevolgd wordt door een derde zou niet hoger zijn dan 20 
procent.55 Dat patroon wijkt sterk af van wat we feitelijk waarnemen in Neder-
land, zodat we moeten constateren dat er wel degelijk samenhang is in het 
optreden van problemen. 

 
Komen bepaalde typen problemen vaker voor bij meervoudige problematiek? 
De volgende vraag is of sommige typen problemen vaker voorkomen, naarmate 
het aantal problemen toeneemt. Pleasence et al. (2004b: 33-34) stellen dat in 
Engeland en Wales relatieproblemen en huiselijk geweld relatief weinig alleen 
voorkomen, maar vaak gepaard gaan met andere problemen. Problemen met 
betrekking tot werk, uitkeringen, buren, gezondheid en immigratie komen 
daarentegen relatief minder vaak voor, naarmate het aantal problemen toe-
neemt. 

Om te bekijken of in Nederland mensen met meer problemen andersoortige 
problemen tegenkomen dan mensen met een enkel probleem, hebben we in 
tabel 3 een uitsplitsing gemaakt van de aantallen problemen uit tabel 2. De 
eerste kolom verwijst naar de respondenten die in de referentieperiode één 
enkel probleem hebben ondervonden, de tweede kolom heeft betrekking op de 
respondenten die met twee of meer problemen te maken hebben gehad. Ter 
                                                             
54  De kans om in vijf jaar gevrijwaard te blijven van problemen is blijkbaar 36,5 

procent. Laat α de probleemkans zijn per jaar. Als die kans van jaar op jaar gelijk en 
onafhankelijk zou zijn, is de kans om over een periode van vijf jaar geheel gevri-
jwaard te blijven van problemen gelijk aan (1−α)5. Uit (1−α)5 = 0,365 volgt: α = 
18,3 procent. 

55  Uitgaande van de binomiale verdeling kan eenvoudig worden berekend dat bij een 
jaarlijkse probleemkans van 18,3 procent de kans op precies één probleem in vijf 
jaar gelijk is aan 40,7 procent, de kans op twee problemen is 18,2 procent, op drie 
problemen 4,1 procent, op vier problemen 0,5 procent en op vijf problemen 0,0 
procent. Bij optelling blijkt de kans op ten minste één probleem in vijf jaar dan 
(inderdaad) gelijk te zijn aan 63,5 procent. Die 63,5 procent kan in verband worden 
gebracht met de kans van 22,8 procent op ten minste twee problemen, die weer met 
de kans van 4,6 procent op ten minste drie problemen, enz. 
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wille van de vergelijking geven de kolommen 3 en 4 de procentuele verdeling 
binnen het totaal van de problemen, de kolommen 5 en 6 geven de verdeling 
binnen het totaal van elk type. 

De tabel maakt duidelijk dat eigenlijk alle typen problemen frequent in 
combinatie voorkomen, en dat er −met uitzondering van familiezaken (testa-
ment, erfenis) en belastingkwesties− geen typen problemen zijn die er wat 
betreft het voorkomen in isolement uitspringen. Interessant is ook dat de 
patronen, voor zover herkenbaar, weinig gemeen hebben met die voor Enge-
land en Wales. Bij meervoudige problematiek is juist relatief vaak sprake van 
problemen rondom werk, gezondheid en uitkeringen, evenals trouwens met 
betrekking tot huren en verhuren, kinderen en bejegening. 

 
Tabel 3. Frequentie van problemen, uitgesplitst naar respondenten met één probleem (N=659) en met twee of 

meer problemen (N=1.575) 

Aantal problemen % binnen totaal % binnen type  

Van type probleem Resp. 

met één 

probleem 

Resp. 

met meer 

problemen 

Resp. 

met één 

probleem 

Resp. 

met meer 

problemen 

Resp. 

met één 

probleem 

Resp. 

met meer 

problemen 

1.  Op/met werk  140  1493 21,2 22,9 8,6 91,4 

2.  Bezit van onroerend goed  46  350 7,0 5,4 11,6 88,4 

3.  Verhuren van onroerend goed  4  158 0,6 2,4 2,5 97,5 

4.  Huren van woonruimte e.d.  21  309 3,2 4,7 6,4 93,6 

5.  Buren  50  433 7,6 6,7 10,4 89,6 

6.  Met overheid i.v.m. wonen   28  221 4,2 3,4 11,2 88,8 

7.  Aanschaf producten/diensten  172  1609 26,1 24,7 9,7 90,3 

8.  Geld  82  721 12,4 11,1 10,2 89,8 

9.  Uitkeringen  9  143 1,4 2,2 5,9 94,1 

10.  Belastingen  18  115 2,7 1,8 13,5 86,5 

11.  Familie  18  85 2,7 1,3 17,5 82,5 

12.  Relatie  21  187 3,2 2,9 10,1 89,9 

13.  Kinderen  8  99 1,2 1,5 7,5 92,5 

14.  Mishandeling  16  166 2,4 2,6 8,8 91,2 

15.  Gezondheid door werk of ongeluk  16  262 2,4 4,0 5,8 94,2 

16.  Immigratie  2  14 0,3 0,2 12,5 87,5 

17.  Bejegening  8  144 1,2 2,2 5,3 94,7 

Totaal aantal problemen  659  6509 100,0 100,0 9,2 90,8 

 
Clustering van problemen 
We hebben gezien dat respondenten vaak met meer problemen binnen de 
referentieperiode worden geconfronteerd, en dat sommige typen problemen 
daarbij relatief vaker voorkomen dan andere. Dat roept de vraag op of er 
combinaties van problemen zijn, die zich vaker voordoen dan andere. 
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Typen problemen kunnen enerzijds samengaan, wanneer ze voortkomen uit 
dezelfde leefomstandigheden. Zo kunnen problemen rond het eigenwoningbezit 
en consumentenproblemen een samenhang vertonen, omdat ze beide meer 
voorkomen bij de hogere inkomensgroepen. Anderzijds kunnen typen proble-
men met elkaar samengaan, wanneer het ene probleem aanleiding geeft tot een 
volgend. Een bekend voorbeeld in dat verband zijn echtscheidingen als uit-
komst van relatieproblemen, die nogal eens gepaard gaan met andere typen 
problemen. Denk aan de gedwongen verkoop van een huis, problemen op het 
werk, geld- en uitkeringsproblemen, en gedrag- en opvoedingsproblemen van 
kinderen. Omgekeerd kunnen gedragsproblemen van kinderen of stress op het 
werk vanwege een dreigend ontslag een relatie fors onder druk zetten. En zo 
zijn er meer combinaties denkbaar. 
Om na te gaan of er een clustering optreedt in de probleemtypen is een hiërar-
chische clusteranalyse uitgevoerd. De resultaten zijn weergegeven in figuur 1. 
De verbindingslijnen in de figuur brengen tot uitdrukking in welke mate pro-
bleemtypen samengaan. Hoe verder de verbindingslijnen in de figuur verwij-
derd zijn van ‘0’, dus hoe meer naar rechts ze liggen, des te zwakker is de 
samenhang.56 

In de figuur is te zien dat er een min of meer ‘economisch’ cluster wordt 
gevormd door de problemen met de aanschaf van producten en diensten en 
werk- en geldproblemen. Andere vormen van clustering zijn heel zwak. Er is 
iets van een cluster herkenbaar rondom relatieproblemen, mishandeling en 
problemen met kinderen. Daarnaast blijken problemen rondom huren en ei-
genwoningbezit tot op zekere hoogte samen te gaan met problemen met buren 
en met de overheid in verband met wonen. 

Vergelijken we deze resultaten met die voor Engeland en Wales in Pleasen-
ce et al. (2004b, 38), dan zien we daar een sterker relatiecluster en een wat 
zwakker economisch cluster. 

 
Triggerproblemen 
Gegeven het bestaan van clusters is ten slotte interessant of we een volgorde 
kunnen traceren. Fungeren bepaalde typen problemen als ‘triggers’ voor ande-
ren?  
Om dat te kunnen onderzoeken, dienen we de problemen per respondent te 
rangschikken aan de hand van de ontstaansdata. Dat kan, omdat in het deltaon-
derzoek steeds, zowel ten aanzien van het ontstaan van problemen als wat 
betreft de beslissingsmomenten in het oplossingstraject, is gevraagd naar de 
relevante tijdstippen. Wel dienen we te beseffen dat we slechts beschikken over 
gegevens binnen de referentieperiode van 1 januari 1998 tot 31 december 2002. 

                                                             
56  Zie voor meer details Meerling (1988: 109-114). 
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Dat betekent dat we van mogelijk eerder gestarte en later geëindigde probleem-
reeksen een deel missen. Om te corrigeren voor eventuele vertekeningen als 
gevolg van deze onvolledigheid in de data, hebben we saldo’s berekend. Zoals 
we al uit tabel 3 weten, zijn er 1.575 respondenten met meervoudige problema-
tiek, die gezamenlijk in de referentieperiode met 6.509 nieuwe problemen zijn 
geconfronteerd. Van elk van die 6.509 problemen hebben we geteld hoeveel 
problemen de betrokken respondent ervoor had en hoeveel erna, en om welke 
typen het ging. Tabel 4 geeft de resultaten in de vorm van gemiddelden. Elke rij 
geeft steeds voor een probleem van een bepaald type weer (1) hoeveel proble-
men er gemiddeld in de referentieperiode aan voorafgingen, (2) hoeveel pro-
blemen erop volgden, (3) de som van het aantal problemen ervoor en erna, en 
(4) het saldo van de problemen na en voor.57 

                                                             
57  Met een zekere regelmaat noemden respondenten voor twee verschillende proble-

men dezelfde maand als ontstaanstijdstip. We hebben deze gelijktijdige problemen 
meegenomen in de telprocedure, door ze zowel voor als na te tellen. De derde kolom 
in de tabel kent daardoor een zekere mate van dubbeltelling; bij het salderen in de 
vierde kolom vallen de gelijktijdige problemen weg. 
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 De derde kolom is in zoverre interessant dat deze een aanvulling biedt op 
tabel 3. Ook binnen het domein van de meervoudige problematiek blijken 
bepaalde typen problemen vaker samen te gaan met andere problemen dan 
andere typen. Dat geldt met name voor problemen in verband met bejegening, 
mishandeling, gezondheid en kinderen. 

Om de vierde kolom is het ons hier echt te doen. Is de score in deze kolom 
negatief, dan wordt een probleem van het desbetreffende type relatief vaak 
voorafgegaan door andere problemen. Dit is het geval bij geld, belastingen, 
uitkeringen en de aanschaf van goederen en diensten. Is de score positief, dan 
wordt een probleem van het desbetreffende type juist relatief vaak gevolgd door 
andere problemen. Dat zien we sterk bij relatieproblemen, en in wat mindere 
mate bij huren, gezondheid, mishandeling, werk en het bezit van onroerend 
goed. We zouden dat de ‘triggerproblemen’ kunnen noemen. 

In dat verband zijn we ook nagegaan of er wat te melden valt over de speci-

fieke typen problemen die ‘getriggerd’ worden. Relatieproblemen blijken per 
saldo relatief vaak gevolgd te worden door problemen met de aanschaf van 
producten en diensten (gemiddeld 0,3), geld (0,2), mishandeling (0,1), werk 
(0,1) en huur (0,1). Mishandeling wordt vaak voorafgegaan door problemen in 
de sfeer van relatie (-0,2) en werk (-0,1), en gevolgd door problemen met de 
aanschaf van producten en diensten (0,3), geld (0,2), bezit onroerend goed (0,1) 

Tabel 4. Over de relatieve plaats van problemen bij meervoudige problematiek 
Gemiddeld aantal problemen  

Per probleem van type Voor Na Som Saldo na en voor 

1.  Op/met werk 1,8 2,3 4,1 0,5 

2.  Bezit van onroerend goed 1,6 2,1 3,6 0,5 

3.  Verhuren van onroerend goed 2,2 2,3 4,5 0,1 

4.  Huren van woonruimte e.d. 1,9 2,6 4,4 0,7 

5.  Buren 1,7 1,9 3,6 0,1 

6.  Met overheid i.v.m. wonen 1,6 1,9 3,5 0,3 

7.  Aanschaf van producten/diensten 2,2 1,6 3,7 -0,6 

8.  Geld 2,5 1,7 4,1 -0,8 

9.  Uitkeringen 2,6 1,9 4,5 -0,7 

10.  Belastingen 2,2 1,4 3,6 -0,7 

11.  Familie 2,1 2,1 4,2 0,0 

12.  Relatie 1,7 2,8 4,5 1,1 

13.  Kinderen 2,2 2,5 4,7 0,3 

14.  Mishandeling 2,2 2,8 5,0 0,6 

15.  Gezondheid door werk of ongeluk 2,1 2,7 4,9 0,6 

16.  Immigratie 2,3 2,2 4,5 -0,1 

17.  Bejegening 2,7 2,7 5,4 0,0 

Totaal 2,2 2,2 4,5 0 
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en bejegening (0,1). Huur- en gezondheidsproblemen worden per saldo gevolgd 
door problemen met de aanschaf van producten en diensten (0,3), geld (0,1) en 
werk (0,1). En problemen rondom werk en het bezit van onroerend goed 
worden gevolgd door problemen met de aanschaf van producten en diensten 
(0,3) en geld (0,1). In deze resultaten zien we het economische en het relatie-
cluster terug, voorzien van pijltjes. Er lopen herkenbaar pijltjes van relatiepro-
blemen naar economische perikelen en naar mishandeling. En binnen het 
economische cluster lopen de pijltjes herkenbaar van werkproblemen naar de 
aanschaf van producten en diensten en geld. 

Laten we een en ander nog wat verder op ons inwerken, dan moeten we 
vaststellen dat de gevonden patronen (vooralsnog) niet zodanig sterk zijn, dat 
beleidsmakers er veel mee kunnen.58 Om het bij de bekende categorie van 
relatieproblemen te houden: deze fungeren herkenbaar als ‘trigger’ voor andere 
problemen. Maar dat neemt niet weg dat relatieproblemen tegelijk ook meer 
dan gemiddeld als geïsoleerd probleem voorkomen (vgl. tabel 3), en dat bij 
meervoudige problematiek het triggereffect slechts in een relatief beperkt aantal 
gevallen optreedt. 

 
Geheugeneffecten 

 
Zoals in het voorgaande al aan de orde is geweest, is in het deltaonderzoek 
steeds gevraagd naar het tijdstip van ontstaan van problemen. Op basis daarvan 
kon worden vastgesteld (Van Velthoven en Ter Voert, 2004a: 79) dat er in de 
rapportage van juridische problemen duidelijke tijdseffecten optreden. Respon-
denten blijken minder problemen te melden, naarmate het beginmoment verder 
terug ligt in de tijd. 

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. In de eerste plaats is denkbaar 
dat men wel alle ondervonden problemen heeft gerapporteerd, maar zich 
stelselmatig heeft vergist in de datering door gebeurtenissen dichterbij te 
plaatsen dan ze feitelijk hebben plaatsgevonden. Dat lijkt echter geen verkla-
ring te kunnen geven voor het waargenomen, regelmatig aflopende patroon 
naarmate het beginmoment verder terug ligt. In de tweede plaats zou er in de 
onderzoeksperiode een dynamiek in de sociale en economische ontwikkelingen 
geweest kunnen zijn, die verantwoordelijk is voor het waargenomen patroon. 
Ook dat is weinig aannemelijk, omdat de gehele referentieperiode wordt ge-
kenmerkt door aanhoudend lage werkloosheidscijfers en een gunstige inko-
mensontwikkeling. De economische neergang die zich in 2002 aandient, wordt 
op het niveau van de gezinshuishoudingen pas echt voelbaar in 2003. Daarmee 
lijkt de derde verklaring het meest aannemelijk, namelijk dat problemen in 
vergetelheid raken wanneer de tijd voortschrijdt, en dat des te sterker naarmate 

                                                             
58  Ons oordeel over de status van de onderzoeksresultaten is dan ook anders dan dat 

van Pleasence et al. (2004a: 326), die afsluiten met ‘Our findings have clear implica-
tions for public policy development’. 
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de contacten met de wederpartij onpersoonlijker en minder structureel van aard 
waren. 

De vraag is in hoeverre een en ander de schattingen van het optreden van 
problemen beïnvloedt. Mede geïnspireerd door Pleasence et al. (2004b: 174-
180), hebben we een analyse uitgevoerd, waarbij we de data met betrekking tot 
het aantal problemen hebben gegroepeerd naar het kwartaal van ontstaan. Dat 
geeft per type probleem twintig waarnemingen tussen 1998/1 en 2002/4. Die 
hebben we vervolgens met behulp van niet-lineaire regressie zo goed mogelijk 
benaderd met een vloeiende curve.59 Zie figuur 2 voor het idee en tabel 5 voor 
de resultaten. In de tabel is A een schaalfactor die voor het ‘normale’ aantal 
problemen per kwartaal staat, terwijl b de snelheid aangeeft waarmee het 
geheugen problemen vergeet naarmate deze verder terugliggen in de tijd. 

De resultaten maken duidelijk dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de 
probleemtypen wat betreft de werking van geheugeneffecten. Bij problemen 
met geld, de aanschaf van goederen en diensten, belastingen en uitkeringen is 
het geheugeneffect het sterkst (vgl. figuur 2a). Na twintig kwartalen herinnert 
men zich nog maar een kwart of minder van de problemen waarmee men te 
maken heeft gehad. Bij werk- en gezondheidsproblemen is het geheugeneffect 
wel aanwezig, maar aanzienlijk minder sterk (vgl. figuur 2b). Na twintig 
kwartalen herinnert men zich nog zo’n 60 procent van de problemen. En bij 
problemen met buren of in de relatie- en familiesfeer is van geheugeneffecten 
niet of nauwelijks sprake (vgl. figuur 2c). 

Afsluiten en vergeten is relatief eenvoudig, wanneer het contact met de we-
derpartij eenmalig en/of onpersoonlijk van aard is. Anders ligt dat wanneer 
sprake is van langduriger verbanden met een meer persoonlijke en emotionele 
betrokkenheid. Dan kunnen problematische verhoudingen langer blijven 
doorzieken en blijven afgesloten conflicten −al was het maar door hernieuwde 
contacten met de andere partij− langer in het geheugen. 

                                                             
59  In navolging van Pleasence et al. (2004b) hebben we voor de curve een exponentiële 

functie aangehouden volgens het Sudman-Bradburn-model, maar dan direct 
toegepast op het absolute aantal problemen per kwartaal N, volgens de specificatie 
Nt = A . e−b(t−1), waarbij t de tijdsfactor is die vanaf het tijdstip van enquêteren het 
aantal kwartalen terugtelt, t = 1 t/m 20. 
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Figuur 2. Geheugeneffecten, aantal problemen naar kwartaal van ontstaan 

b. Werkproblemen 

c. Relatieproblemen 

Figuur 2. Geheugeneffecten, aantal problemen naar kwartaal van ontstaan 



Over meten en samenloop van juridische problemen 41 

 
De betekenis van de resultaten mag niet worden onderschat. 
Respondenten zullen, zeker bij een langere referentieperiode, lang niet alle 
problemen en conflicten melden waarmee ze te maken hebben gehad. Daardoor 
ontstaat een belangrijke mate van onderrapportage. Met de resultaten kunnen 
we een schatting maken van de mate van onderrapportage. De regressies zijn 
uitgevoerd op in totaal 7.168 gerapporteerde problemen. Daarentegen sugge-
reert de optelsom van de A’s in tabel 5 dat de groep van respondenten feitelijk 
per kwartaal met 636 nieuwe problemen wordt geconfronteerd, dus met 20 x 
636 = 12.720 over de referentieperiode als geheel. Dat zou betekenen dat de 
geheugeneffecten verantwoordelijk zijn voor een onderrapportage van ruim 40 
procent. 

Niet alleen het niveau van de onderrapportage is van belang, ook de verde-
ling. Waar we erop mogen rekenen dat (min of meer) alle relatieproblemen 
worden gerapporteerd,60 geldt dat duidelijk niet voor problemen met geld of de 
aanschaf van goederen en diensten. Afgaande op de rapportage van de respon-
denten vormen de relatieproblemen zo’n 3 procent van het totaal aantal juridi-
sche problemen en de problemen met de aanschaf van goederen en diensten 25 
procent. Volgens de uitkomsten van tabel 5 liggen de werkelijke percentages op 

                                                             
60  De afwezigheid van een geheugeneffect laat onverlet dat er een onderrapportage kan 

optreden doordat mensen op grond van emotionele en privacy overwegingen pro-
blemen voor zich houden. Zie onze eerdere opmerkingen terzake. 

Tabel 5. Schatting geheugeneffecten, 1998-2002 
  A B 

1.  Problemen op/met werk  105 0,03* 
2.  Bezit van onroerend goed  31 0,05* 

3.  Verhuren van onroerend goed  10 0,02 
4.  Huren van woonruimte e.d.  20 0,02 
5.  Buren   29 0,02 
6.  Problemen met overheid i.v.m. wonen  16 0,03 
7.  Aanschaf van producten/diensten  218 0,12* 
8.  Geldproblemen  110 0,15* 
9.  Uitkeringen  14 0,07* 
10. Belastingen  16 0,12* 
11. Familiezaken  7 0,03 
12. Relatieproblemen  11 0,01 
13. Problemen vanwege kinderen  7 0,03 
14. Mishandeling  11 0,02 
15. Gezondheidsproblemen door werk of ongeluk   18 0,03* 
16. Immigratie  1 0,04 
17. Bejegening  12 0,05* 

* Significant bij toetsing op 0,05-niveau. 
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(minder dan) 2 en (ruim) 34 procent. Dat is een interessant gegeven, voor wie 
moet nadenken over de inrichting van de justitiële voorzieningen. 

Ten slotte is de asymmetrie in de geheugeneffecten ook van belang voor het 
onderzoek naar de samenloop van problemen. Als het inderdaad zo is dat 
bepaalde typen problemen systematisch vaker vergeten worden dan andere, 
moeten de gevonden verbanden met betrekking tot ‘clustering’ en ‘triggering’ 
van problemen met een flinke korrel zout worden genomen. Dat geldt in ieder 
geval voor de met het nodige aplomb door Pleasence et al. (2004a,b) gepresen-
teerde bevindingen. Het geldt ook voor onze eigen resultaten, die met terug-
werkende kracht nog zwakker zijn dan we hierboven al hebben geschetst. Zo is 
de bevinding dat consumentenproblemen vaak volgen op andere problemen, 
waarschijnlijk louter het gevolg van het feit dat eerdere problemen met de 
aanschaf van goederen en diensten simpelweg niet zijn gerapporteerd.  
 
Afsluiting 
 
In dit artikel hebben we het meten van juridische problemen van burgers via het 
deltaonderzoek geplaatst in de lange traditie van ‘legal needs’ studies. We 
hebben vastgesteld dat de door Genn (1999) ontworpen en op enkele punten 
aangepaste methode een goed bruikbaar stramien biedt om het totaal van 
potentieel juridische problemen in de samenleving in kaart te brengen. Het feit 
dat het deltaonderzoek minder ideologisch bevlogen is dan −althans een deel 
van− de traditie, zal in sommige kringen wellicht als een verlies worden be-
schouwd. Maar in wetenschappelijk opzicht is er sprake van winst. Naarmate 
de meting van het totaal aan potentieel juridische problemen betrouwbaarder is, 
kan de functie van rechtshulp en rechtspraak in de samenleving beter zichtbaar 
worden gemaakt. Zonder een dergelijke meting kunnen we geen adequaat 
antwoord geven op cruciale vragen als: In welke mate worden rechtsproblemen 
eigenlijk opgelost? Welke selectie treedt daarbij op, naar belang, naar type 
probleem, naar achtergrondkenmerken van betrokkenen? En kan een en ander 
wellicht beter worden georganiseerd? 

Daarmee is niet gezegd dat de methode van het deltaonderzoek vrij is van 
kritiek. Enkele punten van kritiek lijken welhaast onvermijdelijk, op andere 
punten is zeker nog verbetering mogelijk. Zo hebben we laten zien dat de 
ondervertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in de steekproef tot 
een −zij het bescheiden− onderrapportage van juridische problemen leidt. Een 
substantiële onderschatting dreigt als onvoldoende rekening wordt gehouden 
met geheugeneffecten bij een langere referentieperiode. 

Het is wellicht verhelderend om de verschillende elementen van over- en 
onderrapportage die in het artikel aan de orde zijn geweest, nog even naast 
elkaar te zetten. We hebben geconstateerd dat er een overschatting is vanwege 
binnen het huishouden gedeelde problemen (12-14 procent) en een overschat-
ting vanwege het feit dat hetzelfde probleem door beide betrokken partijen, 
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‘eiser’ en ‘gedaagde’, kan worden genoemd (30 procent?).61 Daartegenover 
staat een onderschatting wanneer respondenten emotioneel geladen problemen 
liever voor zich houden (orde van grootte onbekend), een onderschatting 
vanwege de gebrekkige vertegenwoordiging van allochtonen (zeg 2 procent), 
en een onderschatting vanwege geheugeneffecten (ruim 40 procent). Al met al 
lijken de elementen van over- en van onderrapportage elkaar behoorlijk te 
compenseren, zodat de totale schatting van het deltaonderzoek zo gek nog niet 
is. De verdeling over de probleemtypen verdient echter absoluut nadere aan-
dacht, omdat in ieder geval de geheugeneffecten niet voor alle probleemtypen 
gelijk uitwerken. 

 
In het artikel hebben we verder gekeken naar mogelijke patronen in de samen-
loop van problemen. In ieder geval kon worden vastgesteld dat het ondervinden 
van problemen de kans op andere problemen doet toenemen. Ook zijn er 
aanwijzingen gevonden voor een zekere mate van clustering van probleemty-
pen bij meervoudige problematiek. Meer in het bijzonder werd een economisch 
cluster zichtbaar en in mindere mate een relatiecluster. En bij het analyseren 
van de volgorde van problemen kwamen enkele probleemtypen naar voren die 
vaker dan andere als ‘trigger’ fungeren. Bij de laatste bevindingen tekenen we 
echter onmiddellijk aan dat ze niet vreselijk sterk en eenduidig zijn, en dat de 
onderrapportage vanwege geheugeneffecten voor een niet onbelangrijke verte-
kening zorg lijkt te dragen. De vraag doet zich op of voor een meer gedetail-
leerd inzicht in ‘clustering’ en ‘triggering’ van problemen een bevolkingson-
derzoek het meest aangewezen instrument is; wellicht kan daarvoor beter 
worden ingezoomd op kwetsbare groepen. 

 
Ten slotte willen we onderstrepen dat de kans op problemen geen natuurcon-
stante is. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen van sociaal-
economische, juridische en culturele aard kan de probleemkans in de loop van 
de tijd veranderen. Zo kan een recessie bijvoorbeeld leiden tot meer arbeids- en 
financiële problemen. Processen als juridificatie (het vastleggen van de relatie 
tussen burgers en overheidslichamen in juridische regels) en juridisering 
(toename van wet- en regelgeving, toename van denken en handelen in juridi-
sche termen) laten de wijze waarop problemen in de samenleving worden 
ervaren, niet onverlet. Om de betekenis van deze processen te kunnen bepalen 
(en te kunnen scheiden van geheugeneffecten), is een periodieke herhaling van 
het deltaonderzoek zeer gewenst. 

 

                                                             
61  Omdat het deltaonderzoek zich (vooralsnog) beperkt tot de juridische problemen van 

burgers, doet de laatste dubbeltelling zich alleen voor wanneer er bij geschillen twee 
particuliere personen tegenover elkaar staan, en niet als het gaat om geschillen 
tussen een particulier en een rechtspersoon. 
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Bij het verscheiden van Govaert van den Bergh  
(1926-2005) 

Agnes Schreiner 

Op 18 maart 2006 zou Govaert van den Bergh tachtig zijn geworden, maar hij 
wist al enige tijd dat hem dat niet was vergund. Pal voor zijn dood schreef hij in 
juli 2005 namelijk een voorwoord bij zijn bibliografie.62 Hierin vertrouwde hij 
ons toe dat nood hem dwong om de rekenschap die hij wilde afleggen van wat 
zoveel jaren zijn beroep was geweest: lezen en schrijven, niet uit te stellen.63 
Hij stierf op de 22ste van die maand en liet ons bij wijze van afscheid een 
overzicht van al zijn publicaties na. Het is een indrukwekkende lijst van 315 
werken, gerubriceerd naar boeken (20 in totaal), artikelen die hij over acht 
gebieden, Recht, Rechtsgeschiedenis algemeen, Romeins recht, Geschiedenis 
van de rechtswetenschap, Rechtsvolkskunde, -antropologie, -sociologie, Recht 
en taal, Historiografie, Rechtsfilosofie, rechtstheorie verdeelde (117 in totaal), 
besprekingen en aankondigingen (72 in totaal) en varia op het gebied van 
literatuur, poëzie, universiteit en wetenschapsbeleid, biografie en necrologie, 
met nog een klein restje (116 in totaal).  
 Niet alleen het aantal publicaties wekt ontzag, ook de verscheidenheid. De 
waaier aan onderzoeksgebieden die Govaert van den Bergh betrad, wordt maar 
ten dele verklaard door de leerstoelen die hij bekleedde. Hij was tien jaar 
hoogleraar Romeins recht in Nijmegen (1965-1975), daarna tot zijn emeritaat 
hoogleraar Historische ontwikkeling van het recht in Utrecht (1975-1988), die 
hij inrichtte als een hoogleraarschap van de geschiedenis van de rechtsweten-
schap.64 Deze leeropdrachten bepalen natuurlijk wel twee van zijn bekendste 
boeken. Allereerst Eigendom: grepen uit de geschiedenis van een omstreden 
begrip, welke studie volgens eigen zeggen zijn oorsprong vond in zijn kritiek 
op Engels’ etnologische beweringen.65 De studie kwam uit in 1979 en werd nog 
eens herdrukt in 1988. Zij bestaat uit een prachtig essay waarin Van den Bergh 
ten strijde trekt tegen evolutionaire modellen, gevolgd door een selectie van 
authentieke teksten. Het is een boekje waarmee ik, die in diezelfde tijd Foucault 
flink bestudeerde, meteen een bondgenootschap sloot.66 Zijn tweede veelgele-

                                                             
62  ‘Bibliografie van Prof. Mr. Govaert van den Bergh. Editio ad familiares’, Eigen 

uitgave, Nijmegen 2005, 36 pagina’s. 
63  Ibid., p. v. 
64  Ibid., p. vi. 
65  Van den Bergh noemt de etnologische beweringen uit Friedrich Engels’ Ursprung 

der Familie, des Privateigentums und des Staates achterhaald. Ibid. 
66  Ik heb Govaert zelf pas voor het eerst ontmoet, toen ik door hem werd uitgenodigd 

om voor een gesprek naar Utrecht te komen nadat ik hem brutaalweg een tekst van 
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zen boek, Geleerd recht: een geschiedenis van de Europese Rechtswetenschap 
in vogelvlucht, uit 1980 kende zelfs meerdere herdrukken: in 1985, 1994 en 
2000. Opnieuw een mooi boek om een bondgenootschap mee te sluiten. Ik 
greep en grijp er graag naar, of het nu om een studie gaat van de rechtsgeleerd-
heid van de dertiende eeuwse advocaat en officiaal Yves Hélori (later heilig 
verklaard) of om een onderzoek naar Europese rechtsculturen. De herdrukken 
en de oplage bewijzen dat zijn boek een tijdloos naslagwerk is over de ontwik-
keling van de Europese rechtswetenschap, behandeld naar vijf perioden: Rome, 
Middeleeuwen, Vijftiende en zestiende eeuw, Zeventiende en achttiende eeuw, 
ten slotte de Negentiende eeuw.67 De schrijver daarentegen beschouwt het zelf 
als een geschiedverhaal, geconstrueerd door de geschiedschrijver en gaf het 
daarom niet de ondertitel van ‘de’ maar ‘een’ geschiedenis mee.68 Hij neemt het 
in deze geschiedenis op voor de zo goed als vergeten maar destijds invloedrijke 
Elegante school van Nederland.69 Hij zou later een biografische verhandeling 
wijden aan de grondlegger van de school, Gerard Noodt (1674-1725),70 en een 
afzonderlijke studie van de school zelf, die zijn reeks van twintig boeken 
besluit: Die holländische elegante Schule: Ein Beitrag zur Geschichte von 
Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederländen 1500-1800. (Frank-
furt am Main 2002). 
 Zijn eerste boek is het proefschrift Themis en de muzen: de functie van de 
gebonden vormen in het recht uit 1964. Het is een bijdrage aan het studieveld 
‘poëzie in het recht’ (Jacob Grimm) en gaat over rechtstaal, over de religieuze, 
magische en rituele oorsprong van formules, over de bruikbaarheid ervan ten 
behoeve van de communicatie. Govaert was afgestudeerd als jurist, maar zocht 

                                                                                                                                       
mijn hand (Voller dan de volle eigendom) had gestuurd met het verzoek om een 
publicatieadvies. De tekst was door een aantal juridische tijdschriften geweigerd, 
niet omdat het slecht was of slecht geschreven, maar omdat het te weinig acade-
misch verantwoord was. Volgens Govaert had ik het er naar gemaakt. Ik schreef op 
een manier die slechts aan hoogleraren was voorbehouden, verklaarde hij mij gea-
museerd. Hij adviseerde mij om de tekst in minder prestigieuze bladen te publiceren. 
Het werd geaccepteerd door NNR 1985/1, de voorloper van Recht der Werkelijkheid. 
Niet veel later zou ik deel uit gaan maken van de redactie. Govaert trad in 1986 toe. 

67  In het voorwoord meent de schrijver dat de Europese rechtswetenschap ‘een wat te 
ruim bemeten titel’ is. Hij beperkte zich tot het continentale West- en Midden-
Europa en dan nog niet volledig. Hij maakt ons opmerkzaam of het feit dat het 
Iberische schiereiland en Scandinavië bijvoorbeeld niet aan de orde komen. G.C.J.J. 
van den Bergh, Geleerd recht: Een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap 
in vogelvlucht. Kluwer, Deventer 1985, 2de druk, p. vii. Met de derde druk zou het 
hoofdstuk Negentiende eeuw worden uitgebreid naar Negentiende en twintigste 
eeuw, zij het beperkt tot voornamelijk de Nederlandse rechtswetenschap. Cf. 
G.C.J.J. van den Bergh, Geleerd recht: Een geschiedenis van de Europese rechts-
wetenschap in vogelvlucht. Kluwer, Deventer 1994, 3de druk, p. viii. 

68  Geleerd recht bevat net als Eigendom - zij het minder prominent - een deel met 
originele teksten. 

69  Ibid., op. cit. noot 5, p. 54, 64 e.v. 
70  G.C.J.J. van den Bergh, The Life and Work of Gerard Noodt (1647-1725): Dutch 

Legal Scholarship between Humanism and Enlightenment. Oxford 1988. 
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meteen al de grensvlakken van de rechtswetenschap op met andere kunsten en 
wetenschappen. In zijn proefschrift vond hij aansluiting op zijn jongenswens 
historicus te worden.71 Ook zal de dichter in hem zijn proefschriftonderwerp 
hebben bepaald, we hoeven maar te wijzen op staande uitdrukkingen als ‘paal 
en perk’, ‘huis en hof’, ‘geld of gave’, ‘goed en bloed’ waarvan het recht zich 
bedient.72 Naast ‘geschiedenis’ keert ‘taal’ dus regelmatig in de titel terug, zoals 
in die van de boeken Recht en taal (met Broekman) en De taal zegt meer dan 
zij verantwoorden kan (over Jacob Israël de Haan). 
 Het aantal boeken zou wat mij betreft eigenlijk eenentwintig mogen zijn. 
Het themanummer van Recht der Werkelijkheid Het recht van de geschiedenis: 
historische dimensies in sociaalwetenschappelijk onderzoek van recht dat 
Govaert met de gastredacteuren Chris Lorenz en Roel Pieterman verzorgde, 
kwam immers ook als afzonderlijke boekuitgave uit.73 Ik weet dat ik destijds als 
redactiesecretaris en opmaker van het tijdschrift Govaert omwille van de 
zelfstandige uitgave aanraadde om de bijdragen aan een lopende discussie niet 
in ‘zijn’ nummer op te nemen. Maar hij zag zijn nummer toch vooral als een 
bijdrage aan de interne discussies; dus een andere lopende discussie kon er wat 
hem betreft zonder meer bij. Govaert noemt het themanummer daarom enkel 
als vindplaats bij Ten geleide (oorspr. Ter inleiding), dat gerubriceerd is onder 
de artikelen op het gebied van de rechtsvolkskunde, -antropologie, -sociologie 
en verder bij een bespreking van zijn hand gerubriceerd onder besprekingen en 
aankondigingen.74  

 
Ik noemde Eigendom en Geleerd Recht als twee van zijn bekendste boeken, 
maar er is nog een niet minder bekend werk dat zijn naam draagt, zij het met de 
toevoeging ‘en anderen’: Staphorst en zijn gerichten.75 Het is het resultaat van 
een gezamenlijk interdisciplinair onderzoek, waarbij de sociaalwetenschappe-
lijke inbreng, met name die van de culturele antropologie, een belangrijke was. 
Naast dit onderzoek zou Govaert zich in dezelfde tijd en zonder twijfel ook in 
dezelfde tijdgeest inlaten met nog een groot onderzoek van gelijke opzet. 
 Govaert was betrokken bij het grote multinationale en interdisciplinaire 
onderzoek naar het adatrecht in Bali en Lombok (1971-1973). Mohamad 
Koesnoe, eerder door Geert van den Steenhoven, Nijmeegs hoogleraar volks-
recht, als gastdocent vanuit Surabaya naar Nederland gehaald, werd projectlei-
der. Govaert van den Bergh en Ab Trouwborst, Nijmeegs hoogleraar sociale 
antropologie, vormden met Van den Steenhoven de begeleidingscommissie. 

                                                             
71  Bibliografie, op. cit. noot 1, p.v. 
72  G.C.J.J. van den Bergh, Themis en de muzen: De functie van de gebonden vormen in 

het recht, proefschrift Amsterdam, Tjeenk Willink, Haarlem 1964, p. 116-117. On-
der eigen naam publiceerde hij een enkel sonnet, een bundel onder pseudoniem, en 
een met Maria van den Bergh-Neelissen, Ibid., nrs 248-253. 

73  Bij VUGA, Den Haag 1993. 
74  Bibliografie, op. cit. noot 1, nr. 112 respectievelijk nr. 198. 
75  G.C.J.J. van den Bergh e.a., Staphorst en zijn gerichten, Boom Meppel, Amsterdam 

1980. 
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Nederlanders zouden samenwerken met Indonesiërs, bovendien juristen met 
sociale wetenschappers. Ondanks alle goede bedoelingen en goede voorberei-
ding liep het project op een mislukking uit. Govaert greep het overlijden van 
Mohamad Koesnoe aan om terug te blikken op dit naar zijn ambitie mislukte 
Bali-Lombokproject.76 Het is een openhartige analyse met tal van ervaringsfei-
ten, die ik iedereen die een interdisciplinair project wil starten zeer aanbeveel. 
Niet alleen de voorstelbare verschillen tussen rechts- en sociale wetenschappers 
en die tussen Nederlanders en Indonesiërs worden besproken, ook de universi-
taire verschillen, de politieke verschillen en de typische tijdgeest van de jaren 
zestig komen aan bod. 
 Maar Govaerts naam is toch het meest duidelijk verbonden aan het juri-
disch-antropologische onderzoek in Staphorst naar de verhouding tussen 
strafrecht en volksgerichten. Het idee stamde van hem.77 Hij kwam ermee 
tijdens discussies over de toekomst van de rechtswetenschap in Huis ter Heide 
(1967) georganiseerd door het studentenblad Ars Aequi.78 Het idee werd meteen 
opgepakt en ter plekke uitgewerkt. De toen opgerichte begeleidingscommissie, 
voornamelijk bestaande uit juristen werd later uitgebreid met meerdere antropo-
logen. Govaert trad op als de coördinator. Het onderzoek kwam vlot tot stand 
en vond feitelijk plaats tussen 1968 en 1972, maar het duurde tot 1980 voor het 
tot een publicatie kwam. Govaert meed als eindredacteur ook hier niet de 
gelegenheid tot het geven van redenen van deze vertraging.79 Er wordt stil 
gestaan bij het feit dat het antropologische onderzoek, hoewel het in Nederland 
plaatshad, geen voordelen opleverde vergeleken bij rechtsantropologisch 
onderzoek in den vreemde.80 Het leggen van contacten met en het beantwoor-
den aan het gewekte vertrouwen van de mensen uit het onderzoeksveld vroeg 
evenveel tijd en aandacht. Bovendien eisten de mogelijke effecten van een 
publicatie van de onderzoeksresultaten op de buitenwacht, aparte zorg. Het 
boek besteedt ook aandacht aan wat mis ging bij het plannen. Zo ging men ten 
aanzien van de duur van het onderzoek (archief- en personderzoek en participe-
rende observatie) en de verslaglegging ten onrechte uit van een verhouding van 
2 : 1, terwijl het tegenwoordig duidelijk is dat het omgekeerde het geval moet 
zijn. In dit voorbeeld dus 2 op 4, drie jaar te krap.81 Maar bovenal is het samen-
                                                             
76  G.C.J.J. van den Bergh, Bij de dood van Mohamad Koesnoe (1927-1998) Een 

nabeschouwing over multinationaal en interdisciplinair onderzoek van recht. Recht 
der Werkelijkheid, 1998/2, p. 71-79, m.n. p. 73 

77  Het was al even eerder op zijn weg gekomen. Zie zijn met W.C. van Binsbergen 
Volksgericht en strafrecht. Lezingen gehouden voor de Volkskunde-commissie en 
de Commissie voor rechtsgewoonten van de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen op 2 oktober 1966, Amsterdam 1966. 

78  Van den Bergh e.a., op. cit. noot 13, p. 19. 
79  Weer zou naar mijn mening iemand die plannen heeft om een juridisch-

antropologisch onderzoek op te zetten, Staphorst en zijn gerichten niet mogen mis-
sen. 

80  Ibid., p. 34. 
81  Ibid., p. 24. Aanvullende tweedegeldstroomaanvragen werden door ZWO (nu 

NWO) niet gehonoreerd, waardoor het verzamelde onderzoeksmateriaal moest 
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brengen van verschillende wetenschappen in een gedeeld discours naar zijn 
zeggen een welhaast onmogelijke opgave, zelfs in een tijd waarin de meeste 
wetenschappen dapper functionalistisch waren.82 

 
De leerzame, maar moeizame ervaringen met multidisciplinair teamwork 
hebben Govaert in de latere jaren mogelijk wel afgehouden van de opzet van 
een nieuw breed onderzoeksprogramma, maar niet van het interdisciplinaire 
werkveld. Integendeel. Steeds zocht hij het forum van collega’s uit andere 
vakgebieden op. Hij was lid van de Volksrechtkring, die later opging in de 
Commission of Folk Law and Legal Pluralism als ook in de Vereniging voor de 
Sociaalwetenschappelijke bestudering van Recht. In 1986 trad hij toe tot de 
redactie van Recht der Werkelijkheid, waar hij zo’n twaalf jaar aan verbonden 
bleef.83  
 In deze tweede helft van jaren tachtig en de jaren negentig hebben we 
Govaert leren kennen als iemand die het debat niet schuwt.84 Hij fronste zijn 
wenkbrauwen dan enigszins, kneep zijn ogen een paar keer toe, wreef zijn 
baard om meteen daarop een gebaar uit het repertoire van retorische spreekge-
baren te selecteren en te roepen bijna dat het toch allemaal wel anders lag. 
Govaert kon oogsten wat hij in de jaren daarvoor had gezaaid. Door zijn feite-
lijke kennis van de geschiedenis, in het bijzonder van die van de wetenschap-
pen, vond hij vaak de argumenten om een vertrouwd thema van juristen of van 
sociale wetenschappen eens totaal anders te bezien. Een mooi voorbeeld was 
zijn voordracht Tussen eigenrichting en sociale beheersing: het volksgericht als 
juridische verbeelding op een studiedag onder de titel ‘Volksgerichten in de 
Zuidelijke Nederlanden’ in de Kunstkring te Oisterwijk, 5 november 1988.85 
Govaert keerde zich tegen het gangbare idee dat een volksgericht een al of niet 
primitief overblijfsel is, onderdeel van een eigen cultuur, een rechtssysteem dat 
naast het officiële of statelijk recht bestaat – wat in de perceptie van juristen 
zoveel betekent als een vorm van eigenrichting. Govaert liet bij die gelegenheid 
zien dat het veel genuanceerder ligt. Het aan de schandpaal hangen is eerder 
een overname van wat in de vroegere eeuwen officieel kerkelijke rechtspleging 
was. Bovendien hebben de georganiseerde volksoplopen die door Govaert en 

                                                                                                                                       
wachten op ruimte en tijd binnen de eerste geldstroom, waaruit de vaste aan-
stellingen aan de universiteit worden gefinancierd. 

82  De uitdrukking ‘dapper functionalistisch’ is van Govaert, die hij ook met enige 
zelfironie op zijn eigen denken uit die tijd (jaren zestig, zeventig) betrok, ibid, p. 
277. 

83  Ik maak me sterk dat Govaert ten aanzien van de historici eenzelfde weg bewan-
delde, maar ik moet het beschrijven van zijn verdiensten op dat gebied aan anderen, 
meer ingevoerden, laten. 

84  Zie noot 4.  
85  Ik maak dankbaar gebruik van het verslag van Stephan Klein, Volksgerichten in de 

Zuidelijke Nederlanden, Volkscultuur, tijdschrift over tradities en tijdsverschijnse-
len, jrg 5 (1988), nr 4, p. 86-94. De voordracht is gepubliceerd in G. Rooijakkers & 
T. Romme, Charivari in de Nederlanden, rituele sancties op deviant gedrag. Volk-
skundig bulletin 15/3 (1989), p. 365-75. 
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de anderen werden onderzocht, veelal een ander doel dan te rechten. Govaert 
concludeerde namelijk dat het volksgericht een poging is om zich te verzetten 
tegen invloeden van buitenaf.  
 We hoeven echter niet uit te wijken naar de algemene volkskunde en haar 
kanalen om Govaerts onvrede met veel gangbare dichotomieën in herinnering 
te brengen. In Recht der Werkelijkheid hebben we hem vaak op eendere wijze 
aan het werk gezien. Hij pakt het lemma, zoals ‘magie, religie of wetenschap’, 
‘emancipatie en traditie’, ‘antropologie en geschiedenis bij de bestudering van 
recht’, ‘property versus ownership’, bij de horens.86 Vervolgens legt hij het 
terug bij het wetenschappelijk debat van gewezen tijden om dan van de huidige 
tijd een betere begripsafbakening te verlangen. Alleen zo kan naar zijn hoop 
wetenschappelijke vooruitgang geboekt worden. Voor het recht heeft Govaert 
vaak als conclusie nog een spetterende uitsmijter.  
 Te beginnen met het lemma magie, religie of wetenschap van het thema-
nummer Recht en magie (1989). Van het wetenschappelijke debat dat vanaf de 
negentiende eeuw tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw over magie als 
religie en als bastaard wetenschap gevoerd is, laat Govaert zien dat het het 
christelijke vooroordeel van een goede zaak (godsdienst) en een kwade zaak 
(toverij) ongemerkt heeft overgenomen. Bovendien wordt het debat beheerst 
door het vooroordeel van de superioriteit van causale samenhangen, terwijl 
duidelijk is dat niet in alle gevallen de gevolgen optreden. Niet iedereen die 
rookt, gaat dood aan longkanker. Uit de gegeven geschiedenis valt zijn inziens 
dan weinig wetenschappelijks over magie, religie en wetenschap te verwachten. 
Hij besluit met het formuleren van een nieuw analytisch kader voor magie, 
waarbij hij zoals altijd het recht niet ontziet: “We kunnen het hoogstens over 
magie hebben als een concreet maatschappelijk gebeuren, dat gekenmerkt 
wordt door een heel complex van significante eigenschappen: een bepaalde 
aanleiding, een bepaalde definitie van de situatie, bepaalde doestellingen, een 
bepaald soort rituelen, een bepaald soort formules, een bepaald soort actoren 
die bepaalde regels volgen, een bepaalde kosmologie waarin magie een plaats 
heeft, een magische ‘theologie’ en traditie. Alleen op basis van een dergelijke 
analyse kan ook de vraag naar de relatie van magie en recht weer zinvol wor-
den gesteld. Als we tenminste met dezelfde analytische scherpte weten wat we 
eigenlijk met recht bedoelen.”87  
 In het themanummer Recht: bondgenoot of barrière bij emancipatie 1990 
laat Govaert zien dat een lemma als emancipatie en traditie nodig eens op zijn 
kop moet worden gezet. Emancipatie kan immers een traditie worden (zoals de 
Verlichting) en andersom belichaamt traditie wel de weg naar emancipatie 
(zoals voor de immigranten in de VS). Hij besluit ook hier met een nadere 
                                                             
86  Ik beperk me hier tot de themanummers, waarvoor Govaert zich vaak meteen al uit 

eigen beweging als auteur aanmeldde, Recht en magie 1989, Recht, bondgenoot of 
barrière bij emancipatie 1990, De geschiedenis van recht 1993, The role of law in 
natural resource management 1996. 

87  G.C.J.J. van den Bergh, Magie en recht: einde van een paradigma? Recht der 
Werkelijkheid, jrg. 9 (1988) nr. 2, p. 67-76, p. 76. 
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begripsbepaling, nu met een vrijgeleide voor het recht: “Emancipatie en traditie 
verwijzen naar maatschappelijke waarden, het zijn zelf geen gegeven groothe-
den of absolute waarden. En al pleegt de leek daar anders over te denken, in het 
recht gaat het uiteindelijk niet over woorden maar over waarden: oprecht leven, 
een ander niet schaden, ieder het zijne geven.”88 
 Voor het themanummer Het recht van de geschiedenis dat hij met Chris 
Lorenz en Roel Pieterman concipieerde, worden de geschiedenissen van de 
afzonderlijke wetenschappen onder de loep genomen en op elkaar betrokken.89 
De traditionele scheiding tussen antropologisch en historisch onderzoek is, 
volgens de gezamenlijke auteurs, met de invloed van Clifford Geertz verdwe-
nen. “Local Knowledge is niet alleen gebonden aan plaats, maar ook aan tijd.”90 
Met de historische wetenschap worden de actuele discussies van de sociale 
wetenschappen verder geholpen, mogelijk “tot verwezenlijking van het aloude, 
maar nooit verwezenlijkte desideratum, de ontwikkeling van recht te plaatsen in 
een breed kader van institutionele, maatschappelijke, economische, politieke en 
culturele ontwikkelingen”. Govaert en de anderen besluiten het redactioneel 
met het gebruikelijke adres aan het recht: “Voor de in de juridische faculteiten 
geïnstitutionaliseerde, door juristen vaak in relatief isolement beoefende rechts-
geschiedenis ligt hier een uitnodiging.”91 
 Tot slot – maar in zekere zin ook weer terug naar het begin – naar Govaerts 
bijdrage aan het themanummer The Role of Law in Natural Resource Manage-
ment.92 Govaert greep namelijk die gelegenheid aan om de belangrijkste uit-
komsten van zijn onderzoek naar de geschiedenis van eigendom aan een En-
gelstalig publiek te presenteren. De eigendom naar burgerlijk recht is een 
dogmatische fictie, ten dienste van het overzicht in het vermogensrecht en van 
bewijsrechtelijke beslissingen.93 We zien Govaert als historicus van de rechts-
wetenschap aan het werk als hij het debat onder de Europese rechtsgeleerden 
van het continent reconstrueert en laat zien dat het abstracte en absolute con-
cept van eigendom zich voor 1840 nog niet ten volle heeft ontwikkeld.94 Alleen 
daarom al maakt het ten onrechte aanspraak op universaliteit: “This dogmatic 
concept of ownership is indeed unfit for use in transcultural contexts. It is 
bound up too much with the historical aspirations of the European bourgeoisie, 
and it is too abstract and too uniform for use in the field. It does not account for 
religious, social and political aspects of ownership, or for modern entangle-
ments between public law and private right, because it was precisely those 

                                                             
88  G.C.J.J. van den Bergh, Recht, emancipatie en traditie. Recht der Werkelijkheid, jrg. 

11 (1990), nr. 2, p. 12-26, p. 25. 
89  Van den Bergh, op. cit. in en bij noot 11. 
90  Govaert van den Bergh, Chris Lorenz & Roel Pieterman. Ter inleiding. Recht der 

Werkelijkheid, jrg. 14 (1993), nr. 2, p. 5-12, p. 7. 
91  Ibid., p. 11. 
92  Govaert C.J.J. van den Bergh, Property versus Ownership: Some cursory notes. 

Recht der Werkelijkheid, jrg. 17 (1996), nr. 2, p.167-176. 
93  Ibid., p. 174. 
94  Ibid., p. 168-169.  
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aspects from which it once seemed necessary to free ownership in the first 
place.”95 Ook als sociaalhistoricus weet Govaert het vaak veronderstelde 
huwelijk tussen deze eigendomsopvatting en kapitalistische economie te 
attaqueren. De industriële revolutie heeft immers in eerste instantie in Engeland 
plaats, een land waar geen civil law maar common law geldt.96 In common law 
wordt eigendom niet begrepen als een scherp analytisch en eenduidig concept, 
maar als een bundel van rechten, die afhankelijk van de context naar inhoud en 
aantal kan variëren. Voor het themanummer over de rol van het recht in Natural 
Resourse Management claimt Govaert met deze kritische omkeringen ter lering 
van het recht toch weer een belangrijke rol van de juristen. Nu tot lering van de 
rechtsantropologie, want het theoretisch of analytisch begrip van de eigendom 
als een ‘bundle of rights’ bestond immers al onder juristen nog voordat de 
rechtsantropologen het ontwikkelden om de verscheidenheid aan eigendoms-
vormen te beschrijven.97  
 Hoewel Govaert naar eigen zeggen altijd jurist bleef,98 verdient hij door de 
hier gememoreerde bijdragen een vanzelfsprekende plaats in ons pantheon van 
interdisciplinaire beoefenaars van het recht, die zoals hij zelf schreef de ont-
wikkeling van recht wensen te plaatsen in een breed kader van institutionele, 
maatschappelijke, economische, politieke en culturele ontwikkelingen. We 
zullen zijn omkeringen missen. 

                                                             
95  Ibid., p. 172. 
96  Ibid., p. 173. 
97  Ibid., p. 168. 
98  Govaert heeft de studie naar de Staphorster gerichten altijd ‘juridisch-

antropologisch’ genoemd heeft, omdat hij, hoewel de aandacht verschoof naar de 
sociale wetenschappelijke optiek, zelf jurist bleef. Van den Bergh, op. cit. noot, p. 
365. 
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Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch  
perspectief niet optimaal 

Barbara Baarsma en Flóra Felsö 

De huidige borging van het publieke belang rechtszekerheid op de markt 
voor juridische bijstand is vanuit economisch perspectief niet optimaal 

 
Deze stelling zullen we hierna verdedigen. Wij doen dat aan de hand van een 
viertal punten: (1) de afleiding van het publiek belang, (2) korte beschrijving 
van de huidige borging van het publiek belang, (3) de nadelen van de huidige 
borgingsinstrumenten, en (4) de optimale borging van het publieke belang.  

 
1. Het publiek belang 
 
Het startpunt bij het blootleggen van het publiek belang is een situatie zonder 
overheidsingrijpen op de markt voor juridische bijstand. Het publiek belang 
ontstaat doordat de markt niet goed werkt en/of de politiek niet tevreden is met 
het resultaat van de werking van de markt.  

Het publiek belang op de markt voor juridische bijstand is samen te vatten 
onder de noemer rechtszekerheid. Rechtszekerheid omvat toegankelijkheid van 
het recht, een evenwichtig en ordelijk verloop van rechtsgedingen en een 
efficiënte rechtsgang. Dit publiek belang ontstaat doordat sprake is van infor-
matiescheefheid (de afnemer kan de kwaliteit van de juridische bijstand niet 
goed beoordelen), een paternalistische overheid (die de onmondige, onervaren 
rechtzoekende wil beschermen, ‘equality of arms’), herverdelingsargumenten 
(die leiden tot gefinancierde rechtshulp) en externe effecten (met name onge-
prijsde effecten in het rechtssysteem). 

Zowel aan de aanbodzijde van de markt voor advocatendiensten (enerzijds 
grote commerciële kantoren die met name het grootbedrijf bedienen en ander-
zijds kleinere kantoren die met name het MKB en particulieren bedienen) als 
aan de vraagzijde ontstaat segmentatie (enerzijds grote bedrijven en overheids-
instellingen die frequent advocatendiensten inhuren en anderzijds afnemers die 
slechts zelden gebruik maken van advocatendiensten). Het marktsegment van 
de grote, commerciële advocatenkantoren en grootzakelijke afnemers (‘repeat 
buyers’) behoeft nauwelijks of in ieder geval veel minder (overheids)regu-
lering, omdat de markt het informatieprobleem via het reputatiemechanisme 
adresseert. Het publiek belang van rechtszekerheid speelt dan ook in veel 
sterkere mate een rol op het marktsegment ‘kleinere advocatenkantoren en 
particulieren en MKB’. Echter, ook op dit marktsegment wordt een deel van het 
informatieprobleem opgelost doordat derde partijen (zoals rechtsbijstandverze-
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keraars, vakbonden en gefinancierde rechtsbijstand) individuele rechtzoeken-
den op weg helpen. Doordat zij zelf juristen zijn en veel ervaring hebben met 
het inhuren van advocatendiensten, hebben deze derde partijen een veel beter 
idee van de kwaliteit van de geleverde dienst. Op het ‘kleinverbruikerssegment’ 
bestaat dus wel een publiek belang, maar dat omvat niet het gehele informatie-
probleem, omdat de markt dat voor een flink deel reeds heeft opgelost.99 

 
2. Huidige borging van het publiek belang 

 
De overheid heeft het publiek belang rechtszekerheid geborgd door de volgen-
de instrumenten in te zetten: 
 
− Het instellen van de verplichte procesvertegenwoordiging met een monopo-

lie op dit domein voor advocaten (kortweg: procesmonopolie). 
− Het instellen van de Nederlandse Orde van Advocaten die als publiekrechte-

lijke organisatie de mogelijkheid heeft om met zelfregulering invulling te 
geven aan het procesmonopolie, door bijvoorbeeld een opleidingsprogram-
ma, verordeningen en andere bindende regels en zorg voor tuchtrechtspraak. 

− Het instellen van gesubsidieerde rechtsbijstand. 
− Overige regelgeving ten aanzien van advocaten (Advocatenwet). 

Om een efficiënte rechtspraak te waarborgen en om onmondige klanten te 
beschermen, geldt voor de civiele procedures bij de rechtbank (met uitzonde-
ring van de sector kanton) verplichte vertegenwoordiging. Van oudsher hebben 
advocaten een monopolie op dit domein. De toelatingseisen voor de advocatuur 
(zoals de verplichte beroepsopleiding en de eisen bij het toelaten van advocaten 
in loondienst van niet-advocaten) en de verplichte ‘éducation permanente’ zijn 
mede bedoeld om te garanderen dat advocaten over de specifieke kennis en 
vaardigheden beschikken die nodig zijn voor het voeren van procedures. Deze 
eisen, die de beroepsgroep aan zichzelf stelt, staan in combinatie met het 
wettelijk procesmonopolie een meer gediversifieerd aanbod van procesverte-
genwoordiging in de weg, waardoor concurrentie op de markt voor juridische 
bijstand vooralsnog geen drukkend effect heeft op de prijsstelling van (pro-
ces)advocaten.  

 
3. Nadelen huidige borgingsinstrumenten 

 
Door een wettelijk monopolie in te stellen, introduceert de overheid met haar 
optreden een extra vorm van marktfalen: monopolievorming in een poging een 
informatieprobleem op te lossen. Monopolievorming door overheidsoptreden 
heeft kortweg drie oorzaken: 
                                                             
99  Een flink deel omdat meer dan twee op de tien huishoudens in Nederland een 

rechtsbijstandverzekering hebben, bijna 1,8 miljoen werknemers lid zijn van een 
vakcentrale en jaarlijks bijna 450.000 mensen een beroep doen op de gefinancierde 
rechtsbijstand.  
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− Wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door alleen advocaten. 
Verplichte winkelnering leidt doorgaans tot te hoge prijzen (hoge winst-
marges) en een gebrek aan innovatie.  

− De toetredingsbarrières die de Orde in het leven heeft geroepen zijn hoog en 
versterken dus het monopolie van zittende advocaten. Een voorbeeld hier-
van is de beroepsopleiding Advocatuur die onder de verantwoordelijkheid 
van de Orde valt. Doordat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is en de 
branche zelf het evenwicht in vraag en aanbod van jonge advocaten goed in 
de gaten houdt100, zal er geen overschot aan advocaten ontstaan.101 De wijze 
waarop de Orde de toelating van advocaten in loondienst van onder meer 
vakbonden en rechtsbijstandverzekeraars heeft bemoeilijkt, is een ander 
voorbeeld. De Orde eiste dat de vrije advocatenkeuze in een veel eerder sta-
dium van een zaak diende te worden gegeven dan onder andere de Wet toe-
zicht verzekeringsbedrijf 1993 dat voorschreef. Dit maakte het in dienst 
nemen van een advocaat door een verzekeraar te riskant. Het gevolg was dat 
het aantal advocaten in loondienst pas toenam nadat de Orde deze (en ande-
re) extra eis(en) mede onder druk van de NMa liet vallen. Echter, de Orde 
ziet advocaten in loondienst ook nu nog niet als vakbroeders, maar als con-
currenten, waardoor het aantal advocaten in loondienst nog altijd niet erg 
hoog is en een prijsdrukkend effect niet groot of zelfs afwezig is.  

− Uitstralingseffecten van het procesmonopolie: de status van wettelijk 
beschermd juridisch adviseur werkt ook buiten het monopolie. Dit reputatie-
effect kan in een markt met onvolkomen mededinging worden omgezet in 
een extra premie voor advocaten. 

Het gevolg van het ingrijpen is dat de prijzen hoger liggen en dat er nauwelijks 
prikkels zijn om te innoveren (zo is het aantal ICT-toepassingen in de proces-
praktijk laag, wordt nauwelijks standaardisatie toegepast en is het taalgebruik 
zeer ouderwets). Sommig overheidsingrijpen, namelijk het ingrijpen gericht op 
de gefinancierde rechtshulp, heeft op dat deel van de markt een dempend effect 
op de prijsvorming, omdat de tarieven die de overheid voor de gefinancierde 
rechtshulp heeft vastgesteld lager zijn dan de gewone uurtarieven van een 
advocaat. Het is niet duidelijk of deze tarieven kostendekkend zijn. Indien deze 
lage tarieven kostendekkend zijn, dan is het aannemelijk dat de marges op het 
niet-gesubsidieerde deel wel erg groot zijn. Indien gesubsidieerde rechtsbij-
stand niet kostendekkend is, is er sprake van kruissubsidiëring waarbij de 
betalende cliënt een (in praktijk nauwelijks onderhandelbaar) tarief opgedron-
gen krijgt dat het verlies op de ‘overheidsuren’ goedmaakt. Voor rechtzoeken-
den die geen gefinancierde bijstand hebben, betekent dit ingrijpen dat zij via 
kruissubsidiëring gedwongen zijn om mee te betalen. 
 
                                                             
100  Dit blijkt uit een interview in het blad Ondernemen van MKB Nederland met 

Jeroen Brouwer toen hij nog deken van de Orde was (februari 2005). 
101  Voor elke plaats is een patroon nodig, iemand met minstens acht jaar ervaring 

als advocaat, en elke patroon mag tegelijk niet meer dan twee stagiaires begeleiden. 
(In praktijk wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van het buitenpatronaat.) 
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4. Optimale borging van het publieke belang 
 

Het huidige overheidsingrijpen – en dan met name het procesmonopolie in 
combinatie met via zelfregulering opgestelde toetredingsregels – is niet de 
meest effectieve en efficiënte manier om rechtszekerheid te borgen. De over-
heid erkent dat, zoals blijkt uit de vele commissies die de overheid met betrek-
king tot de positie van de advocatuur in de afgelopen tien jaar in het leven heeft 
geroepen. Op basis van de aanbevelingen van de Commissie Cohen werd de 
mogelijkheid geschapen om als niet-advocaat een advocaat in loondienst te 
nemen. Dit heeft zoals gezegd echter – vanwege allerlei (extra) toelatingseisen 
– niet de concurrentie opgeleverd die de overheid daarvan verwachtte. Na de 
Commissie Van Delden werd in 1999 de competentiegrens verhoogd van 5.000 
naar 10.000 gulden (nu 5.000 euro). Omdat het verhogen van de competentie-
grens het probleem van verplichte winkelnering niet oplost, is dat vanuit dit 
perspectief niet aan te bevelen. De competentiegrensverhoging leidt wel tot een 
grotere keuzevrijheid voor een groter deel van de markt – keuzevrijheid die in 
praktijk ook benut is102. Er zijn meer zaken voor de kantonrechter behandeld 
hetgeen heeft geleid tot snellere en eenvoudigere procedures. Op dit moment 
kijkt de Commissie Van Wijmen naar onder meer het klacht- en tuchtrecht, 
honoreringsmethoden, de organisatievorm en – wederom – naar het procesmo-
nopolie. 

In onze ogen kan rechtszekerheid op een minder marktverstorende manier 
worden gewaarborgd.103 Op korte en middellange termijn zien wij het meest in 
het openstellen van het procesmonopolie voor niet-advocaten: de procesjuris-
ten. Deze procesjuristen zijn geschoolde en ervaren professionals die aan 
bepaalde, nog nader te bepalen eisen dienen te voldoen. Te denken valt hierbij 
aan juristen werkzaam bij rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden en bedrijven. 
Het opstellen van deze eisen alsmede het toezicht op de naleving ervan moet bij 
een onafhankelijke partij komen te liggen. In de huidige structuur komt de Orde 
daar niet voor in aanmerking, omdat de afnemers en overige marktpartijen geen 
zeggenschap binnen de organisatie hebben. Als de organisatiestructuur van de 
Orde wordt aangepast (door een meerderheidszeggenschap voor overige acto-
ren te regelen in een speciale Kamer voor toezicht op het procesmonopolie), is 
er wellicht een mogelijkheid om het toezicht op toegang voor procesjuristen 
toch onder te brengen bij de Orde. In andere gevallen zal een onafhankelijke 

                                                             
102  R.J.J. Eshuis en G. Paulides (20002), Van rechtbank naar kanton : Evaluatie 

van de competentiegrensverhoging voor civiele handelszaken in 1999. Den Haag : 
WODC.  

103  In Duitsland wordt nog een ander alternatief gebruikt, namelijk tariefregule-
ring. Tariefregulering kan op zich wel effectief zijn, maar is in onze ogen geen effi-
ciënte optie, omdat het teveel marktverstoringen tot gevolg heeft. Er wordt een ri-
gide grens aan de markt opgelegd die remmend werkt op innovatie, flexibiliteit en 
andere wenselijke gedragingen. Daarnaast leidt tariefregulering tot hoge regulering-
skosten en is er gevaar voor ‘crowding out’ (de ingewikkelde en tijdrovende zaken 
blijven liggen). 
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toezichthouder de toegang moeten reguleren (bijvoorbeeld een accreditatie-
instelling). Dit alternatief sluit ook aan bij de gedachte dat het – gegeven het 
feit dat de markt voor advocatendiensten is gesegmenteerd en in de ogen van 
veel rechtzoekenden breder is dan alleen de advocatuur – beter is om het 
publiek belang te borgen door markten en niet beroepsgroepen te reguleren. 
Door het openstellen van het procesmonopolie wordt de gehele markt voor 
procesdiensten – en niet alleen de beroepsgroep advocatuur – gereguleerd.  

Op lange termijn zijn de grootste voordelen te verwachten van een combi-
natie van een aanpassing (sterke vereenvoudiging) van het procesrecht en het 
afschaffen van de verplichte procesvertegenwoordiging. Het volledig afschaf-
fen van de verplichte procesvertegenwoordiging is zonder dergelijk flankerend 
beleid niet aan te raden vanwege het gevaar dat de rechtzoekende geen toegang 
meer heeft tot het recht, omdat hij zonder hulp zijn weg niet vindt in de huidige 
ingewikkelde procesregels. 

 
 





  
 

Goedkoop is duurkoop, ook in de rechtshulp 

Freek Bruinsma 

Advocaten zijn meer dan verkopers van rechtshulp en rechtshulp is niet 
zomaar een marktgoed 

 
Tegenover de stelling dat het publieke belang van rechtszekerheid op de markt 
van rechtshulp economisch niet optimaal gewaarborgd is, verdedig ik in het 
navolgende de stelling dat advocaten meer zijn dan verkopers van rechtshulp en 
dat rechtshulp ten dele een vertrouwensgoed is waarvoor intercollegiale toet-
sing onmisbaar is. Ik verschil met mijn opponenten van mening over de wense-
lijkheid van meer marktwerking. Het is wat mij betreft wel genoeg zo; Baarsma 
en Felsö kunnen er maar niet genoeg van krijgen, zo lijkt het wel. 

 
Een ander uitgangspunt 

 
Zoals onder economen gebruikelijk is ook bij Baarsma en Felsö de markt 
uitgangspunt en de overheid achtervanger voor eventuele externe effecten. 
Onder de nodige voorwaarden mag volgens hen een betere prijs/kwaliteit 
verhouding verwacht worden van de markt dan van een wettelijk beschermde 
verplichte winkelnering. Daarom doen ze het verstrekkende voorstel tot ophef-
fing van het procesmonopolie. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met 
deregulering, privatisering en liberalisering – bepaald niet alleen in de rechts-
hulp - hebben mij anders geleerd: ‘outsourcing’ van rechtszekerheid en ‘access 
to justice’ vergt een ander uitgangspunt. Het startpunt moet niet zijn de onvol-
komenheden en onwenselijkheden van de markt van rechtshulp, die tot corrige-
rend overheidsoptreden nopen of zouden moeten nopen, maar een antwoord op 
de vraag of de rechtshulp in goede handen is bij zichzelf regulerende beroeps-
groepen zoals advocaten en notarissen. Rechtshulp is het sluitstuk van de 
rechtsstaat en de rechtsstaat is een historische verworvenheid, tevens een 
publiek belang bij uitstek. Minister Donner wil niet dat letselschadeadvocaten 
betaald worden op basis van no cure no pay omdat ze dan een financieel belang 
krijgen, en dat is volgens hem in strijd met de beroepsethiek van de advocaat. 
Hier is het laatste woord nog niet over gezegd maar de discussie geeft wel aan 
dat er per onderwerp gezocht zal moeten worden naar een optimale mix van 
marktprikkels, overheidsregulering en zelfregulering. Baarsma en Felsö kunnen 
ons hierin niet gidsen: hun veronderstelling dat het materiële recht uit eenduidi-
ge regels bestaat en dat advocaten procederen ten behoeve van rechtszekerheid 
voor hun cliënten is daarvoor te naïef. Deze veronderstelling vormt echter wel 
de grondslag van hun beleidsaanbevelingen voor meer markt en minder over-
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heids- en zelfregulering. Maar eerst iets over de eerste kruistocht van SEO 
Economisch Onderzoek, waar beide auteurs aan verbonden zijn, tegen monopo-
lies in de juridische wereld: die ging over het domeinmonopolie van het notari-
aat. 
In Rechtszekerheid als publiek belang. Over de notaris, zijn domein en de 
markt (2004, onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken) passen Baarsma, Mulder en Teulings hetzelfde analysemodel annex 
afwegingskader toe op het notariaat. Vanwege het vrijgeven van de tarieven en 
minder stringente vestigingsvereisten is de nieuwe Notariswet van 1999 in hun 
ogen al een hele vooruitgang ten opzichte van de oude wet maar omdat de 
prijzen nog niet zijn gedaald (integendeel, zie tabel 1) is een verdere afbraak 
van het monopolie geboden: als we de toetredingsvereisten maar voldoende 
verlagen en anachronismen zoals het verbod op specialisatie (ministerieplicht) 
opheffen, zullen er als vanzelf meer aanbieders van notariële rechtshulp komen. 
Dat zal de prijs drukken zonder dat gevreesd behoeft te worden voor kwali-
teitsverlies - indien tenminste flankerend beleid wordt gevoerd waarbij de 
controle op kwaliteit transparanter wordt en aangevuld met ‘benchmarking’ en 
‘naming & shaming’.  

 
 Tabel 1 Index van gemiddelde tarieven in 2004 (1999=100) 

 2004 
 Huwelijke voorwaarden en testament 
 Samenlevingscontract 
 Los testament 
 Transport groenstrook 
 Transport huis €113.500 en testament 
 Transport huis €245.000 
 Transport huis €363.000 
 Transport huis €590.000 

160 
139 
197 
206 
110 
90 
83 
64 

 Bron: Eerste Trendrapportage Notariaat, WODC-Cahier 2004-12, p. 22  
 

Mijn grootste bezwaar tegen de rechtseconomische benadering van professio-
nele rechtshulp is dat ze van collega’s die elkaar controleren op kwaliteit 
concurrenten maakt die elkaar beconcurreren op prijs. De eerste signalen 
daarvan zijn er al. Volgens de notarissen zelf dreigt een commerciële oriëntatie 
de overhand te krijgen.104 Niet de kwaliteit, maar de winstgevendheid van de 
akte staat hierin voorop. Kruissubsidiëring (een lagere prijs voor familierechte-
lijke akten, gefinancierd door een hogere prijs voor transportakten) en Be-
lehrung (waken tegen overwicht en informatieverschaffing) zijn misschien niet 
meer van deze tijd, maar als het niet meer de notaris is wie maakt zich hiervoor 
dan nog wel sterk? Het rechtseconomische antwoord is een openlijke erkenning 

                                                             
104  Z.D. Laclé e.a., Balansverschuiving? Notarissen over ontwikkelingen in de 

notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999, WODC-Cahier 
2005-15. 
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van marktfalen, gevolgd door overheidssubsidie in het kader van een prestatie-
contract met een ondernemersvereniging. Dat is wat er in de advocatuur ge-
beurd is met de rechtshulp aan on- en minvermogenden. De vervanging van pro 
deo door quid pro quo maakt deel uit van de Entzauberung der Welt en is 
waarschijnlijk onvermijdelijk. Indien de zegeningen van de markt bestaande uit 
een gevarieerd aanbod in antwoord op een verscheidenheid aan consumenten-
voorkeuren en een optimale prijs/kwaliteit verhouding niet te lang op zich laten 
wachten, kunnen we daar ook vrede mee hebben. In dit opzicht stemt het CPB-
rapport Competition and Quality in the Notary Profession (2005) echter niet 
hoopvol. De kwaliteit, gemeten aan het aantal correcties op aktes in de kadas-
trale registratie, staat onder druk: ‘we find that competition leads to a deteriora-
tion of quality in 2003, while this was not the case in 1995. (...) Overall, our 
results suggest that there are reasons to be concerned about the impact of 
competition on the quality of notary services’ (a.w., p.56). 

De marktwerking in het notariaat is volgens de huidige minister van Justitie 
één van de puinhopen van Paars: ‘Ik weet niet of het tot uitvoering van markt-
werking in het notariaat was gekomen als ík destijds minister was geweest. (...) 
Notarissen verlenen diensten als verlengstuk van de overheid. Daarom is het 
ook zo’n bespottelijk idee dat notarissen onder de Europese dienstenrichtlijn 
zouden vallen.’ (interview in Notariaat Magazine van februari 2006). Anders 
dan Donner heb ik geen principiële bezwaren105 tegen het uitbesteden aan de 
markt van notariële akten. Het gaat immers om ervaringsgoederen die worden 
geleverd voor een duidelijk omschreven en voor iedereen kenbaar en contro-
leerbaar publiek belang, te weten rechtszekerheid. Dat ligt anders bij rechtshulp 
die geen ervarings- maar een vertrouwensgoed is en bij rechtshulp die andere 
publieke belangen dient dan rechtszekerheid.  

 
Rechtshulp als vertrouwensgoed 

 
Terwijl notariële akten net zoals executoriale titels en resultaatsafhankelijke 
rechtshulp ervaringsgoederen zijn, die na aflevering goed op kwaliteit te beoor-
delen zijn door afnemers en buitenstaanders, is dat veel minder het geval bij 
rechtshulp als vertrouwensgoed zoals rechtskundig advies en procesbijstand. 
Eventuele kwaliteitsgebreken ontgaan de klant en extern toezicht, klacht- en 
tuchtrecht kunnen niet anders dan sporadisch, incidenteel en selectief zijn. 
Interne kwaliteitscontrole door kantoorgenoten is dan nog een laatste strohalm 
die (1) per definitie ontbreekt bij éénpitters (536 notarissen van in totaal 903 
notariskantoren [59%] en 1534 advocaten van in totaal 3216 advocatenkantoren 
[48%], zie tabel 2) en die (2) onderhouden wordt door een beroepsorganisatie 
met ‘esprit de corps’ en voldoende ‘span of control’.  

                                                             
105  En ik verwacht dan ook dat binnen afzienbare termijn in het principeloze 

Europa dit idee werkelijkheid wordt. 
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Tabel 2 Kantoorgrootte in het notariaat en de advocatuur in 2004 
notariaat 1 2-4  5 of 

meer 
 aantal 

kantoren 
 536 

(59%) 
345 

(38%) 
 22 

(2,4%) 
 903 

advocatuur 1  2-5  6 of 
meer 

aantal 
kantoren 

 1534 
(48%) 

 1182 
(37%) 

 500 
(15%) 

3216 

 Bron: Jaarverslagen KNB en NOvA 
 

Terwijl SEO het notariaat en de advocatuur over dezelfde kam – van monopo-
lies die zich ten koste van de afnemer van rechtshulp verrijken – scheert, wil ik 
wijzen op de onderlinge verschillen. Voor elke notarispraktijk is het domein-
monopolie van levensbelang en rechtszekerheid is inderdaad de rechtvaardiging 
daarvan. Opheffen van het procesmonopolie zal daarentegen veel, met name 
commerciële, advocaten die immers meer adviseren dan procederen betrekke-
lijk koud laten. Wat is het onderscheidend kenmerk van een advocaat op een 
commercieel kantoor ten opzichte van een bedrijfsjurist, fiscalist of jurist op 
een accountantskantoor? ‘(H)oe kan de advocaat zijn vakmatige bekwaamhe-
den behouden als hij niet meer procedeert? En mocht een advocaat nauwelijks 
meer procederen, is het dan nog gerechtvaardigd dat hij diverse privileges 
geniet? Het procesmonopolie is gebaseerd op de gedachte dat voor de meer 
complexe zaken deskundige juridische bijstand nodig is. Deze is in het belang 
van zowel partijen als van een voorspoedige rechtspleging. Er moet immers 
sprake zijn van een equality of arms, terwijl de rechter niet extra moet worden 
belast met een onoordeelkundige juridische presentatie.’106 Aldus minister 
Donner in zijn brief aan de Tweede Kamer (29.279, nr. 20) waarin de commis-
sie Van Wijmen werd aangekondigd. Hier worden andere publieke belangen 
genoemd dan rechtszekerheid (ten onrechte een containerbegrip bij Baarsma en 
Felsö) en omdat procesbijstand een vertrouwensgoed is dat slechts intercollegi-
aal getoetst kan worden is er veel te zeggen voor gedwongen winkelnering 
onder toezicht van een advocatengilde. 

Naar het gevleugeld woord van Mnookin en Kornhauser bestaat het meeste 
advocatengedrag uit ‘bargaining in the shadow of the law’. Dat kan zijn in het 
voorportaal van de rechtszaal: ‘There are not two distinct processes, negotiation 
and litigation: there is a single process in the vicinity of official tribunals that 
we might call litigotiation, that is the strategic pursuit of a settlement through 
mobilizing the court process.’107 Maar dat kan ook, zoals in de commerciële 

                                                             
106  Misschien wel omdat hij zelf rechter is geworden, verdedigt de rechtseco-

noom Richard Posner, die we onmogelijk kunnen betichten van staatspaternalisme, op 
deze grond een procesmonopolie voor advocaten (in Overcoming Law, 1995: ch.1).  

107  M. Galanter, ‘Words of Deals: using negotiation to teach about the legal 
process’, J. of Legal Education, 1984 (Vol. 34) 268-76 (citaat op p. 268). Zie voor 
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advocatuur het geval is, in gesprekken met cliënten. Baarsma en Felsö spreken 
hier over uitstralingseffecten die kunnen worden omgezet in een onverdiende 
premie. Ik ga nu twee vliegen in één klap slaan. In de eerste plaats bleken tot 
verbazing en opluchting van de commerciële advocatuur de meeste bedrijfsju-
risten niet geïnteresseerd om advocaat in loondienst te worden108 en in de 
tweede plaats waren en zijn bedrijven bereid om voor topkwaliteit hoge prijzen 
te betalen. Als het bedrijfsleven zich niet als een homo economicus gedraagt en 
dus niet voor een dubbeltje op de eerste rang behoeft te zitten dan is de conclu-
sie dat opheffen van het procesmonopolie gemorrel in de marge is waar vooral 
de sociale advocatuur, die one shotters in processen bijstaat, de gevolgen van 
ondervindt.  

In een brief van 13 februari aan de commissie Van Wijmen wijst de Orde 
het voorstel van Baarsma & Felsö tot een onafhankelijke toezichthouder af in 
de volgende woorden: ‘De Algemene Raad bepleit met klem één toezichthou-
der/regulator te behouden, en wel in de vorm van de bestaande Orde. Aldus 
behouden het instituut en de titel “advocaat” hun waarde. Aldus ook wordt 
recht gedaan aan de gedurende ruim vijftig jaar bewezen verdiensten van de 
zelfregulerende pbo voor de kwaliteit van de rechtshulp en van de rechtspleging 
in het algemeen.’ Dit ronkend proza is in de kern juist. Hun voorstel om het 
procesmonopolie alvast open te breken door niet-advocaten toe te laten onder-
mijnt zowel de ‘esprit de corps’ als de ‘span of control’ van de Orde als be-
roepsorganisatie. Waarom zou een advocaat nog advocaat willen zijn indien 
een procesjurist/niet-advocaat over dezelfde bevoegdheden beschikt, maar niet 
gebonden is aan gedragsregels en tuchtrecht? De laatste strohalm: de interne 
kwaliteitscontrole bestaande uit de wisselwerking tussen Orde en kantoor, 
wordt vervangen door extern toezicht, en dat is een papieren tijger.  

Kortom: van de voorstellen van SEO en Baarsma & Felsö valt geen betere 
prijs/kwaliteit verhouding te verwachten omdat niet is voldaan aan aanvullende 
voorwaarden. Dat geldt voor veel rechtseconomie: overtuigend op de tekenta-
fels onder laboratoriumcondities, maar de bruikbaarheid in de echte maat-
schappij valt tegen. Een overheid die zich bij het behartigen van publieke 
belangen op de rechtseconomie verlaat zal merken dat goedkoop duurkoop is. 

                                                                                                                                       
het gevleugeld woord R.H. Mnookin en L. Kornhauser, ‘Bargaining in the Shadow 
of the Law: The Case of Divorce’, 88 Yale L.J. 1979:950-97. 

108  Niet eventuele door de Orde opgeworpen barrières maar desinteresse bij de 
werkgever en potentiële kandidaten verklaren het geringe gebruik van de Praktijk-
verordening, zie Freek Bruinsma en Jakko Gunst, ‘Advocaten in loondienst. Over de 
geringe effectiviteit van de gewijzigde Praktijkverordening’, RdW, 2002/2 (jrg.17) 
21-32.  





  
 

Nawoord  

Barbara Baarsma en Flóra Felsö 

Uit de repliek van Freek Bruinsma begrijpen wij dat hij veronderstelt dat wij de 
complexiteit van het materiële recht negeren. Dit is een belangrijk punt en we 
willen daarom benadrukken dat juist het tegenovergestelde het geval is. We 
verwijzen de lezer daarom naar pp. 84-85 van ons rapport: “Samenvattend, het 
afschaffen van het procesmonopolie kan niet doorgevoerd worden zonder een 
ingrijpende vereenvoudiging van het procesrecht, en zelfs daarna is het wellicht 
nodig safe guards in te stellen, zoals de rechter de bevoegdheid te geven om 
partijen alsnog naar een juridisch deskundige te sturen.” Dit is een cruciaal punt 
dat benadrukt dat de consument de kwaliteit van de dienst moeilijk kan beoor-
delen. 

Wij zijn het volledig met Bruinsma eens dat rechtshulp een vertrouwens-
goed is. Wij denken overigens dat de notarisdienst voor one-shotters ook een 
vertrouwensgoed is, we gaan dus in dit aspect een stap verder dan hij. Wat dit 
betreft scheren we advocaten en notarissen inderdaad over één kam en stellen 
inderdaad dat intercollegiale toetsing onvoldoende is. Door de huidige invulling 
van intercollegiale toetsing ligt de nadruk van kwaliteitscontrole op de kwaliteit 
van de dienstverlener terwijl de controle op de kwaliteit van de dienst ontoerei-
kend is. De gesignaleerde kwaliteitsproblemen over een dienst blijven vrijwel 
onzichtbaar voor de (potentiële) afnemer. In zowel de rapporten over het 
notariaat als de advocatuur (en later de andere juridische dienstverleners: 
octrooigemachtigden) stellen we dan ook duidelijk meer marktwerking alleen 
succesvol is als het hand in hand gaat met (meer) kwaliteitstransparantie, 
anders kan meer marktwerking tot averechtse effecten leiden. 

Het is overigens niet zo dat we alle juridische dienstverleners simpelweg 
over één kam scheren. We gebruiken hetzelfde analysekader, maar vullen dat 
steeds specifiek in voor elke sector om te bekijken of meer marktwerking in die 
bepaalde sector welvaartsverhogend is. Het is dan ook niet zo dat economen, of 
wij in het bijzonder, geen genoeg kunnen krijgen van meer marktwerking. Wat 
ze wel doen is het rationaliseren van de afwegingen. Dat vindt niet iedereen 
leuk.  

Ten slotte de stelling dat onze advies om het procesmonopolie open te stel-
len voor procesjuristen gemorrel in de marge zou zijn – een stelling die 
Bruinsma afleidt uit het feit dat bedrijven niet massaal de kans hebben gegre-
pen om een advocaat in loondienst te nemen. Gezien het enorme aantal zaken 
dat jaarlijks onder het procesmonopolie wordt behandeld, hebben we inderdaad 
niet de illusie dat dit advies een aardverschuiving teweeg zal brengen. Waar het 
om gaat is dat door de openstelling (en dus niet de opheffing zoals Bruinsma 
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zegt) van het monopolie de toegankelijkheid van het recht voor gewone burgers 
(en zeker niet alleen die burgers die een beroep doen op de sociale advocatuur) 
en het MKB vergroot wordt, omdat hun premie voor rechtsbijstandverzekerin-
gen, lidmaatschap ANWB of vakbond minder zal stijgen of misschien zelfs zal 
dalen. 
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Ambtenarij doorgelicht.  
Een blik achter de schermen  

van Good Governance in Malawi 

Els Baerends 

Bespreking van Gerhard Anders, Civil servants in Malawi: Cultural Dualism, 
Moonlighting and Corruption in the Shadow of Good Governance. Proefschrift 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005. 

 
Deze studie van de reorganisatie van de ambtenarij door de nationale overheid 
in het Afrikaanse land Malawi is een uitstekend voorbeeld van hedendaags 
rechtsantropologisch onderzoek. Het onderzoek verdiept zich niet alleen in de 
warme rechtswerkelijkheid binnen een lokaal sociaal veld maar strekt het zich 
ook uit tot de nationale en transnationale instituties die in het kader van ont-
wikkelingspolitiek rigoureuze veranderingen in dat veld willen doorvoeren. De 
studie van Anders richt zich zowel op de denkwijze en handelwijze van natio-
nale en internationale actoren – vooral de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds – die de economische ontwikkeling in Malawi willen sturen, 
als op de overlevingsstrategieën van individuele overheidsambtenaren van laag 
tot hoog.  

 
Good Governance en Rule of Law 

 
Hooggestemde idealen, denkbeelden en aannames uit de wereld van de ontwik-
kelingseconomie bepalen de grote lijnen van donorpolitiek. Landen die hulp 
wensen te ontvangen moeten verklaren dat zij hervormingen zullen doorvoeren 
volgens bepaalde normen, samengevat in meeslepende begrippen als Good 
Governance en Rule of Law. Het ideaal van Good Governance heeft betrekking 
op twee tradities. De ene traditie is gebaseerd op het initiatief van een aantal 
leidende politici in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de context van de 
Organisation of Security and Cooperation in Europe (OSCE) and legt vooral de 
nadruk op democratie en burgerrechten. De andere traditie stoelt op het neoli-
berale paradigma van de Bretton Woods instellingen, de Wereldbank en het 
IMF. Deze laatste opvatting van het begrip Good Governance wordt gepropa-
geerd als het ultieme instrument voor het oplossen van de problemen in ont-
wikkelingslanden in Afrika en elders. Anders betwijfelt of zij, zoals zij preten-
deren, een wetenschappelijk en volstrekt neutraal uitgangspunt hanteren op 
grond waarvan zij hun handelwijze menen te kunnen rechtvaardigen. 
 Good Governance is gebaseerd op een westers moderniseringsparadigma 
gericht op management en bestuur en wordt gezien als een toverformule om 
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slecht functionerende en corrupte overheidsinstellingen te transformeren tot 
transparante en efficiënte diensten volgens de normen van de rechtsstaat en een 
democratisch bestel. Een algemeen heersend idee is dat de economische ont-
wikkeling in de meeste Afrikaanse landen vooral wordt belemmerd door 
inefficiënte en corrupte bureaucratieën. Het onverkort toepassen van de Rule of 
Law wordt voorgesteld als een patent middel tegen al deze kwalen en dit 
middel moet worden geslikt als noodzakelijke voorwaarde voor het ontvangen 
van financiële hulp van deze instellingen. Maar dit dient te gebeuren op ver-
zoek van het ontvangende land zelf, zoals Anders laat zien, middels een subtie-
le constructie van uitwisseling van documenten tussen het land dat hulp vraagt 
en de financierende instellingen. Door het initiatief tot een verzoek om bijstand 
te laten komen van de nationale overheid, blijft deze schijnbaar baas in eigen 
land (ownership), maar haalt zich tegelijkertijd de verplichting op de hals tot 
het nemen van een aantal door de WB en het IMF noodzakelijk geachte maat-
regelen (conditionality).  
 Hervorming van het ambtenarenapparaat en de bestrijding van corruptie zijn 
belangrijke voorwaarden waaraan overheden moeten voldoen willen zij finan-
ciële steun van de Wereldbank en het IMF ontvangen. Malawi is, zoals een 
groot aantal andere ontwikkelingslanden in sterke mate afhankelijk van buiten-
landse hulp en heeft daarom geen andere keus dan zich te schikken naar de 
voorwaarden verbonden aan financiële hulp van buitenaf. Een programma voor 
ingrijpende hervorming van het ambtenarenapparaat van de overheid was een 
van de belangrijkste maatregelen van bestuurshervorming in Malawi na de 
democraterisering in 1994.  

 
Reorganisatie van het ambtenarenapparaat in Malawi: verkenning aan de basis 

 
Het voormalig Britse protectoraat Nyasaland werd in 1964 onafhankelijk als de 
nationale staat Malawi en stond vervolgens drie decennia lang onder sterk 
autocratisch bewind van president Kamuzu Banda. Na al snel zijn politieke 
tegenstanders te hebben geëlimineerd, verklaarde Banda zich in 1971 tot 
president voor het leven. In de jaren tachtig verzwakte zijn gezag en na politie-
ke onrust in het begin van de negentiger jaren volgden in 1994 – mede op 
aandringen van buitenlandse donoren – verkiezingen met meer partijen. Presi-
dent Banda werd opgevolgd door Bakili Muluzi die in 1999 werd herkozen. 
Onder Muluzi volgde een grootscheepse reorganisatie van de bureaucratie 
volgens de neoliberale principes die worden gehanteerd door Wereldbank en 
IMF als voorwaarde voor het verstrekken van leningen.  
 De effecten van deze ingrijpende reorganisatie zijn door Anders van dichtbij 
aan de basis bekeken tijdens zijn veldonderzoek (november 1999 – november 
2000 en een revisit in februari/maart 2002). Dit veldwerk had plaats in de 
tegenwoordige hoofdstad Lilongwe, gelegen in de Central Region (ongeveer 
400.000 inwoners waarvan ongeveer 20.000 ambtenaren) en in Zomba, de 
hoofdstad van Malawi in de koloniale tijd en daarna tot 1974 (ongeveer 70.000 
inwoners in 2000 waarvan 10.000 ambtenaren). Anders volgde overheidsamb-
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tenaren in hun dagelijkse bezigheden, op het werk, in de kerk, in de buurt en in 
hun relaties met verwanten in hun streek van herkomst en sprak met hen over 
de manier waarop zij omgaan met de reorganisatie van hun werkomgeving. Het 
was niet altijd even gemakkelijk ambtenaren aan het praten te krijgen over hun 
situatie en werkwijze. Hogere ambtenaren bleken in mindere mate bereid tot 
medewerking aan het onderzoek dan de ambtenaren op lagere niveau’s. Onge-
veer de helft van Anders’ informanten bestond uit vrouwen, de meesten ge-
huwd en met kinderen en een echtgenoot met een baan, soms ook als ambte-
naar.  
 De reacties van de overheidsambtenaren op de reorganisatie van hun dienst 
zijn door Anders bekeken in twee richtingen, verticaal met aandacht voor het 
beleid van de individuele ambtenaar zoals gestuurd via het ministerie door 
interactie met WB en IMF en horizontaal, waarbij nagegaan is hoe de individu-
ele ambtenaar de inkomsten en mogelijkheden die de publieke functie biedt, 
combineert met de verplichtingen en mogelijkheden in de privé-sfeer. 
 De categorie overheidsambtenaren in Malawi kent een grote variatie met 
enerzijds hogere ambtenaren in scherpgesneden pakken, glimmend gepoetste 
schoenen, spelend met hun mobiele telefoon en autosleutels en anderzijds 
tuinlieden en bewakers die niet genoeg geld voor de bus hebben. De relaties 
binnen de overheidsdiensten zijn hiërarchisch en de verticale bindingen tussen 
boven- en ondergeschikten hebben de kenmerken van patroon-cliënt relaties. In 
deze relaties geldt een norm van strikte loyaliteit. In het horizontale vlak van de 
individuele ambtenaar bevinden zich naast collega’s uit de dienst ook de 
verwanten op het platteland in de streek van herkomst.  
 Aangezien een ambtenaar verondersteld wordt relatief bemiddeld te zijn, 
wordt hij of zij bestookt met verzoeken om hulp. In de relaties met verwanten 
moet de ambtenaar zijn relatieve welstand delen en meestal zonder hiervoor iets 
terug te krijgen. Men probeert daarom de verzoeken om hulp zo mogelijk te 
vermijden, maar in geval van acute hongersnood en het overlijden van verwan-
ten zijn de verplichtingen onontkoombaar. Met hun verwanten op het platteland 
onderhouden ambtenaren over het algemeen een nogal ambivalente relatie. Er 
bestaat een uitgesproken spanning tussen de behoefte het eigen gezin een 
zekere mate van welvaart te bieden en de verplichting om aan tenminste een 
deel van de talloze verzoeken om hulp van verwanten tegemoet te komen. 
 Het onderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de diverse individuele 
strategieën en nevenactiviteiten waarmee ambtenaren proberen hun magere 
salaris aan te vullen, variërend van speciale toelagen voor dienstreisjes en 
diverse schaduwpraktijken in dienstverband tot zelfstandig ondernemen in 
bedrijfjes, winkeltjes en ook de verbouw van voedselgewassen. De voorbeelden 
laten zien dat ook voor de individuele ambtenaren in Malawi het sociale en 
culturele kapitaal waarover zij kunnen beschikken van doorslaggevende bete-
kenis is voor economisch succes en overlevingskansen. Terwijl hogere ambte-
naren die behoren tot de elite in staat zijn gebruik te maken van de mogelijkhe-
den van de vrije markt en democratie, moet de gewone ambtenaar moeizaam 
scharrelen om aan de kost te komen. De informatie over de uiteenlopende 
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strategieën waarmee door individuele overheidsambtenaren wordt gereageerd 
op de reorganisatie van hun dienst, draagt bij aan het antwoord op de vraag 
waarom na vijf jaar de doelstellingen van de ambtelijke reorganisatie niet 
waren bereikt.  

 
Ambtenaren en corruptiepraktijken 

 
In zijn laatste hoofdstuk gaat Anders in op het verschijnsel van corruptie. In 
Malawi wordt met de Engelse term corruption op afkeurende toon gesproken 
(in de pers en op straat) over kwalijke zelfverrijking, terwijl de lokale term 
katangale eerder de connotatie heeft van ‘iets wegnemen van de grote hoop om 
te delen met hen die tekortkomen’. Voor het oordeel dat wordt geveld over de 
corrupte praktijk maakt het uit wie er rechtstreeks wordt benadeeld en wat er 
met de verworven middelen wordt gedaan. 
 Onder president Kamuzu Banda waren alle hogere overheidsambtenaren 
volledig van zijn gunsten afhankelijk. Een schrikbewind binnen het ambtena-
renapparaat (een cultuur van angst) bewerkstelligde een strikte naleving van het 
officiële beleid. In deze periode was er ogenschijnlijk weinig of geen corruptie 
behalve dan in een kleine kring van topambtenaren die zich grootscheeps 
verrijkten. Naar beneden toe werd in het ambtenarenapparaat streng gecontro-
leerd op fraude en corruptie. Na de val van Banda volgden diverse hogere 
ambtenaren diens voorbeeld door zich te verrijken. Hun ondergeschikten 
stelden zich loyaal op en volgden het voorbeeld op kleinere schaal, het grote 
graaien werd gedemocratiseerd. De invoering van een representatief democra-
tisch stelsel en vooral het wegvallen van het repressieve regime, stelde ambte-
naren op alle niveau’s in staat in meerdere of mindere mate van hun positie bij 
de overheid te profiteren. Anders kenschetst het resultaat van de hervormingen 
als de ’democratization of appropriation’. 
 Niet alleen de nieuwe economische en politieke vrijheden en het wegvallen 
van de strenge controle, maar zeker ook de sterk verslechterde economische 
situatie met een inflatie van 30% en hongersnood in 2003-2004 vormden een 
voedingsbodem voor corruptie en het gedogen hiervan in informele mores 
binnen de ambtenarij. 
 Corruptiebestrijding lijkt dus alleen effectief mogelijk onder een zeer 
repressief bewind dat in staat is mensen op alle niveau’s scherp in de gaten te 
(laten) houden en extreem strenge straffen op te leggen. De vraag is of corrup-
tie van onderaf te bestrijden is door een situatie te creëren waarin mensen zelf 
een zeer sterk normbesef hebben en dit ook ten aanzien van hun omgeving met 
succes kunnen hanteren binnen een sociaal veld waarin sterke onderlinge 
afhankelijkheid bestaat zonder dat er sprake is van sterk hiërarchische patroon-
cliënt verhoudingen. Een behoorlijk inkomen lijkt in ieder geval een basis-
voorwaarde voor het tegengaan van vele kleinere vormen van corruptie. Aan-
gezien het salaris van vele ambtenaren nauwelijks of niet toereikend is, zijn zij 
sterk afhankelijk van extraatjes. Deze worden gegeven door hun superieuren in 
ruil voor verleende diensten, respect en onvoorwaardelijke loyaliteit. Hierdoor 
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worden de patroon-cliënt verhoudingen van hoog naar laag door het hele 
ambtenarenapparaat heen versterkt. Hoger geplaatsten die hun ondergeschikten 
onvoldoende laten mee-eten uit de staatsruif, riskeren een aanklacht wegens 
corruptie. De bovenbaas die zich gedraagt als een royaal heerser kan daarente-
gen op loyale steun van onderaf rekenen. Voor de ambtenaar is het moeilijk om 
aan het netwerk waarin hij zich bevindt een gunst of dienst te weigeren. Bo-
vendien is het ook onverstandig, want de ene dienst is de andere waard. 
 De ongelijkheid tussen de ambtenaren met een inkomen en de arme familie-
leden op het platteland is te groot voor een wederkerige uitwisseling waarvan 
beide partijen profiteren.  
 Als de nood hoog is, wordt altijd druk uitgeoefend op degenen die nog iets 
hebben om dit te delen met anderen in hun omgeving. Deze druk om te delen 
wat men heeft kan men alleen ontwijken door aantoonbaar niets te hebben of 
datgene wat men heeft zelf nodig te hebben, door uit de buurt te blijven en niet 
aanspreekbaar te zijn. Omdat de ambtenaren in deze relaties altijd moeten 
optreden als de gevende partij (zij krijgen hier zo goed als niets voor terug), 
kiezen de meesten er voor om enige afstand te scheppen tot hun verwanten uit 
het dorp. Zij vestigen zich na pensionering meestal niet in hun streek van 
herkomst. Hun voorkeur gaat uit naar participatie in diverse ondersteunings-
netwerken in hun stedelijke omgeving, bestaande uit collega’s, buren of kerk-
genoten met min of meer gelijke welstand. 
 In de analyse van corruptiepraktijken is het belangrijk om onderscheid te 
maken tussen de eigenlijke motivatie en de aangevoerde rechtvaardiging. 
Ambtenaren zelf gaven hun verplichtingen jegens familie en verwanten als 
rechtvaardiging voor bepaalde vormen van corruptie. Anders heeft zich niet 
laten misleiden door de aangevoerde rechtvaardiging van verplichtingen jegens 
verwanten, hij heeft ook gezien dat er soms sprake was van schaamteloze 
zelfverrijking en met eigen ogen gezien dat veel geld werd besteed aan drank, 
vrouwen en andere uitspattingen die weinig van doen hadden met solidariteit 
jegens de familie.  

 
Het achterhalen van corruptiepraktijken in een ambtenarenapparaat  

 
Anders licht een tipje van de sluier op en beschrijft twee verschillende gevallen 
waarover hij een en ander te weten is gekomen. Met gegevens die vermoedelijk 
niet voldoende bewijs zouden leveren in een rechtszaak, weet hij toch in beide 
scenario’s aan te geven hoe de sociale netwerken van betrokkenen zowel 
faciliteren als meeprofiteren. Anders vervangt het ongenuanceerde en stereoty-
pe beeld van de corrupte ambtenaar door levendig ingekleurde portretten van 
mensen die zich zo goed mogelijk overeind proberen te houden in de maal-
stroom van een ontoereikend salaris, ernstige inflatie, dwingende verzoeken om 
ondersteuning van hulpbehoevende verwanten en de noodzaak het eigen gezin 
te onderhouden naar de levensstandaard van de min of meer gegoede stadsbe-
woner. De niet aflatende verzoeken van verwanten om ondersteuning zijn niet 
de voornaamste oorzaak van corruptie, al worden ze vaak wel als rechtvaardi-
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ging aangevoerd. Staatseigendom ontvreemden of gebruiken wordt tussen de 
officiële regels door oogluikend toegestaan, zeker als het gebeurt om aan 
verplichtingen jegens verwanten te voldoen. Collega’s die meewerken of een 
oogje dichtknijpen, hopen dat hun welwillendheid beloond zal worden, niet 
noodzakelijkerwijs meteen in klinkende munt, maar later eens, als de rollen zijn 
omgedraaid en zij hulp nodig hebben. 
 Bij het lezen van de beschrijvingen van de strategieën van individuele 
ambtenaren werd ik steeds nieuwsgieriger naar de positie van de onderzoeker 
zelf en zijn patroon-cliënt relaties in dit verre van eenvoudige onderzoeksveld. 
Een dergelijk veldonderzoek onder overheidsambtenaren waarbij gevoelige 
onderwerpen als corruptie ter sprake komen, vereist een grote mate van sociale 
vaardigheid van de onderzoeker die moet proberen goede betrekkingen op te 
bouwen en te onderhouden met alle lagen van de onderzochte populatie. Als 
onderzoeker kom je evenwel nooit alles te weten en vermoedelijk is daarom 
echt grote corruptie waarbij grote sommen gelds verdwijnen naar Zwitserse 
bankrekeningen buiten beeld gebleven. Op een gegeven moment hanteert 
Anders (naar hij vermeldt op instigatie van Kevin Quinlan, verder in het boek 
niet genoemd) een verrassende tactiek in zijn vraaggesprekken met lagere 
ambtenaren door hen te vragen een dier te tekenen dat hun departement voor-
stelt. Dit leverde veel leeuwen en luipaarden op. Aangezien deze dierfiguren 
wereldwijd met grote regelmaat voorkomen in heraldiek en heldenverhalen 
vraag ik mij echter af wat hieruit valt te concluderen en of een verzoek om de 
sportclub of zelfs de familie met een dierfiguur te karakteriseren heel andere 
beesten zou hebben opgeleverd.  

 
Conclusies van Anders 

 
Waarom vinden de hooggestemde idealen van Good Governance geen weer-
klank bij de gemiddelde overheidsambtenaar in Malawi? De vaak gegeven 
verklaring dat de moderne westerse instellingen niet passen bij de oorspronke-
lijke Afrikaanse ‘traditie’ (c.q. cultuur of ‘mentaliteit’) is wel erg kort door de 
bocht en wordt gelogenstraft door de gedetailleerde informatie over het gedrag 
van ambtenaren in de studie van Anders. Zijn onderzoek laat zien dat de alge-
meen gangbare verklaring van de mislukking van de hervorming van het 
ambtenarenapparaat in Malawi, uit de onverenigbaarheid van een moderne 
instelling naar westers model en de Afrikaanse cultuur, veel te simplistisch is. 
De alledaagse praktijk van individuele ambtenaren en hun diverse overlevings-
strategieën leidt ertoe dat de hooggestemde idealen van Rule of Law en Good 
Governance, waarmee beoogd wordt de gewenste efficiëntie in het overheids-
apparaat te bewerkstelligen en corruptie uit te bannen, niet worden gerealiseerd. 
In heldere bewoordingen geeft Anders aan hoe langs verschillende lijnen, met 
verschillende uitgangspunten en uiteenlopende belangen de betrokken actoren 
het systeem onderuit halen. 
 In de algemene, internationale discussie over ontwikkelingspolitiek bestaan 
een aantal tegenstrijdige stromingen. Het neoliberale idee dat ontwikkeling 
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wordt bevorderd door de bemoeienis van de staat te verminderen en meer 
ruimte te geven aan ‘marktwerking’ en privatisering, strookt niet met het 
vereiste dat de overheid het heft in handen moet nemen en de principes van 
Good Governance en de Rule of Law invoeren en handhaven. Het beleid van de 
Wereldbank en het IMF is gebaseerd op een aantal aannames over ontwikkeling 
die weinig van doen hebben met de alledaagse werkelijkheid in een ontwikke-
lingsland als Malawi. De ambitieuze plannen van reorganisatie ten behoeve van 
de economische ontwikkeling stuiten op grote problemen bij de implementatie, 
omdat de ambtenaren die met uitvoering belast zijn hieraan een eigen interpre-
tatie geven. Maar dit dwarsliggen van de ambtenarij mag niet verklaard worden 
aan de hand van een simplistische voorstelling van zaken als zou er een schier 
onoverbrugbare culturele tegenstelling bestaan tussen de moderne levenswijze 
en de ‘oorspronkelijke Afrikaanse traditie’ die het invoeren van ‘nuttige veran-
deringen’ belemmert. 
 Anders komt tot de conclusie dat er in Malawi geen direct verband valt te 
constateren tussen democratisering en het uitbannen of terugdringen van 
corruptie, sterker nog dat het democratiseringsproces en de hervorming van het 
ambtenarenapparaat heeft bijgedragen aan een toename van bijbaantjes en 
diverse vormen van corruptie onder ambtenaren. De reorganisatie van de 
overheidsbureaucratie wordt hierdoor in feite ondermijnd. Het feit dat de 
ambtenaren in Malawi de hervorming van hun dienst zagen als een bedreiging 
en probeerden deze naar hun hand te zetten en volgens eigen normen te imple-
menteren, heeft de uiteindelijke effectiviteit van de maatregelen sterk beïn-
vloed. Niet door georganiseerd verzet, maar door hun individuele strategieën, 
staken de ambtenaren een spaak in het wiel van de hervormingen van de over-
heidsdiensten. 
 Deze gedetailleerde analyse van de wijze waarop de grootscheepse hervor-
ming van het ambtenarenapparaat in Malawi in de praktijk schipbreuk lijdt, is 
niet alleen de moeite waard voor hen die specifiek geïnteresseerd zijn in de 
situatie in Malawi. De bevindingen van Anders’ studie en zijn kritische analyse 
van de strategieën van de WB en het IMF kunnen van nut zijn om inzicht te 
krijgen in de situatie in vele andere landen in Afrika en ook elders in de wereld 
die met soortgelijke problemen kampen. Het is duidelijk dat een antropologisch 
perspectief vanaf de basis, met aandacht voor de verticale en horizontale 
verbanden laat zien hoe de werkelijkheid afwijkt van de gangbare veronderstel-
lingen. Sleutelen aan het ambtenarenapparaat met behulp van de technieken 
ontwikkeld door de Bretton Woods Institutions heeft niet het gewenste effect, 
maar wel veel ongewenste en onbedoelde andere effecten. Met zijn studie laat 
Anders zien dat oplossingen voor de problematiek van corruptie, bijbaantjes en 
vriendjespolitiek in een ambtenarenapparaat niet langs eenvoudige weg door 
het opleggen van de Rule of Law en het ideaal van Good Governance zijn te 
bewerkstelligen.  
 Dit boeiende onderzoek is ook nog eens heel goed leesbaar te boek gesteld.  





  
 

Rechters in de periferie 
Blootshoofds door de Laan van Meerdervoort  

Albert Klijn 

Rechters tussen Staat en Straat. De positie van de rechterlijke macht in de 
democratische rechtstaat, L.E. de Groot-van Leeuwen. Rede uitgesproken ter 
gelegenheid de aanvaarding van het ambt van hoogleraar rechtspleging aan de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen, 21 
januari 2005.  

 
Drie vragen stelde Leny de Groot-van Leeuwen aan de orde in haar oratie: de 
relatie tussen de (organisatie van de) rechtspraak en de wetgeving, de samen-
stelling van de rechterlijke macht en het maatschappelijke vertrouwen in de 
rechtspraak. Dat is mooi want vragen vormen het begin van het sociaalweten-
schappelijk onderzoek. Vragen zijn immers het plaatsen van vraagtekens achter 
aanvaarde opvattingen, geldende regelingen of voorgestelde beleidsinterven-
ties.  

Wat op het eerste gezicht een puur beschrijvende vraag lijkt – hoe zit het 
met ? – valt vaak te expliciteren als: klopt het wel dat als we X doen (nalaten of 
verbieden) het uiteindelijke resultaat ervan overeenkomt met een voorzien 
gevolg? Zo’n vraag is interessanter omdat deze binnen het kader van een 
empirisch theoretische wetenschapsbeoefening dwingt tot een trits van opeen-
volgende stappen die neerkomt op het beschrijven van verschijnselen in hun 
samenhang, de explicitering van gehanteerde veronderstellingen over gedrags-
mechanismen en vraagt om proefondervindelijke toetsing van de houdbaarheid 
van die veronderstellingen. De nieuwe hoogleraar oppert aan het eind van haar 
betoog drie voorstellen tot empirische beantwoording van de geponeerde 
vragen. Moeten we dus nog op de toetsing wachten, rest een kritische blik op 
de daaraan voorafgaande stappen. Welke praktijken geven aanleiding tot welke 
vraagtekens en hoe ziet de voorgestelde weg naar een beantwoording eruit? 

 
Rechtspraak en wetgeving 
 
Er is een staatsrechtelijk en bestuurlijk leerstuk: de trias politica. Dat laat 
weliswaar verschillende interpretaties toe maar is in de kern helder: de verschil-
lende overheidsmachten moeten in hun functioneren onderscheiden kunnen 
worden wil men samenklontering van macht voorkomen. Een centraal element 
in deze leer vormt het onafhankelijk functioneren van de rechterlijke macht ten 
opzichte van de wetgevende macht. Scheiding der machten heet dat, al wil dat 
niet zeggen dat er geen samenwerking mag bestaan tussen de twee machten, 
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tussen rechters en wetgevingsambtenaren. Sterker, die samenwerking wordt 
gewenst omwille van de kwaliteit van de wetgeving, zo lijkt communis opinio. 
Achter die opvatting zet de auteur een vraagteken. Is het wel waar dat de 
kwaliteit toeneemt? Waaruit blijkt dit? En bestaat ook niet het gevaar op een 
onvoorzien, zelfs tegendraads effect dat de rechtspraak er onder gaat lijden 
doordat rechters niet meer onafhankelijk kunnen oordelen en daarmee hun 
gezag verspelen? De auteur beperkt zich tot die laatste vraag; die over de 
onafhankelijkheid. Een zeer interessante.109  

 
De samenwerking beschrijvend wijst de auteur op een aantal concrete vormen 
zoals wisselfuncties (detacheringen van raio’s bij politieke partijen of van 
rechters op departementen; de overstap van rechters naar de politiek en de 
volksverhuizing van ambtenaren richting rechtspraak) en dubbelfuncties (rech-
ters in de politiek-bestuurlijke sfeer, rechter-plaatsvervangers met een hoofd-
functie in het OM, de politiek of het departement). Maar het meeste accent legt 
zij op het verschijnsel van de institutionele advisering door rechters in het 
kader van wetgeving. Er zijn veel – permanente dan wel ad hoc – adviescom-
missies waarin rechters participeren en daarnaast de geschreven adviezen van 
de Hoge Raad, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Raad voor 
de rechtspraak. Er wordt veel door rechters ‘gebuurt’, om haar beeldspraak over 
te nemen.  

Daarover maakt zij zich zorgen. Niet alleen kost al dat adviseren tijd, het 
vertraagt het wetgevingsproces en ook dreigt het gevaar van inkapseling van de 
rechterlijke macht. Die zorg berust op drie overwegingen. Allereerst de polder-
cultuur in ons land. Met een verwijzing naar Lijphart verwacht ze dat de (orga-
nisatie van de) rechtspraak niet (voldoende) polariseert maar coöpereert met de 
wetgeving. Vervolgens is er de homogeniteit van de juridische beroepscultuur 
in ons land; “Alle juristen, waar ze zich ook in de samenleving bevinden, zijn 
gesocialiseerd in dezelfde opleiding en delen dezelfde taal en waarden. Dit leidt 
tot een tendens tot groepsvorming” (p.16).110 Ten derde voert ze de uit de 
sociale psychologie afkomstige kennis aan dat groepsvorming een zichzelf 
versterkend proces is dat leidt tot reciprociteit. Hoe meer mensen met elkaar 
omgaan, hoe meer men normen en waarden gaat delen en hoe meer men op 
elkaar gesteld raakt. In dit geval is die reciprociteit gevaarlijk. Als voorbeeld 
verwijst ze naar de opstelling van de Hoge Raad ten tijde van de Tweede 

                                                             
109  Het is een vraag waarmee de auteur al langer doende is zoals men al uit haar 

dissertatie kan opmaken, L.E. de Groot-van Leeuwen (1991), De rechterlijke macht 
in Nederland: samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistra-
tuur, Arnhem: Gouda Quint. Zie verder L.E. de Groot-van Leeuwen & M.M. Kom-
mer (1995), ‘Rechter en wetgeving: participatie of terughoudendheid’ in: L.E. de 
Groot-van Leeuwen en L.A.H.J. Quant (red) Ethiek en het juridische beroep, VUGA 
Uitgeverij, Den Haag, p. 137-150. 

110  Me dunkt: wel een erg boude uitspraak die door haar zelf weerlegd lijkt door 
haar eerder gedane observatie dat soms sprake is van tegenstrijdige adviezen vanuit 
de rechterlijke macht (p.11). Posities lijken belangrijker dan personen.  
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Wereldoorlog wat betreft de zuivering van de rechterlijke macht. In overleg 
met de regering verkreeg de Hoge Raad immuniteit terwijl de lagere gerechten 
aan de zuiveringsautoriteit werden onderworpen.111 Kortom, argwaan is gebo-
den en daarmee ook onderzoek naar de perverse effecten.  

 
De etnische factor  

 
Het tweede onderwerp betreft de samenstelling van de rechterlijke macht. De 
opvatting bestaat dat het maatschappelijke vertrouwen in een publieke instantie 
zoals de rechterlijke macht, voor een deel afhangt van de mate waarin de 
samenleving zich vertegenwoordigd weet in de samenstelling. Aan dat concept 
’vertegenwoordiging’ zijn, empirisch gesproken, verschillende inhouden te 
geven. Naast de betekenis van ’descriptieve vertegenwoordiging’ (afspiegeling 
van de groep), ’substantiële’ vertegenwoordiging (handelend in het belang van 
de groep) en ‘formele’ vertegenwoordiging (refererend aan regels en procedu-
res met betrekking tot werving van leden uit de groep), is er het aspect van de 
‘symbolische’ vertegenwoordiging. Dat verwijst naar de door een groep beleef-
de mate waarin zij fair en adequaat door die instanties gerepresenteerd wordt. 
Nu kan die symbolische vertegenwoordiging empirisch niet zonder een zekere 
mate van descriptieve vertegenwoordiging (er moeten tenslotte leden uit de 
bedoelde groep in de instantie zitten) en in dat verband is de formele vertegen-
woordiging ook relevant (want de regels en procedures moeten het mogelijk 
maken). Dit alles zegt de auteur hier niet zo expliciet maar het vormt onmis-
kenbaar de achtergrond van haar betoog. 
 Ik schreef zojuist dat er vraagtekens achter bepaalde opvattingen of praktij-
ken werden gezet, maar dat geldt niet voor dit onderwerp. Goed beschouwd 
stelt zij alleen de kwestie van de etnische non-diversiteit binnen de rechterlijke 
macht – in het bijzonder die van de zittende magistratuur – aan de orde gesteld. 
Zij verwijst naar het internationaal vergelijkende onderzoek dat ze in opdracht 
van de Raad voor de rechtspraak (samen met haar collega Anita Böcker) 
uitvoerde.112 

 
Publiek vertrouwen en wantrouwen 
 
Onderzoek laat zien dat de Nederlandse bevolking in meerderheid vertrouwen 
in de rechter of de organisatie van de rechtspraak heeft. Deze observatie doet 
niets af aan een andere: de incidentele onvrede die naar aanleiding van concrete 
zaken ontstaat. De auteur constateert dat er klaarblijkelijk een snel te mobilise-
ren, actief wantrouwen is naast dat min of meer permanente vertrouwen. Zij 
vraagt zich af of de Nederlandse rechtspraak kans loopt om door zo’n eruptie – 
                                                             
111  Is een oorlogssituatie op zichzelf al uitzonderlijk en daarom als bewijsvoering 

nogal precair. Het wordt dat des te meer als de feitelijke gang van zaken niet meer in 
detail wordt toegelicht. Overdrijving ligt op de loer, lijkt me. 

112  Zie: Meer van minder in de rechtspraak: over toetredingskansen van etnische 
minderheden, Rechtstreeks nr.4 2005, Raad voor de rechtspraak, Den Haag. 
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in haar termen: een populistische revolte – uit het lood geslagen te worden. Dat 
zal zo zijn als “de inhoud van het actieve wantrouwen tegen de rechterlijke 
macht plotsklaps zou gaan samenvallen met dat wat grote aantallen mensen min 
of meer latent ook wel vinden” (p. 25). Of zo’n eruptie kans van slagen heeft? 
We weten het niet, want we weten zo weinig van wat er in de hoofden van 
“gewone mensen” mensen zit. Nader onderzoek is noodzakelijk. 

De daad bij het woord voegend lanceert zij drie onderzoeksprojecten. Aller-
eerst een onderzoek naar de rol van normdragers waaronder naast financiële 
adviseurs of voetbaltrainers ook de rechters. “Onderzoek naar deze normen en 
de wijzen waarop deze worden waargenomen en opgepakt in de samenleving 
kan licht werpen op de voedingsbodem van vertrouwen en wantrouwen in het 
recht” (p.28). Een tweede project – met als werktitel De rechtstraat – bestaat 
eruit dat een grote diversiteit aan personen die wonen in of zich bewegen door 
een min of meer fictieve Laan van Meerdervoort wordt bevraagd naar wat ze 
allemaal doen (gedaan hebben), welke contacten ze hebben (gehad) met 
‘rechtsdragers’ en wat hun opvattingen zijn over mensen in de verschillende 
juridische beroepsgroepen. Dit vanuit de veronderstelling dat “de contacten, en 
de processen die daarop volgen, toegang (geven) tot de betekenis die abstracte 
concepten zoals juridisering, internationalisering en legitimering voor mensen 
hebben” (p.29). Het derde project heeft als aanduiding Niet onze taal, niet onze 
normen. Dit sluit aan bij de observatie dat lager opgeleiden in eerdere vertrou-
wensonderzoeken het meest slecht scoorden en dus een zwakke plek in het 
draagvlak vormen. Zij veronderstelt dat de onbegrijpelijkheid van de juridische 
taal hier een van de mogelijke oorzaken is.113 Onbegrip vervreemdt de laagop-
geleiden: onze rechtspraak is niet de hunne. Dat geldt nog meer voor de inhoud 
van het recht, zo veronderstelt ze. Rechtsnormen konden wel eens alleen of in 
overwegende mate die van de bovenwereld zijn en in de benedenwereld heel 
anders uitpakken. Vandaar dat er aan die laagopgeleiden meer onderzoeksaan-
dacht besteed moet worden. 

 
Conclusie 
 
Aan het eind gekomen van haar betoog verbindt zij het eerste en het tweede 
onderwerp aan elkaar met de stelling dat omwille van de versterking van het 
maatschappelijke draagvlak, de rechtspraak minder moet aanschuren tegen de 
wetgeving. “Elk uur besteed aan samenwerking in de trias kan immers niet 
besteed worden aan de rechtspraak zelf en, mede langs die weg, aan de relatie 
met de bevolking. Maar sterker nog, ieder uur besteed aan die samenwerking 
vormt een risico voor de relatie met de bevolking, omdat samenwerking het 
wantrouwen voedt” (p.35). Er lijkt dus sprake van een verlies-verlies situatie. 

                                                             
113  In een voetnoot (80; p. 30) geeft ze echter aan dat dit voor hoogopgeleiden 

minstens ook zoveel opgeld kan doen. Hoogleraar wetgeving en wetgevingskwaliteit 
(Universiteit Maastricht) Veerman, heeft naar eigen zeggen nog nooit via een fout-
loze invulling van het IKAP-formulier de begeerde pc of fiets bemachtigd.  
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Geen dubbele pet; blootshoofd dus. En vooral: meer kennisnemen van de 
leefwereld van vooral de laagopgeleide medeburgers. Het voorgestelde onder-
zoek(programma) gaat in die lesstof voorzien, zo mag men aannemen. 

 
Mijn evaluatie 
 
Mij komt deze conclusie niet erg overtuigend voor. De behandeling van de 
twee constitutieve onderdelen is daarvoor te onbevredigend. Voor beiden geldt 
hetzelfde tekort: de vraagstelling is weinig scherp en – waarschijnlijk in sa-
menhang daarmee – de onderzoeksroute die gekozen wordt blijft of geheel weg 
(zoals bij de adviseringsvraag) of wordt globaal aangeduid (zoals bij de ver-
trouwensvraag). Met onderzoeksroute bedoel ik dan niet een minutieuze weer-
gave van de vragen; ik bedoel de overwegingen (theorieën) die de basis vormen 
van de veronderstelde samenhangen tussen de verschijnselen: in dit geval de 
overschrijding van de trias-grenzen door de rechter en het vertrouwen van de 
bevolking in de rechtspraak.  

Het eerste dat opvalt bij het adviseringsprobleem is dat de auteur ons geen 
inzicht geeft in de omvang en ernst van het verschijnsel en signalen die op de 
averechtse effecten wijzen. Men krijgt enige cijfers over de frequentie van 
bijvoorbeeld de adviezen van de Hoge Raad, de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak en de Raad voor de rechtspraak. Die worden gevolgd door de 
mededeling dat adviezen niet voor niets worden geschreven zoals blijkt uit het 
feit dat aan ongeveer de helft ervan wordt gerefereerd in de parlementaire 
behandeling. Ja, en? Daaraan wordt de vaststelling geknoopt dat er sprake is 
van enig activisme van de rechterlijke macht. Ik neem aan dat bedoeld wordt: 
een zorgelijke mate van burenbezoek. Misschien is dat zo; misschien niet.114 
Ten aanzien van de mogelijke onvoorziene effecten wijst de auteur op de gang 
van zaken rondom de Wet Bedreigde Getuigen. Die wet is door de rechterlijke 
macht zelfs mede geïnitieerd en daarna heeft zich een langdurig adviserings-
proces ontwikkeld waarin rechters individueel en de rechtspraak collectief zo 
frequent betrokken is dat er volgens haar sprake is van medewetgeving. Ik heb 
het artikel waarnaar ze verwijst er op nageslagen.115 Het biedt een gedetailleer-
de beschrijving van een complex proces waarvan ik niet de indruk overhoud dat 
het proces van advisering zo problematisch is. Ten aanzien van het in dit 
verband springende punt – de zich mogelijk voordoende vermenging van 
posities van de betrokken (rechterlijke) actoren – zie ik geen zaken die indica-

                                                             
114  Zo heeft de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak op de op 27 januari 

2006 in Den Haag gehouden conferentie Stoelendansen met de macht gezegd dat hij 
geen activisme in de rechtspraak waarneemt. Misschien heeft hij gelijk, misschien 
niet. 

115  W. Rombouts en L.E. de Groot-van Leeuwen, De bemoeienis van rechters met 
wetgeving, toegelicht aan de hand van de Wet Bedreigde Getuigen, Regelmaat, 
2003/4 p. 143-152.  
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tief zijn voor het denkbare gevaar.116 De conclusie van dit artikel luidt dat bij 
gebrek aan regelgeving over de wijze van geoorloofde advisering van de 
rechterlijke macht ten aanzien van de wetgeving, het de opvattingen en over-
wegingen zijn van de actoren die de verhouding bepalen. Gelezen in de context 
van deze oratie leidt die zin mij slechts tot de vraag onder welke (institutionele) 
omstandigheden het gevaar dreigt dat die opvattingen verwateren en dus het 
averechtse effect kan optreden. Dat is het vraagstuk dat de auteur ook nu in 
haar rede agendeert. Helaas, daarbij blijft het.  

De sprong naar het advies aan de rechter om zich daar verre van te houden 
is in mijn ogen ook een onnavolgbare. Onnavolgbaar voor zover het een daar-
aan vermoedelijk ten grondslag liggende veronderstelling betreft dat de Neder-
landse bevolking van mening is dat de rechters teveel buurten. Die aanname 
vindt – staatsrechtelijk gesproken: helaas – hoogstwaarschijnlijk empirisch 
geen steun. Binnen het raam van het onderzoekprogramma van de Raad voor de 
rechtspraak is in het recente verleden (gewone) mensen de vraag voorgelegd of 
ze al of niet van mening waren dat de rechter vandaag de dag te licht straft. Aan 
hen die voorstander zijn van strenger straffen (om en nabij 80 procent van de 
ondervraagden) is vervolgens gevraagd waar aan dat volgens hen ligt; zijn de 
rechters te soft, de wetten te slap of ontgaan velen hun straf puur op basis van 
formaliteiten (vormfouten)? De uitkomst is eenduidig: het kwaad zit in de 
slappe wetten; de softheid van de rechter scoort het geringst.117 Gewone mensen 
zouden dus wel eens heel blij kunnen zijn als de rechters eens een tijdje introk-
ken bij de buren wetgevers. Dit is – ten overvloede – geen ontkenning van het 
mogelijke probleem dat aan de orde gesteld is. Het illustreert in mijn ogen 
slechts de te simplistische wijze waarop dat geschiedt.  

Daarmee ben ik weer bij de vertrouwensvraag, zoals gezegd, een relevante 
vraag. Hoe het daarmee staat, waarmee het samenhangt, welke factoren om-
vang en sterkte beïnvloeden en via welke mechanismen dat gaat: het is een 
uitdagende opgave voor het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Er bestaat een 
omvangrijke hoeveelheid data en er zijn theoretische kaders ter interpretatie 
daarvan. Van een uitgekristalliseerde situatie is geen sprake en het komt er dus 
op neer dat onderzoekers proberen aansluiting te zoeken bij die theoretische 
kaders en bij onderzoeksmethoden om een concurrentie van bevindingen 

                                                             
116  Ik schrijf met opzet: indruk. Ik kan het volkomen mis hebben. Mijn punt is 

slechts dat er geen duidelijk kader is waarin een lezer de observaties kan plaatsen. 
Dat leidt al snel tot moeilijk op te lossen meningsverschillen.  

117  Ruim de helft (van de ontevredenen) zoekt de schuld bij de wet; ongeveer een 
op de twintig bij de rechter. Ik zie hier af van allerlei mogelijke interpretaties; het 
gaat mij slechts om het feit dat de uitslag contra-intuïtief mag heten. Daarbij is het 
wel nuttig te weten dat in het door de auteur ook gebezigde bevolkingsonderzoek 
(zie noot 77 p. 29) enige steun valt te vinden voor het feit dat mensen enige notie 
hebben van het gegeven dat rechters aan de wet gebonden zijn. J.W. de Keijser, H. 
Elffers (red), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter, Den Haag, Boom Ju-
ridische Uitgevers, 2004, p.78. 
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mogelijk te maken. In de oratie blijft wat dit betreft (te) veel in het ongezeg-
de.118  
 Sterk wordt geleund op de veronderstelling dat met name de laagopgeleide 
burgers door onbegrip van de juridische taal en het hebben van andere normen 
zich van de rechters vervreemd voelen. Inderdaad, voor hen (maar ook voor 
beter geschoolden) geldt dat rechters hun beslissingen beter moeten uitleggen. 
Maar of er sprake is van een normatieve kloof (die dan door uitleg niet gedicht 
maar eerder beter zichtbaar wordt), dat is maar zeer de vraag. Uit het onderzoek 
van Elffers & De Keijzer valt bijvoorbeeld op te maken dat de bevolking niet 
primair verwacht dat rechters in hun strafoordeel doen wat de bevolking in haar 
verontwaardiging over misdaden wel zou willen. Rechters moeten zich op de 
zaak zelf richten. Dit gegeven wijst er mijns inziens op dat de man in de Laan 
van Meerdervoort wel enig basaal besef heeft van de broodnodige distantie die 
hijzelf in dat soort zaken niet kan opbrengen zonder dat dit betekent dat er 
tussen hem en de rechter slechts een normenkloof bestaat.119  

Ter afronding. Het begin van haar oratie verhaalt een grappig voorval van 
jaren her. Een gerenommeerd advocatenkantoor stuurde haar een brief waarbij 
de aanduiding van haar werkplek luidde: ‘Vakgroep Theorie en Periferie van 
het recht’. Iedereen zal wel gedacht hebben aan de spreekwoordelijke freudi-
aanse lapsus. Voor de jurist in kwestie blijft kennelijk de sociale wetenschap te 
veel aan de buitenkant. Datzelfde gevoel heb ik ten aanzien van dit betoog, nu 
gezien vanuit mijn taakopvatting van de sociaalwetenschappelijke bestudering 
van het recht. Wat ik te weinig lees zijn de onder het uit te voeren onderzoek 
liggende overwegingen die de kern van de toetsing vormen. Mooie vragen, te 
weinig uitspraken, om te variëren op een titel.120 

 

                                                             
118  De auteur verwijst in dit verband naar het feit dat er significante samenhangen 

zijn gevonden in dat onderzoek tussen opleiding en uitspraken die betrekking heb-
ben op de eerlijkheid en betrouwbaarheid van rechters, de kans dat men in ons land 
een eerlijke behandeling krijgt door de rechter of dat rechters meer responsief (ver-
staanbaar en toegankelijk) moeten zijn. Die samenhangen zijn er maar de auteur be-
kommert zich, zo lijkt het, niet erg om de belangrijke vraag hoe belangrijk die sa-
menhang is ter verklaring van de afstand.  

119  Indirect valt er ook enig bewijs voor mijn tegenwerping te putten uit het 
onderzoek waarin bleek dat vooroordeelden bij het beoordelen van het optreden van 
de rechter in hun zaak (in vergelijking met dat van hun advocaat, de politie en de 
officier) de rechter een duidelijk en consistente waardering kregen voor hun opstel-
ling. Dat valt moeilijk te rijmen met een normatieve vervreemding. Zie: J. Vruggink, 
Het is ook maar een baan. Daders over spelers in het strafproces, in: De burger in de 
rechtspraak, M. Malsch (red), Themanummer van Recht der Werkelijkheid 2002, 
Den Haag, Elsevier Juridisch p.53-64.  

120 Vgl. Ultee, W., W. Arts, H. Flap, Sociologie: Vragen-Uitspraken-Bevindingen. 
Groningen, Wolters-Noordhoff, 1992. 
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Inleiding 

 
Niet alleen in zake het onderwijs in de criminologie, maar ook in zake het 
onderzoek op dit terrein neemt de Vrije Universiteit (VU) in ons land een 
bijzondere plaats in. Dat bleek recent met de publicatie kort na elkaar van twee 
opmerkelijke studies over een lastig te doorgronden onderzoeksdomein: over-
heidscriminaliteit. Voor menigeen leek lijkt de term op zich al een contradictie, 
maar juristen weten beter. Het serieus nemen door overheden van eigen regel-
geving vormt de kern van wat we een Rechtsstaat noemen. Een natie die de 
Rule of Law serieus neemt geeft daarmee aan dat iedereen onder de wet valt, 
ook de hoogste gezagsdragers en ook de hoogste organen van Staat. De feitelij-
ke reactie op die overtredende diensten of organen vormt een ander chapiter. 
Dat is het onderwerp van de studie Overtredende overheden. 

 
De overheid als dader 

  
Sinds de Pikmeer-arresten staat de strafrechtelijke vervolging van (lagere) 
overheidsorganisaties als specifiek probleem in de belangstelling. Justitie kan 
nu boetes op leggen aan Defensiediensten die in overtreding zijn. Dat lijkt 
praktisch gezien een vrij nutteloze –vestzak/broekzak – exercitie, ware het niet 
dat boetebetaling niet de enige functie van strafrecht in actie is. De reputatie 
van de betrokken dienst kan bijvoorbeeld door publiciteit over het proces een 
forse duw krijgen. Men zag dan ook bij de (weinige) strafzaken waarbij een 
overheidsdienst in de beklaagdenbank stond, dat de rechter veelal symbolische 
sancties oplegde. Dat overtredende overheden tegenwoordig vaker strafrechte-
lijk vervolgd worden dan vroeger heeft meerdere redenen. Tegenwoordig speelt 
bijvoorbeeld het slachtoffer een iets serieuzere rol in bepaalde procedures. Voor 
de benadeelde partij kan een veroordeling van belang zijn als morele genoeg-
doening of voor het indienen van een civiele eis. Een andere reden is de op-
komst van het administratieve strafrecht. Vooral in de sfeer van verkeer, ruim-
telijke ordening en milieu bestaan veel regels die even gemakkelijk door 
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overheden als door burgers overtreden kunnen worden. Waar een burger niet 
mag bouwen op vervuilde grond, mag een gemeente dat ook niet, ook al is het 
diezelfde gemeente die dat moet controleren. 

Vooral dat laatstgenoemd punt maakt dat dit soort regelschennis moeilijk te 
onderzoeken is. Deze zaken blijven, als ze voorkomen, vaak ‘onder de pet’. En 
daarom is ook het aantal strafzaken tegen overheden verhoudingsgewijs laag 
(plusminus 150 per jaar). Het merendeel daarvan betreft agenten in overtreding; 
zaken die, als ze al ontdekt worden, meestal geseponeerd worden. Dat, blijkens 
dit onderzoek, toch nog 77 politiemensen inzake verkeersdelicten moesten 
voorkomen mag daarom opmerkelijk heten. Maar dat cijfer was uiteraard niet 
het hoofddoel van dit onderzoek. De onderzoekers wilden enig inzicht krijgen 
in het dark number daarachter. Want waar controleur en gecontroleerde binnen 
één organisatie werken is de kans groot dat men de afhandeling ‘binnenshuis’ 
houdt. Binnen organisaties gelden ruimere opportuniteitsgrenzen én uit loyali-
teit én ter voorkoming van reputatieschade. 

De onderzoekers hebben desondanks in dit onderzoek getracht de lezer 
tenminste énig beeld’ te geven van wat er zoal aan overtredingen gepleegd 
wordt achter de muren van het stadhuis, het politiebureau of door het water-
schap. Het was een voorzichtig verkennend onderzoek waarbij bij enkele 
(anonieme) gemeentes en bij een (anonieme) provincie op allerlei niveaus 
gesprekken zijn gevoerd over ‘vermoedelijk foute zaken’. En toegespitst op 
enkele beleidsterreinen (jeugdhulpverlening, ruimtelijke ordening en milieu, 
orde en veiligheid) zijn allerlei bijzondere inspecties geïnterviewd van lokaal 
tot nationaal, alweer om zo toch enig zicht te krijgen op wat er allemaal fout 
kan gaan, welke consequenties die fouten kunnen hebben, hoe er op die concre-
te zaken is gereageerd en wat men in het algemeen aan preventie doet, c.q. kan 
doen. 

Het is zonder meer knap wat men aldus boven water heeft gekregen. Zo 
blijkt het administratief vaak mis te gaan. Menige overheid maakt bijna dage-
lijks strafbare procedure fouten, maar ook menige gemeente boom wordt in 
strijd met eigen regels gekapt. De regels voor milieu en afval blijken voor de 
overheid zelf soms niet te bestaan en aan de zelf opgestelde aanbestedingsre-
gels houden veel gemeentes zich niet. Als de onderzoekers het hebben over de 
consequenties van overheidscriminaliteit proeft men duidelijk de schaduw van 
de brandrampen in Volendam en Enschede, die mede de aanleiding waren voor 
dit onderzoek. Overtredende overheden zijn meestal slordige overheden. Soms 
is opzet in het spel en gaat het om verkeerde zuinigheid. Soms lijkt het institu-
tionele arrogantie: ARBO regels worden wel gecontroleerd bij particuliere 
organisaties, en bij overtreding fors aangepakt, maar de eigen werkomstandig-
heden laat men bewust buiten beschouwing. Het betreft uiteraard een selectief 
beeld. Het individu, de overtredende ambtenaar of politicus als oorzaak of 
uitvoerder speelt geen rol in de hier geportretteerde casuïstiek. Het ging om het 
daderschap van overheden als verwijtbare organisaties. De individuele aanspra-
kelijkheidsvraag liet men buiten beeld. Hooguit zegt men “dat de betrokken 
ambtenaar intussen ontslagen was”, maar daar ging dit onderzoek dus niet om. 
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Zelfs de collectieve aansprakelijkheid van overheidsorganen viel buiten de 
beschouwingen. Het ging niet om een juridisch maar om een criminologisch 
bestuurskundig portret van illegaal gedrag van modale overheidsdiensten, en 
wat daar meestal niet en soms wel mee gedaan werd. 

Alleen voor één hoofdstukje geldt deze constatering niet. Dat is het verge-
lijkende hoofdstuk (hfd.6) over overtredende overheden in het Verenigd Ko-
ningrijk, zoals beschreven door Doig en Clark. Die zoeken achter de casuïstiek 
wel naar aansprakelijke bestuurders. Zij gaan wel in op integriteitschendingen, 
belangenverstrengeling en vormen van onbehoorlijk bestuur. Kortom: een 
verhaal over ook strafbare individuele verantwoordelijken. Dat hoofdstuk sluit 
in dat opzicht niet aan bij de rest van het boek, maar wijst de lezer wel op een 
duidelijke beperking van dit verder Nederlandse onderzoek. Ineens beseft de 
lezer dat bijvoorbeeld het woord klokkenluiders(regeling) helemaal niet voor-
komt in dit boek en dat het thema ‘integriteit’ eigenlijk heel welwillend en maar 
zeer beperkt is geoperationaliseerd. Het ging om de omvang en de ratio van 
illegale praktijken van op zich integere overheidsorganisaties. De studie sluit af 
met een vijftien tal bestuurskundige aanbevelingen, die goed aansluiten op de 
geconstateerde tekortkomingen. Als men erin slaagt beter te controleren en de 
pakkans te verhogen, heeft ook uitbreiding van de strafrechtelijke aanpak zin, al 
zal die straf daar dan vooral werken via naming and shaming door de media. 
De rol van de media zelf heeft men buiten het onderzoek gehouden. Het onder-
zoek wilde een praktisch informatieve studie zijn over een onderbelichte 
dadersoort – overheidsorganisaties – en daar is men goed in geslaagd.  

 
De corrupte ambtenaar 

 
Het tweede VU onderzoek, dat ruim een half jaar later verscheen over Ambte-
lijke corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur, vult de lacune van dat 
eerste onderzoek (tot op zekere hoogte) in. Was in het eerste onderzoek de 
individuele aansprakelijkheid van ambtenaren en politici onderbelicht, hier 
staat die ineens centraal, zij het niet als leidinggevende maar als individueel 
aansprakelijke.  

De aanleiding tot dit onderzoek lag bij het ‘smeren en fêteren van politici en 
ambtenaren’ welke bij de Parlementaire Enquête naar Onregelmatigheden in de 
Bouwnijverheid boven water was gekomen. De Enquêtecommissie wilde dat 
toen nog net geen corruptie noemen, maar de politiek begreep de boodschap 
toch wel en vroeg de Minister om een nader onderzoek naar ambtelijke corrup-
tie. Dat het WODC dit niet zelf deed en de VU onderzoeksgroep hiervoor 
uitgekozen had, mag niet verbazen. Zij zijn al jaren specialist rond dit thema en 
die specialisatie merkt men ook hier, want aan deze studie valt direct op dat het 
sterk leunt op eerder (eigen) onderzoek. In dat vroegere onderzoek ging men uit 
van ambtelijke corruptie als een individueel delict, waarvan de strafrechtelijke 
afloop cruciaal is en in feite de ergheid bepaalde. Dat doet men nu weer. Men 
vermijdt het debat over structureel corrupte structuren, collusie en vergelijkin-
gen met buurlanden, terwijl zo’ n vergelijking met bijvoorbeeld België of 
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Duitsland wellicht heel andere en nieuwe dimensies van het probleem hadden 
kunnen bloot leggen. Het is daardoor in feite qua objectbenadering een wat 
‘naar binnen gekeerd’ onderzoek gebleven: bijvoorbeeld, wat eerder bij ge-
meente secretarissen (door henzelf) en bij politie en gevangeniswezen ( door de 
Algemene Rekenkamer) onderzocht was, is nu uitgebreid met vijf nieuwe 
sectoren (departementen, provincies, rechterlijke macht, waterschappen en 
ZBO’s). Dat lijkt efficiënt, maar maakt wel dat de kans op verrassingen kleiner 
wordt.  

Opmerkelijk is ook dat men in de inleiding wel allerlei theoretische per-
spectieven en verklaringen van belangrijke buitenlandse auteurs opsomt, die 
vaak werken met een ruimer ambtelijke corruptie begrip, om vervolgens te 
melden dat niet is gekozen voor aansluiting bij enig van deze benaderingen. Ter 
toelichting vermeldt men dat het beschrijven centraal stond en niet het verkla-
ren (p.22) alsof die twee elkaar zouden bijten. Hoe dan ook, hun focus betrof 
serieuze vermoedens van overtredingen van onze art. 362, 363 en 177 SR, 
(gunsten of beloften “met het oog op” een doen of nalaten), terwijl al die 
buitenlandse benaderingen meer zaten in de sfeer van public power for private 
benefit, wat een ruimer domein omvat, meer verklaringdimensies impliceert en 
zo meer mogelijkheden biedt tot theoretiseren. Ik denk dat we juist toe zijn aan 
iets meer theoretiseren over die corruptie ‘op zijn Hollands’ (hun term p.98). 
Zo niet deze onderzoekers, zij kozen in feite voor uitbreiding van eerder onder-
zoek, terwijl deze uitbreiding voor kenners van hun eerdere werk nauwelijks 
iets nieuws lijkt op te leveren. Daarover straks meer.  

Eerst iets over de studie zelf. Hij zit degelijk systematisch in elkaar: een in-
leidend deel (met een goed overzicht van de Nederlandse literatuur), een deel 
over de omvang van corruptie, een over de aard, een over de afdoening van 
corruptie en tenslotte een deeltje: conclusies en reflecties. Elk van die delen is 
weer onderverdeeld in eerst een overzicht van ‘bestaande kennis’ en daarna van 
‘aanvullend nieuw onderzoek’, waaraan ook andere onderzoekers hebben mee 
gewerkt.  

Op zoek naar de omvang gebruikt de VU al sinds 1991 de enquêtemethode 
waarbij men het aantal “interne onderzoeken” naar fraude of corruptie binnen 
die betreffende dienst of organisatie tracht te achterhalen, en vervolgens vraagt 
naar het aantal dat leidde tot ‘doorsturen naar Justitie’. Omdat men – als gezegd 
– al relatief recente onderzoeksresultaten had van politie, gevangeniswezen en 
de gemeentes, richtte het nieuwe onderzoek zich op de departementen, de 
provincies, de rechterlijke macht, de waterschappen en een aantal ZBO’s, om 
zo een zo breed mogelijk veld te coveren. Vanwege die breedte ook is dit 
onderzoeksdeel uitbesteed aan Intomart Gfk (p.72). Achteraf wellicht jammer, 
want sommige antwoorden noopten eigenlijk, zeker voor experts als Huberts en 
Nelen, tot doorvragen.  

Bij de zoektocht naar de aard van corruptie op zijn Hollands is gewerkt met 
casestudies. Er komen persoonlijkheidstyperingen ter sprake die menig lezer 
zullen verrassen. Zo blijkt de modale Nederlandse corrupte ambtenaar (in 
generalibus en dus anoniem) beslist geen ‘grijze stille muis’, maar eerder een 
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opvallende verschijning met de nodige uitstraling en persoonlijkheid. En hij (de 
meeste daders zijn inderdaad mannen) is niet in de eerste plaats uit op geld, 
maar op vertrouwen, macht en invloed. Hij bevoordeelt vriendjes en kennissen 
om affectieve of andere meer emotionele motieven, zoals ‘aardig gevonden 
worden’. Corrupte relaties blijken vaak het resultaat van een langdurig groei-
proces; van (achteraf) te lange ongecontroleerde samenwerking. Overigens 
houdt men ook hier een slag om de arm. Men heeft vooral casestudies van 
individuele ambtenaren en politici bekeken. Structureel corrupte netwerken 
zaten er niet in hun dossier collectie. Collusie met het bedrijfsleven is men ook 
tegen gekomen, maar heeft men niet verder uitgewerkt. Dat vond ik wel jam-
mer omdat onze (z.g.) terugtredende overheid haar ambtenaren juist steeds 
meer de economische rationaliteit en daarmee de normen en waarden van dat 
bedrijfsleven voorhoudt. En daar blijkt ‘smeergeld’ ook anno 2005 nog door te 
gaan voor aftrekbare of verrekenbare ‘allocatiekosten’.  

Maar mag ik deze tekortkomingen de onderzoekers wel aanrekenen? Het 
kan goed zijn dat de onderzoekers die ruimte helemaal niet hadden. Op zich is 
al opvallend dat deze vraagtekens en open einden zo duidelijk herkenbaar 
vermeld worden in dit rapport.  

In zake de afdoening kon men de gevonden gegevens over “interne integri-
teitonderzoeken” leggen naast justitiële informatie. Ook kon men een betrouw-
bare indicatie geven van “het aantal zaken gemiddeld per jaar”. Naar aanleiding 
van ongeveer 130 interne onderzoeken leiden jaarlijks ongeveer 33 zaken tot 
een strafrechtelijke dagvaarding waarvan dan weer twee derde veroordeeld 
wordt. Men doet over die cijfermatige resultaten, die laag te noemen zijn, 
overigens bescheiden. Dat heeft mede te maken met de gekozen definitie. 
Alleen de onherroepelijk veroordeelden tellen. Tegelijkertijd echter merkt men 
geregeld op, dat het hier gaat om een delictsoort met een hoog dark number. 
Wat ik aan het begin van de bespreking van het onderzoek naar Overtredende 
Overheden stelde, geldt hier in versterkte mate. Corrupte handelingen, zeker 
waar het gaat om kleinere ‘diensten’, zijn gemakkelijk af te schermen en bij 
ontdekking te rechtvaardigen als vermeende toelaatbare omgangsmoraal. 
Bovendien lopen diensten met dit soort zaken niet graag te koop. 

De onderzoekers zijn dus zowel qua uitgangspunt als uitwerking voorzich-
tig. Maar tegelijkertijd spreekt men geregeld wel over die ijsberg, waarvan het 
grootste deel waarschijnlijk onder water zit. In de beschrijvingen van de aard 
van ‘corruptie op zijn Hollands’ schetst men een aantal corruptiegevoelige 
werkterreinen. Men vindt het – in het commentaar – wel heel toevallig dat op 
juist die terreinen de minste medewerking werd gegeven aan de onderzoekers. 
Zij verbaasden zich er ook over dat juist Ministeries als Verkeer en Waterstaat, 
Landbouw en Milieu en dat van Sociale Zaken en de ZBO’s vrijwel geen 
interne onderzoeken te melden hebben, terwijl daar juist grote (financiële) 
belangen spelen die in de literatuur corruptie gevoelig genoemd worden. Wat is 
de betekenis van een dergelijke opmerking door onderzoekers? Juist de minis-
teries met eigen opsporingsdiensten melden niets. Dat nodigt toch uit tot een 
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nader gesprek met die diensten, zou men denken? Waarom dat niet gebeurt is, 
vermeldt men niet.  

De ZBO’s kenden (volgens eigen opgave) nauwelijks corruptie, hoewel 
men daar moeilijk kan spreken van afwezigheid van het motief van geldelijk 
gewin, gezien het recente inzicht in de beloningen van de heren bestuurders in 
die branche. De onderzoekers poneren wel de stelling dat de norm voor integer 
gedrag in een organisatie mede bepaald wordt door het voorbeeldgedrag van de 
leiding, maar dat leidde niet tot extra aandacht voor die ZBO’s in dat opzicht. 
Er zijn veel kleine maar enkele zeer grote ZBO’s. Die laatste groep is interes-
sant omdat dat een relatief nieuwe groep controleorganen betreft, hoofdzakelijk 
werkend op basis van zelfregulering, een corruptie gevoelig domein. Dat 
gegeven zou de ervaren onderzoeker kunnen uitnodigen tot een nader portret, 
tot een close up paragraaf. Over corruptie binnen de NMa of AFM, de twee 
snelst groeiende inspecties, is nog nooit uitvoerig geschreven. Terwijl we toch 
weten van oude inspecties als de politie of de fiscus, hoe risicovol die grotere 
diensten juist in groeifases kunnen zijn. Op dat soort voor de handliggende 
vragen gaan de onderzoekers niet in. Nogmaals, ik noem hier de onderzoekers, 
maar wellicht lag dit niet aan de onderzoekers maar aan de opdrachtgever in 
zijn dubbelrol van opdrachtgever en lijdend voorwerp tegelijk. 

Corruptie bij de overheid is een delicaat onderzoeksonderwerp. De uitkom-
sten moeten ‘draagbaar’ zijn voor de opdrachtgever. Ze moeten passen binnen 
de Nederlandse verhoudingen, en liefst gunstig uitpakken. Dat lukt het best als 
men bijvoorbeeld onvoorwaardelijke vonnissen in strafzaken als belangrijkste 
norm erkent. Meer vernieuwend en waarschijnlijk realistischer was natuurlijk 
geweest als men de arbeidsrechterlijke afhandeling van integriteitzaken tegen 
het licht had gehouden bij al die diensten en organen. Het is algemeen bekend 
dat binnen allerlei organisaties de meeste probleemgevallen op het vlak van 
loyaliteit en integriteit langs die weg worden opgelost. Dat geldt ook voor 
overheidsorganen. Nu moet de lezer het doen met de korte boodschap dat dit 
niet onderzocht is. Ik denk overigens niet dat dit enkel of zelfs vooral aan de 
onderzoekers ligt. Onderzoekers in deze sector zijn niet zo vrij, noch in hun 
probleemstelling, noch in hun methode. Dat de kritische lezer in dit onder-
zoeksverslag tussen de regels door toch kan lezen dat er meer speelt; dat er 
verdachte diensten zijn en dat sommigen een net iets té zuiver blazoen meld-
den, is op zich al veelzeggend genoeg. 

Alleen al daarom is dit voor ons land toch een zeer leerzaam en belangrijk 
onderzoek. De onderzoekers hanteren geregeld de metafoor van de ijsberg. Hij 
staat niet alleen op de omslag; ook alle driehoek diagrammen zijn door de 
uitgever in ijsbergen veranderd. Op zich is dat disfunctioneel, maar ik snap dat 
de onderzoekers er geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Want die boodschap – 
dat er meer is dat onzichtbaar blijft – vinden de onderzoekers waarschijnlijk 
even belangrijk als de 5 ambtenaren en 3 omkopers die jaarlijks wel effectief 
achter de tralies verdwijnen vanwege bewijsbare harde corruptie.  

Wellicht dat ook het WODC naar aanleiding van dit rapport haar 
(on)afhankelijkheidsgrenzen weer eens tegen het licht gaat houden. Dit onder-
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zoek geeft immers latent even belangrijke signalen, als expliciet. Dat is geen 
gelukkige situatie. Ik spreek hier het WODC aan maar wellicht schoot hier ook 
de begeleidingscommissie te kort. Zij legt in dit boek geen enkele verantwoor-
ding af over de ruimte die zij had, om in deze in te grijpen noch actief noch 
passief. Haar leden worden slechts in het voorwoord genoemd en bedankt. Bij 
allerlei onderwerpen zou ik daarover niet zeuren, maar hier ging het wel om de 
overheid zelf als opdrachtgever voor onderzoek en diezelfde overheid als 
onderzoeksobject, als dader die soms wel maar soms ook niet wenste mee te 
werken of zich oncontroleerbaar opstelde. Dan mag iets meer toelichting over 
de academische afbakeningsproblemen geen luxe genoemd worden. Hadden de 
onderzoekers kunnen doorvragen of niet? 

Het slot hoofdstuk is niet schokkend. Bij de opdracht was immers al ge-
vraagd in de conclusies met adviezen te komen inzake het organiseren van een 
corruptiemonitor. Wel origineel vond ik daarin de aanbeveling om ook eens te 
kijken naar niet-ambtelijke corruptie en de oproep om daarbij iets brutaler te 
enquêteren. Hoewel ik de bestaande monitoren al behoorlijk brutaal vind met 
alle vertekening en versterkingseffecten van dien, snap ik hun punt wel om juist 
op dit delicate terrein – met zijn waarschijnlijk zeer hoge dark number – eens te 
kijken wat men dan boven water krijgt. Ik vrees echter dat de betaler van dit 
onderzoek niet op die resultaten zit te wachten, gezien de ophef die de minister 
nu al maakte over een voorpublicatie en over een enquête in Elsevier inzake 
wat mensen zelf denken over het aanwezig zijn van corruptie bij overheidsdien-
sten. (Aanbiedingsbrief Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, 30.08.05). 

 
Afrondend 

 
Hoewel er over beide studies het nodige valt op te merken, gaat het wel om 
twee belangrijke onderzoeken. Dat men daarbij soms tussen de regels moet 
lezen heeft te maken met het onderwerp, de opdrachtgever en het gegeven dat 
in onze politieke cultuur foute overheden en ambtelijke corruptie in het bijzon-
der, feitelijk niet ‘mogen’ bestaan. Ze zijn nauwelijks bespreekbaar als een 
normaal voorkomend probleem. Het discours in ons land is daarmee extreem 
belast. Incidenten waren aanleiding tot deze onderzoeken. Hier heet ambtelijke 
corruptie een doodzonde, en foute overheden lijken ondenkbaar. Binnen Europa 
zijn wij, qua aversie ten aanzien van dit soort zondes, waarschijnlijk koploper. 
Dat maakt debat en onderzoek extra lastig. In landen als Duitsland en Italië is 
ambtelijke corruptie meer bespreekbaar en daarmee ook meer onderzoekbaar. 
Wij hebben problemen met het in de eigen boezem kijken. Beide onderzoeken 
geven goed aan tot hoe ver wij – Hollanders – hierbij mogen en kunnen gaan. 
Wellicht dat die corruptiemonitor met zijn hoog ‘anoniem biechtstoel gehalte’ 
daar verandering in kan brengen, mocht hij er ooit echt komen. 





  
 

De (na)rekenende rechter 

Heico Kerkmeester 

Bespreking van W.H. van Boom en M.J. Borgers (red.), De rekenende rechter. 
Van 'Iudex Non Calculat' naar actieve cijferaar? Den Haag: Boom: 2004, 183 
pp, ISBN 90 5454 524 0. 

 
De te bespreken bundel is een product van het onderzoeksproject De rekenende 
rechter van de Onderzoeksschool voor Wetgevingsvraagstukken van de Uni-
versiteit van Tilburg. De rode draad door de stukken is de omgang met cijfer-
matige kwesties door de rechter. Nu kunnen rechters op talloze manieren met 
cijfers worden geconfronteerd en dat verklaart dat het boek bestaat uit een bont 
palet van bijdragen.  

 
De bijdragen 

 
De eerste vijf stukken hebben met elkaar gemeen dat zij steeds door een jurist 
zijn geschreven. Borgers trapt af met een inleidend overzichtsartikel waarin 
wordt besproken in hoeverre er vluchtgedrag is van juristen waar het gaat om 
cijfermateriaal. Hij illustreert zijn betoog onder meer met het leerstuk van de 
voorwaardelijke opzet, waarbij het relevant is of er een aanmerkelijke kans 
bestaat dat een bepaald gevolg zal intreden. In een geval van onbeschermde 
seks kan de in case relevante kans op HIV-besmetting door een drager van het 
virus op basis van wetenschappelijke studies worden ingevuld, maar dit statis-
tisch materiaal werd in een zich hiervoor lenend geval door het Hof Arnhem 
niet gebruikt.  

Nijboer buigt zich met name over de rol van forensische statistiek in het 
strafproces. De rechter wordt bij gebruik van forensisch materiaal - zoals DNA- 
of toxicologisch onderzoek - doorgaans niet rechtstreeks geconfronteerd met 
statistische aannames, gegevens en methodes, maar deze liggen wel aan het 
ingebrachte wetenschappelijke bewijs ten grondslag. Met name in het Schoen-
makersarrest121 heeft de Hoge Raad naar mening van Nijboer nuttige maatsta-
ven gegeven voor het gebruik van de resultaten van deskundigenonderzoek. 

Van Boom geeft aan dat in het onrechtmatige daadsrecht vaak een kansoor-
deel moet worden geveld en geeft als voorbeeld onder meer de waarschijnlijk-
heid dat een TBS-patiënt tijdens verlof recidiveert. Vervolgens stelt hij aan de 
hand van verwijzingen naar experimenteel onderzoek vast dat (ook) veel 
rechters typische fouten maken bij het omgaan met kansen. Hij komt tot de 

                                                             
121  HR 27 januari 1998, NJ 1998, 404. 
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conclusie dat waar de Nederlandse rechtenopleidingen ruimschoots aandacht 
besteden aan deductie, zoals de toepassing van syllogismen, het inductief 
redeneren onderbelicht blijft. Inzicht in dit laatste stelt juristen beter in staat 
kwantitatief onderzoek kritisch te beoordelen. 

Barendrecht pleit voor tussenoplossingen voor de verdeling van verant-
woordelijkheid bij het optreden van schade en noemt de Volendamse cafébrand 
en de aandelenlease-affaire als voorbeelden. Hij werkt een model uit dat be-
hulpzaam kan zijn bij een dergelijke van alles-of-niets afwijkende toedeling. 
Overigens is dit model in essentie niet kwantitatief, tenzij men de keuze voor 
één, twee of drie sterren (*), afhankelijk van de mate van controle over de 
bijdrage aan de schade door een bepaalde partij, zo zou willen noemen. 

Hammerstein, de president van het Hof Arnhem, geeft in een korte maar 
zeer nuttige bijdrage het "perspectief van de civiele rechter". Hij wijst op de 
processuele beperkingen waarmee met name de cassatierechter wordt gecon-
fronteerd. Waar kennis omtrent de feiten tekortschiet kan de civiele rechter 
bezwaarlijk zelf onderzoek verrichten, en het is niet wenselijk dat de rechter 
zelf materiaal gaat interpreteren dat normaal gesproken onbruikbaar is zonder 
deskundige voorlichting. Ook bij de inbreng van min of meer objectieve gege-
vens blijft echter de noodzaak bestaan van een intuïtief en zelf niet kwantifi-
ceerbaar rechterlijk oordeel. Daarnaast is deskundigenonderzoek vaak te 
kostbaar, gegeven de beperkte inzet van het geschil, en leert de ervaring dat 
deskundigen - ook bij het omgaan met kwantitatief materiaal - tot zeer uiteen-
lopende oordelen komen. Dit laat overigens onverlet dat rekenmodellen, zoals 
worden gebruikt door de alimentatierechter, een nuttige bijdrage kunnen 
leveren, al zal de rechter de uitkomsten van die modellen onvermijdelijk 
moeten toetsen. 

De medicus Giard laat zijn licht schijnen over het gebruik van data bij het 
oordelen over medische beroepsfouten. Hij schetst een aantal moeilijkheden 
zoals de beperkte beschikbaarheid van kwantitatieve gegevens omtrent de 
gevolgen van medisch handelen, maar het ook welbekende probleem dat uit 
gegevens omtrent een populatie zich niet eenvoudig conclusies omtrent één 
individueel onderhavig geval laten trekken. 

Zoutenbier, adviseur bij een statistisch bureau, analyseert de rol van de sta-
tisticus als getuige-deskundige in een rechtszaak. Lastige problemen zijn naar 
zijn mening het formuleren van de juiste onderzoeksvraag en de daarop vol-
gende modelkeuze. Vervolgens bespreekt hij de scholing van rechters in statis-
tiek als alternatief voor de inzet van getuige-deskundigen. Hij ziet daarbij niet 
zozeer plaats voor het onderrichten van statistische methoden maar veeleer 
voor een aantal handzame principes ten aanzien van het omgaan met empiri-
sche gegevens.  

De arbeidsgeneeskundige Van der Laan bespreekt het gebruik van epidemi-
ologische gegevens om in individuele gevallen te beoordelen of er sprake is van 
beroepsziekten. Voorbeelden zijn het ontstaan van prostaatkanker door bestrij-
dingsmiddelen en de vraag naar de kans dat longkanker is veroorzaakt door 
asbest als de patiënt ook heeft gerookt. 
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Wetenschappelijk programmeur Huygen zet het Bayesiaanse model uiteen 
en vervolgens wordt dit door de econometrist De Vos toegepast op de zaak van 
de voor moord op een aantal van haar patiënten veroordeelde verpleegster Lucy 
de B. De Bayesiaanse statistiek geeft aan hoe op basis van additionele gegevens 
kan worden gekomen van een initiële kansbepaling tot een eindoordeel. De Vos 
laat onder meer zien hoe voor het besproken geval relevante gegevens, als het 
optreden van veel sterfgevallen, de vondst van gifsporen en opmerkelijke 
aantekeningen in het dagboek van Lucy de B., in een Bayesiaanse berekening 
kunnen worden verwerkt. 

De redacteuren concluderen in hun slotbetoog, dat de juristen in de bundel 
hebben aangegeven dat rechters weinig gebruik maken van cijfermateriaal, 
terwijl de niet-juristen tot het oordeel kwamen dat juristen veel beslissingen 
moeten nemen die zich in kwantitatieve en statistische termen laten duiden. Zij 
pleiten er voor dat rechters zich de basisprincipes van kwantitatieve methoden 
en technieken eigen maken en dat hiervoor opleidingsmogelijkheden worden 
geboden. 

 
Wat kan aan rechters worden verweten? 

 
Een betoog dat rechters minder besef van cijfers hebben dan voor de uitoefe-
ning van hun functie nodig is en dat dit toegeschreven kan worden aan vlucht-
gedrag of erger - de redacteuren spreken zelf van acalculie - gaat er altijd 
gemakkelijk in. De bundel geeft een caleidoscopisch beeld van gebieden 
waarop inderdaad nuttig gebruik kan worden gemaakt van statistiek en ik zal de 
laatste zijn om het belang van dat gebied te ontkennen.122 Toch is het de vraag 
of rechters inderdaad zoveel kan worden verweten. 

Een eerste punt is dat er een inconsistentie bestaat in de kritiek die rechters 
over zich heen krijgen. Enerzijds zouden zij vluchten voor cijfers, anderzijds 
zouden zij te makkelijk cijfers voor zoete koek slikken en kritiekloos afgaan op 
de getuige-deskundige die deze naar voren brengt. Bij het eerste kan ik mij nog 
overigens nog wel iets voorstellen, al wordt denk ik onderschat hoeveel rech-
ters wel degelijk ergens een kwantitatieve opleiding hebben genomen, al was 
het wellicht een B-pakket op de middelbare school.  

De titel van het boek prikkelt, maar er kunnen inhoudelijke kanttekeningen 
bij worden geplaatst. Mijn eigen ervaringen zijn dat de rechter ook nu al wel 
degelijk rekent, of liever gezegd narekent.123 Of het nu gaat om tonnages in het 
kader van de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot of om melkquota in 
het kader van de Regeling superheffing, er zijn wel degelijk (vele) gevallen 
waarin de rechter de rekenmachine ter hand neemt om te kijken of gemaakte 
berekeningen kloppen. De narekenende rechter is allang een feit. 

                                                             
122  Getuige H.O. Kerkmeester en R.V. De Mulder, 'Statistiek en bewijsrecht', 

Nederlands Juristenblad 1987, p. 73-81 en H.O. Kerkmeester, 'Het belang van sta-
tistiekonderwijs aan juridische studenten', Ars Aequi 1989, p. 30-36. 

123  Collega Tieke Stuurop maakte mij op dit nuanceverschil attent. 
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Aan de andere kant is het nodig noch wenselijk dat rechters actieve cijfe-
raars gaan worden in de zin dat zij het werk van statistici zouden gaan verrich-
ten. Rechters hoeven geen statistici te worden, net zo min als zij medici hoeven 
te zijn voor letselzaken, ingenieurs voor het telecommunicatierecht, economen 
voor het mededingingsrecht, of toxicologen voor het oordelen over bestrij-
dingsmiddelen. Noodzakelijk maar ook voldoende is dat zij geen koudwater-
vrees hebben voor de stukken in het procesdossier waarin specifieke weten-
schappelijke gegevens naar voren worden gebracht en weten hoe zij een beroep 
kunnen doen op deskundigheid. Over de positie van de getuige-deskundige 
bevat het boek, zoals hierboven is aangegeven, overigens de nodige interessan-
te informatie. 

 
Statistiek of empirie? 

 
Een tweede punt van aandacht is dat in het boek onderwerpen aan de orde 
komen die sterk van karakter verschillen en niet systematisch tegenover elkaar 
worden gezet. Met name rijst de vraag of het nu gaat om het gebruik van 
statistiek of om empirische gegevens. De problemen die spelen, zijn in het ene 
geval anders dan in het andere. Bij het gebruik van empirische data maakt het 
overigens weer uit of het gaat om bijvoorbeeld epidemiologisch onderzoek, 
gegevens verkregen op basis van experimenteel-psychologische methoden of 
rechtssociologisch materiaal. Het gaat steeds om verschillende onderzoeksme-
thoden op gebieden met uiteenlopende standaarden omtrent de eisen die aan 
empirisch onderzoek dienen te worden gesteld. 

Zoals in de bijdragen van Hammerstein en Giard uit de verf komt is bij em-
pirische gegevens het cruciale probleem dat rechters moeten oordelen over 
individuele gevallen. Niet alleen rijst de vraag in hoeverre generaliserende 
gegevens op het per definitie unieke onderhavige geval van toepassing zijn, ook 
bestaan er vaak principiële bezwaren. Dit laatste moest de Officier van Justitie 
ervaren die in het requisitoir in een strafzaak tegen leden van een Roma-familie 
verwees naar conclusies uit empirisch onderzoek naar criminaliteit in de ge-
meenschap van Roma en die zelf voorwerp werd van strafrechtelijk onder-
zoek.124  

Gebruik van statistiek, of meer specifiek kansberekening, is echter ook zeer 
wel mogelijk zonder de beschikbaarheid van empirische gegevens. Het Bayesi-
aanse model of de door onder andere Van Boom aangehaalde Hand-formule (er 
is aansprakelijkheid wanneer B<p*L, of de kosten van voorzorgsmaatregelen 
zijn lager dan de kans maal de omvang van de schade) geven vuistregels die 
ook nuttig zijn in het - gebruikelijke - geval dat er geen data voorhanden zijn 
om de betreffende kansen in te vullen. 

Tot slot zijn kansoordelen ook mogelijk zonder enige kwantificering, dus 
noch op basis van empirie, noch met behulp van formules. Overigens wordt dit 

                                                             
124  Dat overigens tot een vrijspraak leidde. Zie Rb. Amsterdam, 23 februari 2006, 

www.rechtspraak.nl; LJN: AV 2447. 
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laatste geconstateerd door de redacteuren op p. 179: "De meest opmerkelijke 
constatering die tijdens de expertmeeting werd gedaan, is wellicht dat de 
toepassing van statistiek lang niet altijd hoeft te betekenen dat er met cijfers 
wordt gewerkt". Ik vind dat minder opmerkelijk, want Meijers – die zeer goed 
thuis was in de statistiek – had dit al in 1935 betoogd.125 

 
Statistiek en economie 

 
Een derde punt is dat in veel gevallen kansen op zichzelf niet zoveel zeggen, 
maar moeten worden bekeken in samenhang met kostenfactoren. De al ge-
noemde Hand-formule is hiervan een mooi voorbeeld. Een hoge kans op schade 
is onvoldoende om tot aansprakelijkheid te concluderen, terwijl deze aanspra-
kelijkheid anderzijds bij een lage kans soms wel moet worden aanvaard. Steeds 
moet de kans in samenhang worden gezien met de omvang van de schade 
indien deze zich manifesteert, alsmede met de kosten van voorzorgsmaatrege-
len.  

Een meer algemene vraag is of in de gevallen waarin empirische gegevens 
en/of statistiek nuttig zijn, dit nut zodanig groot is dat de baten de kosten 
overschrijden. Kortom, geen statistiek zonder economie. 

 
Conclusie 

 
De redacteuren geven aan dat het boek een opmaat is tot nader onderzoek en 
dat dient inderdaad te worden verricht. Hierboven heb ik enkele aandachtspun-
ten hiervoor aangegeven. 

De kritiek op rechters inzake het omgaan met cijfers deel ik in zijn alge-
meenheid niet. Er zal ongetwijfeld wel eens iets misgaan, maar rechters zijn 
gewend aan het hanteren van inzichten uit andere disciplines en op dat punt is 
de rol van statistici niet principieel afwijkend van die van andere getuige-
deskundigen. 

Daarentegen kan het pleidooi voor de aandacht voor inductief redeneren in 
het rechtenonderwijs van harte worden onderschreven. Dat rechters zich door-
gaans wel weten te redden, hebben zij niet te danken aan een overmaat aan 
interdisciplinariteit aan de doorsnee Nederlandse rechtenfaculteit. 

                                                             
125  Zie H.O. Kerkmeester, ‘De betekenis van het waarschijnlijkheidsbegrip voor 

de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: Meijers geactualiseerd’, WPNR 1993, 
p. 767-773. 
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