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Van de redactie 

Door de kabinetsformatie trok het weinig aandacht in de media, maar minister 
van Justitie Hirsch Ballin heeft naar aanleiding van het verschijnen van het 
eindrapport Uitgebalanceerd van de Commissie fundamentele herbezinning 
burgerlijk procesrecht (Commissie Asser)1 ingrijpende wijzigingen van het 
burgerlijk procesrecht voorgesteld.2 Vereenvoudiging en deformalisering van 
de procedures, is de gedachte. Efficiëntie van de procedures is de achterliggen-
de gedachte. Dit jaar nog zal worden begonnen met de voorbereiding van een 
wetsvoorstel waarbij de dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure tot 
één procedure in eerste aanleg worden omgevormd. De mogelijkheden om een 
aparte procedure voor ‘small claims’ te ontwerpen worden serieus bekeken. Op 
verzoek van beide partijen kan de kortgedinguitspraak definitief worden, zodat 
geen bodemprocedure meer gevoerd hoeft te worden (de zogenoemde kortslui-
ting). De rechter krijgt een actievere rol; hij zal bijvoorbeeld de bevoegdheid 
krijgen om partijen in de gelegenheid te stellen hun stellingen en feiten aan te 
vullen. Deze (en andere) voorstellen bouwen voort op de herziening van het 
procesrecht per 1 januari 2002 en lijken mij over het geheel genomen toe te 
juichen.  

De herzieningsvoorstellen zijn in een eerder stadium langs een meetlat van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek gelegd3, hieraan besteden Asser c.s. in hun 
eindrapport ruimschoots aandacht. Een van de kritiekpunten was dat het per-
spectief van justitiabelen zo weinig aandacht kreeg. In hun eindrapport vermel-
den Asser c.s. dat er nauwelijks onderzoeksgegevens zijn over de wensen en 
verwachtingen van justitiabelen. ‘Het zal nog jaren duren voordat de eerste 
resultaten bekend kunnen zijn en die tijd hebben wij niet’.4 Inderdaad, terwijl 
de minister zijn plannen kenbaar maakt, verricht Tzankova nog onderzoek naar 
de Wet collectieve afwikkeling massaschade, Barendrecht naar de ervaringen 
van gebruikers met het nieuwe systeem van comparitie na antwoord en Mine-
kus naar procesbeleving van rechtzoekenden. Het zal geen jaren meer duren 
voordat de resultaten beschikbaar komen, maar het gevaar dat de uitkomsten als 
mosterd na de maaltijd of op zijn minst als mosterd bij de maaltijd komen, is 
wel aanwezig. 

Het gebrek aan onderzoeksgegevens op dit punt weerhoudt de minister er in 
elk geval niet van het per 1 januari 2002 ingevoerde herziene procesrecht ‘een 
succes’ te noemen. Tot dan toe was het in het burgerlijk procesrecht gebruike-

                                                           
1  W.D.H. Asser, H.A. Groen, J.B.M. Vranken, m.m.v. I.N. Tzankova, Uitgebalan-

ceerd, Den Haag 2006. 
2  Brief van de minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Sta-

ten-Generaal van 5 februari 2007 onder kenmerk 5463544/07/6. 
3  M. Barendrecht & A. Klijn (red.), Balanceren en vernieuwen: een kaart van sociaal-

wetenschappelijke kennis voor de Fundamentele Herbezinning Procesrecht. Den 
Haag: Raad voor de rechtspraak 2004. 

4  Asser c.s., a.w., p. 22. 
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lijk om twee schriftelijke rondes te voeren. Het accent lag op de schriftelijke 
uitwisseling van stukken. Sinds 2002 wordt na één schriftelijke ronde een com-
paritie van partijen gelast, waarbij partijen in persoon voor de rechter verschij-
nen. In sommige arrondissementen is de behoefte aan vereenvoudiging en de-
formalisering zelfs zo groot, dat er een ‘pleitverbod’ is ingesteld voor advoca-
ten. De minister oordeelt over het nieuwe systeem:  

‘Het model met één schriftelijke ronde en een comparitie na antwoord wordt door 
alle betrokkenen in het algemeen als positief ervaren en leidt daadwerkelijk tot 
versnelling van civiele procedures.’5 

Of rechtzoekenden het nieuwe systeem ook als positief ervaren, is nog maar de 
vraag, gezien de geconstateerde leemte in onderzoek. Hoe kijken degenen voor 
wie de plannen met name zijn bedoeld daar tegenaan? Enig inzicht biedt het 
observatieonderzoek bij de rechtbank Utrecht van Ippel & Heeger, dat ongeveer 
tegelijkertijd met het rapport van Asser c.s. verscheen, mosterd bij de maaltijd 
dus. Hierin staat bij uitstek het perspectief van justitiabelen centraal.6 Gelukkig 
(voor de minister en alle betrokkenen) blijken ook zij positief te oordelen over 
de comparitie. Zij beoordelen de zittingen van de Utrechtse rechtbank althans 
met een gemiddeld cijfer van een 7.3.7 Behalve dat het aantal respondenten 
(n=35) klein is, weten one shotters niet wat ze mogen verwachten en hebben ze 
geen vergelijkingsmateriaal. Observerende onderzoekers zoals Ippel & Heeger 
hebben dit overzicht wel. Zo concluderen zij dat bij geschillen die in juridisch 
of in feitelijk opzicht erg complex zijn, zoals geschillen op het terrein van het 
medische aansprakelijkheidsrecht, de comparitie beter pas na twee schriftelijke 
rondes kan worden gelast.8 Ook bij het pleitverbod plaatsen de onderzoekers 
vraagtekens. Nadat een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden, is er geen 
recht meer op pleidooi. Als rechters ook tijdens een comparitie advocaten geen 
gelegenheid bieden om een pleitnotitie te overleggen, kunnen juridisch-
technische aspecten alleen nog mondeling aan de orde worden gesteld.9 Defor-
malisering moet ook weer niet te ver worden doorgevoerd. 

Het onderzoek van Ippel & Heeger laat bovendien zien dat de nieuwe plan-
nen hogere eisen aan rechters stellen. De nieuwe rechter is een actieve rechter 
die communicatief is ingesteld. Terecht merken de onderzoekers op dat het 
beginsel van hoor en wederhoor meer omvat dat het nastreven van een eerlijke 
verdeling van spreektijd tussen de partijen, meer is dan een formele spelregel.10 
De rechter dient daarbij de gelijkwaardigheid van partijen te bewaken, zonder 
daarbij zijn onpartijdige positie te verliezen. Het idee dat de civiele rechter 
(anders dan de bestuursrechter en de strafrechter) lijdelijk zou zijn, kan defini-
tief uit de handboeken ‘Inleiding in het recht’ worden geschrapt. Niet alleen is 

                                                           
5  Zie noot 2. 
6  P. Ippel & S. Heeger-Hertter (2006), Sprekend de rechtbank: alledaagse communi-

catie in de Utrechtse zittingszaal, Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 
7  Idem, p. 93. 
8  Idem, p. 118. 
9  Idem, p. 120. 
10  Idem, p. 115. 
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zijn rol daadwerkelijk actiever geworden, rechtzoekenden weten die actieve 
rechter ook meer op prijs te stellen. Zo oogst een rechter die partijen met enig 
houvast de gang opstuurt, meer waardering dan de rechter die zich op de vlakte 
houdt. 

 
Over balanceren en vernieuwen gesproken: de samenstelling van de redactie 
van Recht der Werkelijkheid is ingrijpend gewijzigd. In februari heeft de redac-
tie afscheid genomen van Alex Jettinghoff, Nick Huls en Marijke Malsch. Vo-
rig jaar al nam Heico Kerkmeester afscheid. Hij werd opgevolgd door Ben van 
Velthoven. Met de nieuwe leden Koen van Aeken, Anita Böcker en Mirjan 
Oude Vrielink-van Heffen hopen we een goede spreiding van expertise, disci-
plines en werkplekken gevonden te hebben.  

Met uitgeverij Reed Elsevier zijn nieuwe, goede afspraken gemaakt. De ver-
tragingen die als gevolg van personeelsproblemen bij de uitgever bij de ver-
schijning van de nummers uit 2006 zijn opgetreden, behoren daarmee hopelijk 
tot het verleden. 

Dit jaar nog zullen bovendien enkele ervaren wetenschapsbeoefenaren uit 
de rechtssociologie en aanverwante disciplines worden aangezocht om zitting te 
nemen in een nieuw op te richten redactieraad. De redactieraad zal fungeren als 
adviesorgaan van de redactie met betrekking tot de redactionele koers. Daarbij 
zal aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de gepubliceerde artikelen en 
boekbesprekingen, de keuze van de thema’s voor themanummers en de relevan-
tie van de gepubliceerde bijdragen voor de ontwikkeling van de sociaalweten-
schappelijke bestudering van het recht. De redactie hoopt met de adviezen van 
deze redactieraad in de toekomst haar voordeel te kunnen doen. 

 
Nienke Doornbos 
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De afhankelijke en belangeloze rechter  

Hendrik Gommer en Marcel Meuleman 

‘No one should be judge in his or her own cause’1 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens 

 
 

Onpartijdigheid is een essentieel kenmerk van de rechtspraak. De archetypische 
vorm van rechtspraak is de triade waarbij twee twistende partijen een derde 
persoon zoeken die niets met het conflict van doen heeft. De partijen moeten er 
op kunnen vertrouwen dat de rechter volstrekt onpartijdig is. Pas als de rechter 
onpartijdig is, heeft zijn uitspraak gezag en zal de uitspraak geaccepteerd wor-
den. Zelfs als er sprake is van de schijn van partijdigheid, zal dat de uitkomst 
van het proces schaden. Onpartijdigheid is misschien wel de belangrijkste ei-
genschap die een rechter moet hebben. Het Europese Hof beschouwt onpartij-
digheid als een core right. Zonder dit beginsel is een eerlijk proces niet moge-
lijk.2  

Onpartijdigheid wordt vaak in een adem genoemd met onafhankelijkheid. 
Corstens noemt onpartijdigheid en onafhankelijkheid ‘klassieke uitgangspun-
ten’.3 Maar wat houdt onafhankelijkheid in? Kan een rechter eigenlijk wel on-
afhankelijk zijn? Van Bogaert & Hoogers stellen dat nu de rechter steeds min-
der onderworpen is aan de wet, de legitimatie voor zijn onafhankelijkheid ver-
valt en meer controle nodig is.4 Is er echter nog wel onpartijdigheid mogelijk 
zonder onafhankelijkheid? We zullen in deze bijdrage laten zien dat de onaf-
hankelijkheid van de rechter in Nederland een illusie is, en daarmee betogen dat 
externe controle van de rechterlijke macht de onpartijdigheid niet aantast. We 
zullen daartoe eerst proberen te achterhalen wat de juridische betekenis van het 
begrip onafhankelijkheid is om vervolgens aan te tonen dat een dergelijke on-
afhankelijkheid voor de rechter niet is weggelegd. We introduceren daarom het 
begrip belangeloosheid, dat ons inziens beter aangeeft waar het bij het juridi-
sche begrip ‘onafhankelijkheid’ om draait. Belangeloosheid blijkt essentieel 
voor een eerlijk proces. 

Daarbij moet in acht genomen worden dat de Nederlandse situatie essentiële 
verschillen vertoont met bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar het voor de 
Senaat mogelijk is om een rechter door middel van de impeachment-procedure 
af te zetten en politieke benoemingen onderdeel van het systeem uitmaken.5 
                                                           
1  Demicoli v. Malta, EHRM 27 augustus 1991. 
2  Kuijer 2004, p. 81. 
3  Corstens 2005, p. 55. 
4  Van Bogaert & Hoogers 2003, p. 30. 
5  Van Bogaert 2005, p. 424. 
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Deze regeling geldt zelfs voor leden van het Hooggerechtshof.6 Ook in Enge-
land kunnen rechters worden afgezet door een impeachment ‘before the House 
of Lords, at the suit of the House of Commons’. Rechters van lagere rechtban-
ken kunnen door de Lord Chancelor worden afgezet en dat gebeurt toch wel 
met enige regelmaat.7 In de VS en Engeland is algemeen aanvaard dat de rech-
ter al sinds jaar en dag in zekere zin ‘medewetgever’ is, en maakt externe con-
trole daarom uitdrukkelijk deel uit van het systeem.8 In Nederland wordt exter-
ne controle echter veelal afgehouden met een beroep op de onafhankelijkheid 
van de rechter. 

Deze bijdrage is geen expliciete juridische verhandeling, maar een speur-
tocht naar de essentie van onafhankelijkheid in het licht van de Nederlandse 
omstandigheden. 

Begripsanalyse 

Om de betekenis van het begrip onafhankelijkheid scherp te krijgen, leggen we 
het allereerst naast ‘onpartijdigheid’. Letterlijk betekent het ‘niet tot één van de 
partijen behorend’ of ‘zich niet door persoonlijke belangen bij zijn oordeel 
laten leiden’. Een synoniem is onvooringenomenheid, aldus het Groot woor-
denboek der Nederlandse taal (WNT). Partijdigheid houdt in dat men de belan-
gen van een der partijen opzettelijk voorstaat. Webster’s geeft als vertaling van 
‘impartial’: ‘treating all equally’. 

In de literatuur wordt onpartijdigheid omschreven als onbevooroordeeld-
heid, niet vooringenomenheid, onbevangenheid, zonder aanzien des persoons 
oordelen, neutraliteit, objectiviteit, onzijdigheid, onafhankelijk van partijen, 
onafhankelijk oordeel en psychologische onafhankelijkheid. Veldt concludeert 
uit deze omschrijvingen dat het vooral gaat om een autonome en vrije me-
ningsvorming, zonder beïnvloeding door oneigenlijke factoren.9 Dit roept ech-
ter een nieuw probleem op, want wat zijn dan die oneigenlijke factoren? Onaf-
hankelijkheid van deze factoren komt in veel van de omschrijvingen terug, 
maar wáár mag de rechter niet afhankelijk van zijn? 

Het begrip onafhankelijkheid is aanzienlijk lastiger te definiëren. Het WNT 
geeft de ultieme vorm van onafhankelijkheid: ‘van niemand afhankelijk zijn, 
aan niemand ondergeschikt of onderworpen zijn, in doen en laten door niemand 
worden beperkt’. Als synoniem wordt zelfs ‘vrijheid’ genoemd. De onafhanke-
lijke rechter zou in die zin vooral vrij in zijn beslissing moeten zijn. Afhanke-
lijkheid houdt dan in dat men steun en hulp nodig heeft. Webster’s geeft als 
definitie van het begrip ‘independent’: ‘not subject to the control of others’. 
Hier is ons inziens sprake van een belangrijk verschil in definitie. Webster’s 
stelt ‘independence’ tegenover ‘control’. Geen afhankelijkheid, dan ook geen 
controle!  

 

                                                           
6  Corwin 1978, p. 14 e.v.. 
7  Cappelletti 1989, p. 74. 
8  Hood Phillips & Jackson 2001, p. 433. 
9  Veldt 1997, p. 36. 
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Kuijer analyseerde uitspraken van het Europese Hof aangaande het begrip on-
afhankelijkheid. Zijn conclusie sluit aan bij Webster’s definitie: ‘De rechter kan 
tot zijn eigen oordeel komen zonder verantwoording te hoeven afleggen aan 
enige autoriteit, of dat nu de staat, de procespartijen of belangengroepen zijn’.10 
In zijn definitie komt tot uiting dat het altijd gaat om onafhankelijkheid van. De 
rechter moet onafhankelijk zijn van autoriteiten, van andere staatsorganen, van 
procespartijen en van pressiegroepen. Hij is niet onafhankelijk van de wet, zijn 
eigen interpretatie, zijn eigen geweten en evenmin van juridische autoriteiten in 
hoger beroep. In de definitie komt ook Van Dale’s uitleg terug: ‘geen hulp 
nodig hebben’ en ‘niet door iemand worden beperkt’. Niet de absolute vorm die 
onbereikbaar is voor mensen die in een sociale omgeving moeten functioneren, 
maar de vorm waarbij de rechter vrij is van het afleggen van verantwoording 
aan de met name genoemde groepen. Tot op zekere hoogte dus ook vrij van 
controle door deze groepen. 

Hoewel de definitie van Kuijer houvast geeft, is deze onafhankelijkheid niet 
waterdicht. Men kan muren bouwen tussen de rechter enerzijds en de genoem-
de groepen anderzijds, maar beïnvloeding kan nog steeds plaatsvinden via een 
wijd openstaande achterdeur: de interpretatie en het geweten van de rechter.  

Hanteren we de definitie van Kuijer dan kunnen we vaststellen dat onafhan-
kelijkheid het begrip onpartijdigheid deels overlapt, deels aanvult. De onpartij-
digheid wordt uitgebreid naar andere partijen die belang zouden kunnen hebben 
bij de uitspraak van de rechter. De rechter mag niet de belangen van één der 
procespartijen voorstaan (onpartijdigheid), niet zijn eigen belangen nastreven 
(onpartijdigheid of liever ‘belangeloosheid’), maar ook niet de belangen van de 
staat of pressiegroepen. 

 
Voorwaarden voor de rechterlijke onpartijdigheid 

 
Om een onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak te waarborgen, worden door 
internationale organen verschillende voorwaarden aan een eerlijk proces ge-
steld. Zo maken de ‘Basic Principles on the Independence of the Judiciary’ van 
de United Nations Human Rights Committee (UNHRC) de overheid verant-
woordelijk voor de onafhankelijkheid van het rechtssysteem.  

‘The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in 
the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and 
other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.  

The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and 
in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, 
inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter 
or for any reason.’11 

                                                           
10  Kuijer 2004, p. 207, 300-301. 
11  UNHCR, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, principle 1 en 2, < 

www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp50.htm>. 
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Merk op dat het UNHRC het begrip ‘impartially’ niet nader definieert maar zich 
focust op het vrij tot een eigen keuze komen van de rechter. De staat moet de 
voorwaarden scheppen voor een dergelijk klimaat. Deze aspecten zijn nader 
uitgewerkt door het Europese Hof. Het Hof is echter niet altijd consistent in het 
toepassen van het onderscheid tussen onafhankelijkheid en onpartijdigheid en de 
bijbehorende criteria.12 Het casuïstische karakter van de jurisprudentie van het 
Hof is er de oorzaak van dat in verschillende uitspraken verschillende begrippen 
worden gedefinieerd, waarbij overlap mogelijk is.13 

Naast de noodzakelijke onafhankelijkheid van staatsorganen, procespartijen 
en belangengroepen, beter bekend als de zogenaamde functionele onafhanke-
lijkheid, moet de rechter ook een ‘persoonlijke onpartijdigheid’ kennen. Het 
Europese Hof noemt dit de subjectieve onpartijdigheid. Deze wordt aangeno-
men totdat het tegendeel bewezen is.14 De rechter moet zijn vijandigheid of 
slechte wil hebben getoond, of een zaak naar zich hebben toegetrokken om 
persoonlijke redenen.15 Het moet daarbij gaan om objectief vast te stellen om-
standigheden die twijfels over de onpartijdigheid van de rechter rechtvaardigen. 
De subjectieve partijdigheid moet dus op een objectieve manier vast te stellen 
zijn.16  

De rechter mag bijvoorbeeld niet achtereenvolgens advies geven en recht-
spreken. Dit kan volgens het Hof in het Procola-arrest twijfel wekken met be-
trekking tot de onpartijdigheid.17 De rechter zou er belang bij kunnen hebben 
zijn eigen advies te bevestigen. Hij moet zich daarnaast onthouden van spotten-
de, beledigende en vijandelijke opmerkingen, omdat daaruit vooringenomen-
heid kan blijken.18 

Hoewel onafhankelijkheid dus als een belangrijk aspect van rechterlijke on-
partijdigheid wordt beschouwd, wordt nauwelijks duidelijk wat deze onafhan-
kelijkheid precies inhoudt. Het juridische begrip onafhankelijkheid wordt vaak 
in één adem genoemd met het begrip onpartijdigheid, terwijl het gemakkelijk 
verward wordt, zo niet samenvalt, met onafhankelijkheid in het dagelijks taal-
gebruik. De vraag dringt zich bovendien op of persoonlijke, sociale en politieke 
onafhankelijkheid wel mogelijk is voor een rechter die toch ook midden in de 
samenleving staat. 

                                                           
12  Veldt 1997, p. 54-60. 
13  Voor een uitgebreide bespreking van deze begrippen en de manier waarop het Euro-

pese Hof deze hanteert, zie Veldt 1997 en Kuijer 2004. 
14  Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium, EHRM 23 juni 1981; 

Hauschildt v.Denmark, EHRM 24 mei 1989, NJ 1990, nr. 627; EHRM 28 september 
1995, NJ 1995, nr. 667. 

15  De Cubber v. Belgium, EHRM 26 oktober 1984, NJ 1988, nr. 744. 
16  Grieves v. UK, EHRM 16 december 2003; Een zogenoemde onpartijdigheidstest 

werd bijvoorbeeld toegepast in Kyprianou v. Cyprus, EHRM 15 december 2005. 
Doordat de rechters duidelijk persoonlijk geschokt waren zij partij in eigen zaak ge-
worden. 

17  Procola v. Luxemburg, EHRM 28 september 1995, NJ 1995, nr. 667; Kortmann 
2005, p. 369. 

18  Veldt 1997, p. 40. 
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Om aan te tonen dat de rechter níet onafhankelijk is, ook niet van de andere 
staatsorganen, zouden we kunnen volstaan met één falsificatie. Men zou echter 
kunnen aanvoeren dat onafhankelijkheid verschillende aspecten en grijswaar-
den kent. De rechter is dan onafhankelijk tot op zekere hoogte van de overheid. 
Het probleem met een dergelijke benadering is dat het begrip de facto inhouds-
loos wordt. Nadat we hieronder aannemelijk zullen maken dat het nauwelijks 
zinvol is te spreken van onafhankelijkheid, zullen we daarom een alternatief 
voorstellen. Weliswaar kunnen diverse aspecten in het kader van deze bijdrage 
niet diepgaand worden behandeld, maar het zal op zijn minst duidelijk worden 
dat het streven naar ‘onafhankelijkheid’ een nauwelijks houdbaar model ople-
vert. Een onderverdeling van het begrip laten we om dezelfde reden achterwe-
ge, dit leidt slechts tot schijnnauwkeurigheid. 

 
Externe afhankelijkheid van de rechter 

 
De minister van Justitie 
Het begint al met bij de positie van de minister van Justitie. De minister kan 
zich bemoeien met de benoeming, selectie en vorming van rechters, en het 
vaststellen van reglementen van orde. De rechter kan weliswaar niet door de 
Kroon ontslagen worden, maar wordt er wel door benoemd (art. 117 Gw).19 Bij 
de benoeming van een rechtbankpresident is er geen sprake van onafhankelijk-
heid van de uitvoerende macht. De minister van Justitie maakt samen met de 
vergadering van rechtbankpresidenten uit wie er president wordt. Deze coöpta-
tie wordt door de president van de Rechtbank Amsterdam Gisolf gerechtvaar-
digd met de stelling dat de nieuwe president in de vergadering van rechtbank-
presidenten moet mee functioneren en het ‘van het grootste belang is dat het 
ministerie vertrouwen heeft in een kandidaat’.20  

Als alleen kandidaten die het vertrouwen van de minister hebben president 
kunnen worden, mag men toch wel spreken van afhankelijkheid van de uitvoe-
rende macht. De staat kan op deze wijze de onafhankelijkheid van de rechter 
indirect aantasten doordat de minister directe invloed heeft op de carrièremoge-
lijkheden van rechters.21  
  
De minister kan ook lopende een zaak regelingen aanpassen, waardoor de rech-
ter indirect afhankelijk wordt van de beslissingen van de minister. Weliswaar 
spreekt de rechter dan recht naar de wet, maar in feite spreekt hij naar de lippen 
van de minister die zijn standpunt omgezet heeft in een wet.22 

 

                                                           
19  Brenninkmeijer 1987, p. 47. 
20  Jansen & Van Mourik 1994. 
21  Ook door bezuinigingen kan het functioneren van de rechterlijke macht worden 

beïnvloed; André de la Porte 1989. Een pregnant voorbeeld hiervan is het feit dat 
rechters tegenwoordig mede beoordeeld worden op efficiëntie, waardoor zaken mis-
schien minder aandacht krijgen dan ze verdienen; Rapport Commissie Deetman 
2006, p.1. 

22  Bijv. Gerechtshof Amsterdam 18-07-2003, LJN:AI0123; Minister Donner paste de 
wet aan in verband met cameratoezicht op Volkert van der G. 
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Raad van State 
Artikel 73 van de Grondwet bepaalt dat de Raad van State (RvS) wordt gehoord 
over voorstellen van wet, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en 
voorstellen tot goedkeuring van verdragen. Daarnaast kan aan de RvS advies 
worden gevraagd over bepaalde aangelegenheden van wetgevende aard (art. 15, 
tweede lid, Wet op de Raad van State). De RvS besluit zijn advies met een 
eindoordeel over de vraag of het voorstel kan worden ingediend bij de Tweede 
Kamer. 

Naast deze adviserende functie heeft de Raad van State een rechtsprekende 
functie. Als bestuursrechter is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State belast met de behandeling van de bij de wet aan haar opgedragen geschil-
len. Dat kan zijn in hoger beroep (art. 37 Wet op de Raad van State) of krach-
tens uitdrukkelijke wetsbepaling. Het is duidelijk dat de Raad van State hier een 
dubbele functie vervult die in strijd is met de functionele onpartijdigheid.  

Deze dubbelfunctie is ook het Europese Hof niet ontgaan. In de Betuweroutezaak 
stelden de klagers zich op het standpunt dat de advisering door de RvS over de 
ontwerp-Tracéwet in strijd met art. 6 EVRM afbreuk heeft gedaan aan de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.23 Hoewel de klacht ongegrond wordt verklaard, merkt het Hof in 
zijn uitspraak op er niet zeker van te zijn dat de door de Raad van State naar 
aanleiding van het Procola-arrest24 getroffen maatregelen ook in de toekomst in alle 
gevallen voldoende zullen zijn om de schijn van partijdigheid te voorkomen.  

Hoewel de risico’s van partijdigheid beperkt zijn, betekent dit nog niet dat ze 
zijn uitgesloten. Om iedere vorm van risico (of de schijn) van partijdigheid te 
voorkomen is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig dat toeziet op een 
(strikte) scheiding van voornoemde bezwaren.25 Het wetsvoorstel voorziet in 
twee min of meer gescheiden afdelingen waarbij de adviserende taak en recht-
sprekende taak wordt uitgeoefend door verschillende staatsraden.26 Het blijft – 
ook in het aanhangige wetsvoorstel – mogelijk dat staatsraden zitting hebben in 
beide afdelingen. 

De officier van Justitie 
Vanwege het feit dat er minder tijd per zitting is en er een grotere efficiëntie 
geëist wordt, wordt de rechter meer en meer meegenomen aan de leiband van 
de officier van Justitie, de dominus litis. De officier van Justitie bepaalt priori-
teiten en is als het ware het doorgeefluik van het politieke beleid geworden.27 
Door meer geld naar een bepaald item te sluizen, kan recht door de overheid 
worden ingekocht. Misdrijven worden gekwalificeerd naar het belang dat de 
overheid eraan hecht door kleurcodes op mappen, waardoor een onacceptabele 

                                                           
23  EHRM 6 mei 2003, 119. Deze zaak is een vervolg op het eerder genoemde Procola-

arrest. 
24  Procola v. Luxemburg, EHRM 28 september 1995, NJ 1995, nr. 667. 
25  Kamerstukken II 2005/06, 30585, nr. 3. 
26  Handelingen II, 2006/07, nr. 42, p. 4289. 
27  Vgl. de aanpak van bolletjesslikkers. 
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beïnvloeding ontstaat. ‘Het gevaar dreigt dat je als rechter stempelautomaat van 
het OM wordt’. De ongeorganiseerde rechterlijke beoordeling moet opboksen 
tegen het goed georkestreerde OM-beleid.28 Doordat de officier van Justitie 
vanwege het opportuniteitsbeginsel, art. 167 Sr, kan bepalen welke zaken voor-
komen en welke niet, bepaalt hij in hoge mate wat strafbaar geacht wordt.29 
Weliswaar ligt dat primaat formeel bij de politiek en is er een art. 12-procedure 
mogelijk, maar in de praktijk heeft de officier een grote discretionaire be-
voegdheid. De officier kan in toenemende mate zelf zaken afdoen door transac-
ties, zodat hij qua functie (voorstel doen voor straftoemeting en transactiebe-
voegdheid) richting zittende magistratuur is geschoven. Uiteraard botst dit. De 
officier van Justitie kan nooit ambtenaar en onafhankelijk beslisser tegelijker-
tijd zijn.30 Hoezeer het Openbaar Ministerie bepaalt wat bestraft wordt en wat 
niet, blijkt ook uit het gegeven dat maar liefst 96 procent van de zaken die door 
de officier worden aangebracht tot een veroordeling leiden. De positie van het 
Openbaar Ministerie, dat in het overgrote deel van de gevallen zijn gelijk krijgt, 
is door deze situatie aanmerkelijk beter dan die van de advocaat, die veel vaker 
aan het kortste eind trekt.31 Deze situatie is uit het oogpunt van efficiëntie ide-
aal, maar brengt het gevaar met zich mee dat de rechter onbewust erop kan 
gaan vertrouwen dat zaken die het Openbaar Ministerie aanbrengt, goed onder-
bouwd zijn. Het gevolg is dat de rechter impliciet en wellicht ongemerkt meer 
aan de kant van de officier van Justitie staat. De rechter kan niet zonder de 
steun en hulp van de officier van Justitie en dat maakt het erg moeilijk om te 
kunnen spreken van een ‘vrij oordeel’.32 

 
Hoewel er formeel een flinke afstand tussen officieren van Justitie en rechters 
is, blijkt dit bij verschillende rechtbanken anders te liggen. Leden van het 
Openbaar Ministerie vertellen dat ze regelmatig met rechters lunchen; dat gaat 
met name op bij het gerechtshof. Niet zelden kennen officieren en rechters 
elkaar van de RAIO-opleiding. Een rechter bekende: ‘Je kunt je niet alles per-
mitteren: als je als rechter al te zeer inhakt op het Openbaar Ministerie bijvoor-
beeld, dan zal dat wel consequenties hebben’.33 

 

                                                           
28  De Keijser & Van de Bunt & Elffers 2004, p. 37-38. 
29  ‘Herstelplan voor een betrouwbaar en open rechtssysteem’ op <www.lijst-

pimfortuyn.nl>.  
30  De Groot-Van Leeuwen 2000, p. 118. 
31  Van Koppen & De Keijser 2002. 
32  Volgens Prakken heeft de officier van Justitie niet meer de onafhankelijke rol van 

magistraat. Zij vindt dat zorgwekkend, omdat de Nederlandse strafcultuur een 
zwakke verdedigingstraditie heeft; Prakken 1990.  

33  De Groot-Van Leeuwen 1991, p. 126-127; Zie ook Rechtbank Den Haag 21-06-
2005, LJN AT7856, waarin de rechter het opnam voor de officier van Justitie, het-
geen een NRC-journalist deed uitroepen: ‘Het is hartverwarmend, zo’n steunbetui-
ging, maar hij wekt al gauw misverstanden in de hand over de scheiding tussen de 
zittende en staande magistratuur.’; ‘Opmerkelijk vonnis’, NRC Handelsblad 22 juni 
2005. 
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De macht van het Openbaar Ministerie blijkt ook uit het feit dat de rechter 
afhankelijk is van wat er in de dossiers vermeld wordt. Rechters erkennen dat 
dossiers nogal eens onvolledig of ondeugdelijk zijn. Zij sturen deze dossiers 
echter niet terug, waardoor er geen sanctie staat op ondeugdelijke dossiers.34 
Door de verschuiving van het onderzoek ter terechtzitting naar het gerechtelijk 
vooronderzoek, valt openbare controle goeddeels weg. Corstens wijst er in dit 
verband op dat buitenstaanders geen zicht hebben op alle dossierstukken die 
een rechter onder ogen krijgt en dus niet goed kunnen oordelen.35 Het belasten-
de dossier wordt aldus eenzijdig door het Openbaar Ministerie opgesteld, de 
verdediging heeft daar relatief weinig grip op en de rechter vormt zijn oordeel 
mede aan de hand van zaken die nooit in de openbaarheid komen.36  

Het is niet gewaagd te concluderen dat de rechter onder de huidige omstan-
digheden erg afhankelijk is van het Openbaar Ministerie. Niet alleen bepaalt de 
officier van Justitie de inhoud van het dossier, maar hij beslist ook welke zaken 
voorkomen en bovendien komen veel zaken niet meer in hun geheel ter rechts-
zitting aan de orde. Veel onderzoek wordt vooraf gedaan waarna de resultaten 
in het dossier terechtkomen, een dossier dat niet openbaar is.  

Politiek 
De politiek wordt onder rechters als een wereld van korte termijn denken erva-
ren, waarin recht en rechtsbeginselen van ondergeschikt belang worden ge-
acht.37 Daarnaast is (kader)wetgeving veelal een resultante van politieke com-
promissen, waardoor strijdigheid kan ontstaan met de Grondwet en algemene 
rechtsbeginselen.38 Politiek is echter ook een model waarin mensen streven naar 
maatschappelijke verandering. Doordat de rechter daar gewild of ongewild aan 
bijdraagt, is de scheiding met het politieke domein nauwelijks te trekken. Op 
zulke momenten is wederzijdse beïnvloeding welhaast onontkoombaar, doordat 
de rechter rekening zal moeten houden met wat er over het onderwerp in de 
politiek en de maatschappij leeft.39 Politiek en rechterlijke macht zijn tot elkaar 
veroordeeld en wederzijds van elkaar afhankelijk. Gommer is op dit aspect 
elders uitvoerig ingegaan.40 

                                                           
34  ‘Crombag: Bij rechters komt het bewijs pas op de tweede plaats’ in: Trouw 3 maart 

2006. 
35  G.J.M. Corstens, Stoelendansen met de macht 27 januari 2006, p. 78. 
36  Zie ook Pagano 1992, p. 228. 
37  Zie voor verschillende uitspraken op dit punt: De Wijkerslooth 2000; Josten & Van 

Tijn 1991, p. 29; De Keijser & Van de Bunt & Elffers 2004. Overigens vinden ook 
Kamerleden dat zij te vaak naar de waan van de dag reageren, zo blijkt uit een nog 
niet gepubliceerd onderzoek van Gommer onder Kamerleden.  

38  Meuleman 2006, p. 10. 
39  De Wijkerslooth 2000; De Wijkerslooth noemt als voorbeeld de uitspraak van het 

Supreme Court in Swann v. Board of Education waardoor de integratie van rassen 
verder bevorderd werd39 en de uitspraak van de Hoge Raad inzake de kruisvlucht-
wapens waarin de conclusie getrokken werd dat er geen ius cogens is, dat het bezit 
of gebruik van dergelijke wapens verbiedt. US Supreme Court 20 april 1971; zie o.a. 
<www.tourolaw.edu/PATCH/Swann>; HR 10 november 1989, NJ 1991, nr. 248. 

40  Zie Gommer 2007 en Gommer 2006. 
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In dit kader is ook de afhankelijkheid van de politiek relevant, die ontstaat door 
bezuinigingsmaatregelen. Met de wettelijke herziening van de rechterlijke or-
ganisatie krijgen gerechten geld naar rato van productie die zij in het jaar daar-
voor hebben gerealiseerd. Hierdoor is de rechterlijke macht, voor de manier 
waarop de beslissing tot stand komt, afhankelijk van de wijze waarop financiële 
middelen ter beschikking gesteld worden. Niet het belang van een degelijke, 
goed gemotiveerde beslissing staat dan voorop, maar het halen van het aantal 
uitspraken.41 

 
Naast deze functionele, min of meer objectief bepaalbare vormen van externe 
afhankelijkheid, zijn er ook meer subjectieve externe, min of meer psychologi-
sche vormen van afhankelijkheid.  

Rechter-plaatsvervangers 
Naast overheid en politiek blijkt de rechterlijke macht ook afhankelijk van de 
advocatuur, deskundigen, pers en andere buitenstaanders. Voor wat betreft de 
advocatuur gaat het dan niet om stukken ten aanzien van de verdachte, maar het 
feit dat er een tekort aan rechters zou ontstaan als er geen rechter-
plaatsvervangers meer uit de advocatuur zouden mogen optreden. Voorzitter 
van de Raad voor de Rechtspraak Van Delden ziet de inschakeling van advoca-
ten als rechter-plaatsvervanger als een manier om nieuwe rechters te rekruteren. 
‘Je kunt dan zien wie er geschikt is’. Hij moet wel toegeven dat de schijn van 
belangenverstrengeling snel gewekt is.42 Om belangenverstrengeling te voor-
komen kunnen de rechter-plaatsvervangers opgenomen worden in meervoudige 
kamers, rouleren over de sectoren en intensiever begeleid worden.43 Kwantita-
tief bekeken is het probleem niet zo groot. De plaatsvervangers worden gemid-
deld zo’n acht keer per jaar ingezet, terwijl 75 procent van de advocaten als 
kantonrechter optreedt. Hoven en rechtbanken maken vaker gebruik van juris-
ten uit de universitaire wereld.44 

Nevenfuncties 
Het bekleden van nevenfuncties wordt aangemoedigd.45 Toch meent een groot 
aantal van de rechters dat het ambt niet te verenigen is met een politieke functie 
of het werken bij het Openbaar Ministerie.46 Ook anderen zetten vraagtekens bij 
nevenfuncties van rechters. Het kan de schijn van belangenverstrengeling wek-
ken en ook die schijn moet vermeden worden. Men krijgt daarmee weliswaar 
voeling met enkele onderdelen van de maatschappij, maar dat zijn wel heel 
specifieke onderdelen. De blik kan daardoor eerder vernauwd worden dan ver-
ruimd. Het simpele feit dat men gevraagd wordt voor een nevenfunctie bewijst 

                                                           
41  Boone & Langbroek 2007, p. 546. 
42  S. ten Hoove, ‘Eerdmans: rechter moet dubbelfunctie opgeven’, De Volkskrant 1 

februari 2006.  
43  Ingelse 1996.  
44  De Groot-Van Leeuwen 2000, p. 114. 
45  Van Kampen & Loof 1999, p. 163. 
46  Ten Hoove 2006. 
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dat er sprake is belangenverstrengeling. Men wordt meestal niet gevraagd om 
de persoon, maar juist omdát men rechter is. De gezaghebbende uitstraling van 
de rechter, wordt in veel nevenfuncties gebruikt.47 

Deskundigen 
Inhoudelijk wordt de rechter sterk beïnvloed door deskundigen. Rechters ne-
men regelmatig de mening van deskundigen kritiekloos over.48 Dikwijls omdat 
de deskundige het simpelweg beter weet. De Ruiter stelt bijvoorbeeld dat des-
kundigen veel beter dan rechters in staat zijn om te beslissen of een TBS-
patiënt vrij kan komen. Als de rechter een advies van de kliniek naast zich 
neerlegt, stijgt de kans dat er recidive optreedt van 15 naar 60 procent.49 De 
keuze van de deskundige is dan van groot belang, maar het is zeer de vraag of 
de rechter wel de best denkbare en onafhankelijke deskundige benoemt. Hij 
moet namelijk altijd kiezen uit een lijst die de rechtbank bijhoudt. De deskun-
dige wordt tegelijkertijd zozeer door het procesrecht afgeschermd dat aan zijn 
oordeel nauwelijks getornd kan worden. De rechter is in de praktijk dus erg 
afhankelijk van de mening van de deskundige.50 De afhankelijkheid van de 
mening van de deskundige wordt feitelijk vergroot doordat de uitkomsten van 
het onderzoek worden opgenomen in het dossier. Het gevolg kan zijn dat rech-
ters het minder snel noodzakelijk vinden dat er nog een alternatief onderzoek 
plaatsvindt. De verdediging moet nogal wat deskundigheid aan de dag leggen 
om aan te tonen dat er mankementen in het onderzoek zitten en er dus een 
tweede onderzoek nodig is. Daarbij wordt er zelden getwijfeld aan de deskun-
digheid van met name het Gerechtelijk Laboratorium en het Pieter Baancen-
trum.51 
 
Advies vragen aan buitenstaanders 
Rechters blijken daarnaast buitenstaanders te raadplegen over concrete gevallen 
die ze onder zich hebben. De opgedane kennis wordt vervolgens ook gebruikt. 
Het gaat daarbij onder meer om technische informatie, een oordeel over de 
casus als geheel (hoe zou jij beslissen over de strafmaat?) en algemene infor-
matie. De levenspartner is degene waar het meest mee overlegd wordt en dat 
gebeurt dan ook veelvuldig. Een verklaring hiervoor is dat veel rechters thuis 
werken. Ook kan de rechter bij zijn levenspartner op geheimhouding en loyali-
teit rekenen.52 De levenspartner en andere buitenstaanders kunnen dus als ex-
terne partij ook de rechter beïnvloeden. 

                                                           
47  Nevenfuncties mede naar aanleiding van een initiatief van J. Hop vermeld op de 

website Rechtspraak.nl. 
48  Crombag in Nieuwenhuis 2000 en Wagenaar in M. van Dongen & R. Meerhof, ‘Ik 

geef een deskundig oordeel, zeer deskundig’, De Volkskrant 26 september 2005. 
49  M. van Dongen, ‘Gezondheidstribunalen moeten er komen’, De Volkskrant 17 juni 

2005.  
50  Slijk 1998.  
51  Van Kampen 1995; Zie ook Derksen 2006, p. 165-192. 
52  De Groot-Van Leeuwen 1991, p. 121-122. 
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De media 
De media vormen in dit kader vooral een bron die weergeeft hoe er in de maat-
schappij over het probleem gedacht wordt. Ze zorgen ervoor dat de rechter voe-
ling houdt met de maatschappij. Rechters reageren verschillend op dit gegeven. 
Sommige beweren bij hoog en bij laag dat ze niet door de pers beïnvloed wor-
den, anderen geven het grif toe: ‘Je bent gewoon als mens te beïnvloeden, zoals 
iedereen, in wat je leest.’53 ‘Je weet niet in hoeverre je beïnvloed wordt.’54 De 
meeste rechters zien de zaak ter rechtszitting toch los van wat ze in de krant 
hebben gelezen. Ze nemen berichten in de krant voor kennisgeving aan.55 Het 
dossier is zoveel uitgebreider en feitelijker, zodat de sfeer uit de media wegebt. 
‘Het belangrijkste blijven de stukken uit het dossier en de indrukken van de 
persoon van de dader.’56 Dat de rechter echter niet ongevoelig is voor beïnvloe-
ding door de pers blijkt al uit het feit dat zaken die veel media-aandacht krijgen 
veel beter, in elk geval uitvoeriger, behandeld worden.57  

 
Samenvattend kan gesteld worden dat er een spanning aanwezig is tussen de 
wens van onafhankelijkheid van de rechter en de praktijk waarin de rechter niet 
ontkomt aan de sociale wetten. De rechter moet theoretisch los staan van de 
invloed van derden, maar in de praktijk heeft hij toch de steun en hulp nodig 
van diezelfde partijen om tot een oordeel te kunnen komen. Deze steun kan 
functioneel van aard zijn en daarmee min of meer objectief bepaalbaar zijn, 
maar kan ook meer psychologisch van aard zijn. 

 
Interne afhankelijkheid 
 
Dezelfde spanning is aanwezig als het gaat om de interne onafhankelijkheid, 
dat wil zeggen onafhankelijkheid binnen de eigen werkkring. Hoewel de rech-
ter vrij tot zijn oordeel moet komen, kan hij niet zonder de steun van zijn colle-
gae. De onafhankelijkheid van collega’s wordt onder andere gewaarborgd 
doordat rechters van de rechtbank geen aanwijzingen van raadsheren van het 
hof behoeven op te volgen.58 De invloed van andere rechters is echter wel dege-
lijk aanwezig.59 De lagere rechter zal ook bij zijn beslissing rekening houden 
met de kans op vernietiging door een hogere rechter.60 De promotiekansen zijn 
afhankelijk van collega’s, waardoor non-conformisten beperkt kunnen worden 
in hun carrièremogelijkheden.61 Net als in de meeste maatschappelijke betrek-
kingen moet men zich conformeren aan de cultuur, zowel de juridische als de 

                                                           
53  De Groot-Van Leeuwen 1991, p. 134-135. 
54  De Keijser, Van de Bunt & Elffers 2004, p. 35. 
55  De Keijser, Van de Bunt & Elffers 2004, p. 34. 
56  De Keijser, Van de Bunt & Elffers 2004, p. 35. 
57  Nieuwenhuis 2000. 
58  Van der Werf & Jongbloed 1990, p. 28. 
59  Jörg 1978. 
60  Ter Heide 1970, p. 20; Formeel is er geen sprake van hiërarchie, maar in het juridi-

sche taalgebruik wordt er wel degelijk over ‘lagere’ en ‘hogere’ rechters gesproken. 
61  Veldt 1997 p. 32. 
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beroepscultuur.62 Er vindt bovendien samenwerking plaats tussen rechters en 
rechterlijke colleges. In interne overlegstructuren wordt onder andere gepro-
beerd de straftoemeting op één lijn te krijgen, om eenheid van en gelijkheid 
voor het recht te bewerkstelligen.63 Dergelijke beleidsafspraken zijn ook in het 
belang van procespartijen. De gelijkheid en rechtszekerheid zijn ermee ge-
diend.64  

Maar binnen de rechterlijke macht lijkt er toch meer aan de hand. Rechters 
houden zich in, laten niet het achterste van hun tong zien bij collegae en ‘supe-
rieuren’ (officieel zijn er geen hiërarchische verhoudingen). De Hoge Raad 
werd door een rechter beschreven als een grote familie, waar niet over werk, 
geld en politiek wordt gesproken. Een andere rechter verklapte: ‘Als je binnen 
je eigen rechtbank carrière wilt maken, dan zal je er goed aan doen om je niet 
zo erg controversieel op te stellen’.65  

Volgens de president van de rechtbank Amsterdam Gisolf kunnen rechters helemaal 
niet onafhankelijk van elkaar zijn. Gisolf vraagt zich af of de grens tussen 
onafhankelijkheid en eigenwijsheid door alle rechters wel getrokken wordt. Hij 
overlegt het liefst met collega’s voordat ze met de media praten om te voorkomen 
dat ze brokken maken. Onafhankelijkheid betekent voor hem vooral functionele 
onafhankelijkheid van wetgever en uitvoerende macht. ‘Als rechter moet je je 
daarom niet al te nadrukkelijk bekennen tot een politieke partij.’ Als rechters zich 
laten voorstaan op hun politieke keuze, tast dat het rechterlijk gezag aan, dat volgens 
Gisolf gebaseerd is op het feit dat rechters losstaan van het partijpolitieke systeem.66 
Los staan van het politieke systeem wordt dus ook door Gisolf gezien als de ware 
vorm van onafhankelijkheid, waar de onafhankelijkheid van de beroepscultuur via 
de andere hand stevig wordt ingedamd. 

Als men enkele jaren bij de magistratuur heeft rondgelopen, voegen de meeste 
rechters zich naar de beroepscultuur, die door insiders niet zelden als ‘allemaal 
grijze muizen’ wordt gekenschetst. De Groot-Van Leeuwen constateerde dat de 
minst geprononceerden, de gematigden deel uitmaken van de magistratuur.67 
Minister van Justitie Korthals typeerde de Nederlandse rechter als een ‘keurig 
iemand met weinig uitgesproken voorkeuren’.68  

 
Mensen die zich aangetrokken voelen tot de groep van rechters, zullen eerder 
overgaan tot het volgen van de opleiding. Non-conformisten zullen de beroeps-
groep eerder mijden. De juristen gaan vervolgens veel met elkaar om, zodat het 
niet verwonderlijk is dat er een vorm van bondgenootschap ontstaat.69 In een 
dergelijke groep van gelijkgestemde geesten ontstaat een zekere communis 

                                                           
62  Pagano 1992, p. 229. 
63  Veldt 1997, p. 34. 
64  Polak 1987, p. 29. 
65  De Groot-Van Leeuwen 1991, p. 126-127. 
66  Jansen & Van Mourik 1994, p. 301. 
67  De Groot-Van Leeuwen 1991, p. 149. 
68  Korthals 2001. 
69  De Groot-Van Leeuwen 2005, p. 16. 
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opinio.70 Juristen worden gesocialiseerd en delen na vier jaar studie dezelfde 
taal en waarden.71 ‘Via ‘peer-pressure’ dringt maatschappelijke druk tot je 
door,’ zegt een rechter. Deze peer-pressure, waarbij collega’s druk op elkaar 
uitoefenen om zich bij de groep aan te passen, wordt vooral gevoeld door 
nieuwkomers en jonge magistraten. Men moet zich aanpassen aan de ‘implicie-
te manieren van doen’. Door de druk van de directe professionele omgeving 
ontstaan ook lokale verschillen. En weerstand bieden is zinloos, omdat men 
uiteindelijk een Don Quichot binnen de eigen groep wordt.72 Volgens Bruinsma 
is het goed mogelijk dat rechters voor zichzelf beslissingen rechtvaardigen in 
termen van hun individuele mens- en maatschappijbeeld, maar wordt hun be-
slissingroutine vooral door de rechtscultuur bepaald.73 Toelating tot de rechter-
lijke macht wordt gecontroleerd door de bestaande groep van rechters. Of zoals 
de president van de president van de rechtbank Amsterdam zei: ‘Er komt hier 
geen rechter binnen of de rechters hebben gezegd dat ze hem willen.’74 Ui-
teraard wijkt dit niet af van andere werksituaties, maar het toont wel aan dat een 
rechter niet onafhankelijk van de eigen groep is. 

De conclusie moet zijn dat de rechter zeer afhankelijk is van de eigen be-
roepsgroep. Niet alleen heeft hij de steun en hulp van zijn collega’s nodig, door 
groepsdruk wordt hij in hoge mate beïnvloed. Het blijkt in zijn eigen belang te 
zijn zich te conformeren aan de eisen die de groep stelt. 

Afhankelijkheid van de persoonlijke achtergrond 

Uiteraard kan de rechter niet om zijn eigen persoon heen. De persoon die ge-
vormd wordt door tal van invloeden. Zo meent Buruma dat oudere rechters 
vaak milder zijn, omdat ze meer zijn gaan begrijpen wat mensen drijft.75 De 
uitspraak van de rechter wordt dus naast externe factoren ook beïnvloed door 
persoonlijke drijfveren. 

Indirecte aanwijzingen dat de beslissing mede bepaald wordt door de persoon van de 
rechter vond Malsch in haar onderzoek onder 374 Nederlandse advocaten. De 
advocaten deden 757 voorspellingen in voornamelijk strafzaken voor de 
meervoudige kamer van de rechtbank. De kwaliteit van de voorspellingen van 
advocaten die rekening hielden met de persoon van de rechter was beduidend beter. 
Advocaten die rekening houden met de persoon van de rechter bereiken ook vaker 
hun doel dan advocaten die dat niet doen.76 Ook blijkt er een statistische samenhang 
te zijn tussen de persoonskenmerken van de rechter en zijn oordeel.77 In de VS werd 
aangetoond dat de persoonlijke opvattingen van rechters over strafdoelen van 

                                                           
70  Pagano 1992, p. 229. 
71  De Groot-Van Leeuwen 2005, p. 16. 
72  De Keijser, Van de Bunt & Elffers 2004, p. 36-37. 
73  Bruinsma 1991. 
74  Asscher 1990, p. 28. 
75  C. Boland, ‘De drijfveren van Ybo Buruma’, VOX magazine 18 maart 2004. 
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77  Hogarth 1971; Ten Kate & Van Koppen 1984. 
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invloed zijn op de lengte van de gevangenisstraf.78 In Nederland bleek de hoogte 
samen te hangen met de persoon van de rechter, maar er was geen correlatie met de 
opvattingen over strafdoelen.79 

Persoonlijke onafhankelijkheid is bijkans onhaalbaar. Het oordeel van de rech-
ter wordt mede gevormd door zijn afkomst, opvoeding, milieu, opleiding, poli-
tieke voorkeur, geloofsovertuiging, psychische gesteldheid, interesses, leeftijd, 
karakter, etc.80 Dat de eigen maatschappelijke opvattingen een rol spelen, werd 
overigens door 89 procent van de rechters beaamd.81 Kannegieter toont aan dat 
werkenden en werkelozen voor hetzelfde feit anders worden gestraft, hetgeen 
een gevolg zou zijn van het feit dat de rechterlijke macht uit werkende burgers 
bestaat.82 Ook het vorige beroep van rechter blijkt van invloed op zijn persoon-
lijke uitspraken.83 

De invloed van persoonskenmerken is echter zo complex dat een voorspel-
lende waarde voor de beslissing niet is aangetoond.84 Wel zijn er aanwijzingen 
dat rechters als groep specifieke denkpatronen ontwikkelen. Deze aan de be-
roepsgroep eigen denkpatronen kunnen gevoegd worden bij denkinstincten die 
bij ieder mens aanwezig zijn.85 Ook blijkt dat de vonnissen van diverse rechters 
niet uitwisselbaar zijn. De ene rechter kan op basis van eigen emoties en over-
tuiging tot andere uitspraken komen dan de andere.86 

Onafhankelijkheid of belangeloosheid 

In de praktijk blijkt de rechter niet te kunnen zonder steun en hulp van over-
heid, andere staatsorganen, deskundigen en collega’s. De rechter is afhankelijk 
van talloze factoren in zijn werkomgeving. De gebondenheid strekt zich uit van 
minister van Justitie, via de Raad van State en de door het Openbaar Ministerie 
aan hem voorgelegde dossiers tot de beroepscultuur waarbinnen de rechter zich 
moet zien te handhaven.87 De rechter is daarmee allesbehalve onafhankelijk. 
Het is zelfs zeer de vraag of onafhankelijkheid voorwaarde is voor onpartijdig-
heid. Beïnvloeding door deskundigen, media, advocatuur, politiek, collega’s 
levert niet meteen partijdigheid op. Het gaat daarbij om onontkoombare facto-
ren waar ieder lid van een samenleving mee te maken krijgt. Wellicht is juist 
áfhankelijkheid van de rechter een voorwaarde voor een degelijk oordeel. Im-
mers door kennis te nemen en gebruik te maken van de geboden faciliteiten kan 
de rechter tot zijn onpartijdig oordeel te komen.  
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Het lijkt bij de onafhankelijkheid van de rechter veel meer te gaan om on-
aantastbaarheid van het definitieve oordeel en belangeloosheid. Het zijn precies 
deze twee factoren die in onze Grondwet terug te vinden zijn. De bepaling van 
art. 16 Gw vormt de uitwerking van het legaliteitsbeginsel voor het materiële 
strafrecht. Het artikel herhaalt de tekst van art. 1, eerste lid, Sr. Het legaliteits-
beginsel voorkomt dat de wetgever een concrete strafzaak kan sturen, door 
wetten met terugwerkende kracht in te voeren.88 Ook het Europese Hof legt er 
grote nadruk op dat het oordeel van de rechter niet achteraf door bestuur of 
politiek mag worden overruled. Minister van Justitie Cort van der Linden ver-
woordde het treffend in 1897 toen hij betoogde dat de Kamer niet kan oordelen 
over schuld en onschuld. De Kamer heeft niet de mogelijkheid om getuigen te 
horen of de officier van Justitie zijn requisitoir te laten uitspreken.89 In de Ka-
mer spelen altijd ook politieke belangen mee, zoals in die tijd socialistische 
propaganda. Als de Kamer de rechterlijke uitspraak zou kunnen aantasten, 
zouden de politieke belangen de overhand kunnen krijgen en komt de onpartij-
digheid van de rechtspraak in gevaar.90 Doordat de politiek het vonnis niet kan 
aantasten, is politieke belangeloosheid mogelijk.  

De (financiële) belangeloosheid wordt mede gewaarborgd door art. 117 lid 
1 Gw. De leden van de rechterlijke macht worden krachtens dit artikel voor het 
leven benoemd. Hierdoor kan de rechter niet ontslagen worden door de over-
heid als hij haar onwelgevallige beslissingen neemt. Maar daarmee is niet ge-
zegd dat de rechter ook werkelijk belangeloos is. Als de rechter bij zijn uit-
spraak niet alleen het belang van een evenwichtig en rechtvaardig oordeel 
heeft, kan hij zijn onpartijdigheid verliezen. Als hij ook rekening moet houden 
met wat organisaties waar hij een nevenfunctie bekleedt ervan zullen denken, 
of wat collega’s van zijn onorthodoxe oordeel zullen vinden, of wat de gevol-
gen voor zijn carrière zijn, of als hij moet vrezen voor een slechte relatie met 
het Openbaar Ministerie als de officier een tik op de vingers krijgt, kan er im-
pliciet een eigen belang ontstaan. Zodra de rechter op een of andere wijze een 
ander belang moet laten wegen dan een rechtvaardige beslissing en daarmee 
een eigen belang dient, wordt hij rechter in eigen zaak. Op dat moment is er per 
definitie geen sprake meer van een onpartijdige rechter. Het Europese Hof 
stelde dan ook: ‘No one should be judge in his or her own cause.’91 Een berucht 
voorbeeld waarbij men rechter in eigen zaak leek te zijn, is de zaak van Rem. 
Rem had een zaak tegen verzekeringsmaatschappij OHRA ingesteld. Het Hof 
in Arnhem wees de vergoeding af. Rem ontdekte naderhand dat de vice-
president lid was van de arbitragecommissie van OHRA; een andere raadsheer 
was een oud-kantoorgenoot van de OHRA-huisadvocaat en weer een andere 
rechter was getrouwd met een advocate die bij de huisadvocaat gewerkt had. 
De advocaat die voor OHRA optrad was plaatsvervangend raadsheer in het 
                                                           
88  Brenninkmeijer 1987, p. 13. 
89  Handelingen II, 1898/1899, 8 december 1898, p. 349-351.  
90  Een mooi staaltje van politieke rechtspraak zagen wij in de zaak Hirsi Ali. Het debat 

op 16 mei 2006 werd tot een ware rechtszitting, met de Tweede Kamer als advocaat 
van Hirsi Ali en de minister als aanklager en rechter. Van onpartijdige rechtspraak 
was geen sprake. Alle betrokkenen hadden zo hun eigen belangen. 
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Arnhemse Hof.92 De rechters waren niet belangeloos, men had althans de schijn 
van belangenverstrengeling tegen, waardoor vooringenomenheid werd vermoed 
en onpartijdige rechtspraak in gevaar kwam.  

Een onpartijdige rechter laat zich niet leiden door het eenzijdige belang van 
één der procespartijen, niet door het belang van derden en niet door een eigen 
belang. De belangeloze rechter dient slechts de publieke zaak. De publieke zaak 
die gebaat is bij een eerlijk proces. Een eerlijk proces dat voorwaarde is voor 
sociale orde. De rechter ontleent daarmee zijn legitimiteit aan zijn onpartijdig-
heid en belangeloosheid, terwijl hij tegelijkertijd open moet staan voor invloe-
den uit de samenleving.93 De onafhankelijkheid van de rechter is daarmee niet 
zozeer een fysieke onafhankelijkheid, maar een mentale onafhankelijkheid. 
Daarbij neemt hij kennis van interne en externe informatie om vervolgens tot 
een eigen afgewogen oordeel te komen, zonder enig ander belang dan dat van 
een eerlijk proces na te streven. 

 
Vervangen we het begrip onafhankelijkheid door onaantastbaarheid van het 
vonnis en belangeloosheid van de rechter, dan heeft dat consequenties. Kriti-
sche kanttekeningen terwijl een zaak onder de rechter is, vormen minder een 
probleem. Externe controle van de rechter is niet langer een taboe. De rechter 
wordt meer beslisser in opdracht van de maatschappij in plaats van een orakel 
dat vanuit het luchtledige tot zijn oordeel komt. Bovendien is eigen belang 
aanzienlijk beter vast te stellen. Het criterium is dan of de rechter in zijn beslis-
sing andere belangen heeft laten meewegen.  

De vaststelling dat belangeloosheid een voorwaarde voor onpartijdigheid is, 
betekent ook dat een financieringssysteem waarbij productie beloond wordt, het 
eerlijke proces kan ondermijnen. Bij een dergelijk systeem zal de rechterlijke 
macht als geheel, maar ook de rechter als individu, er belang bij hebben om 
zaken sneller af te doen, minder grondig te overwegen en kort te motiveren. 
Recent onderzoek toont aan dat rechters minder tevreden zijn over hun eigen 
uitspraken als gevolg van de toegenomen productiedruk. Vooralsnog weten zij 
door hun hoge arbeidsethos weerstand te bieden aan het geïntroduceerde extra 
belang, maar de vraag is hoe lang dit stand houdt.94 

Vanwege het vervallen van de voorwaarde van ‘onafhankelijkheid’ kan het 
afleggen van verantwoording aan de samenleving en externe controle niet afge-
houden worden. De motivering wordt dan essentieel in het proces van rechts-
vinding en verantwoording. Waar de rechter zijn bevoegdheid krijgt van de 
samenleving, moet hij ook daardoor gecontroleerd kunnen worden. Zonder 
controle zou namelijk wat Van Bogaert ‘vrije rechtspraak’ noemt kunnen ont-
staan, waarbij de rechter zonder enige druk van buitenaf tot zijn beslissing kan 
komen.95 Hoe deze controle kan plaatsvinden zonder dat de belangeloosheid en 
de onaantastbaarheid van zijn oordeel wordt ondermijnd is een goede vervolg-
vraag.  

                                                           
92  De Jong 2002. 
93  Witteveen 2007. 
94  Boone & Langbroek 2007, p. 549. 
95  Van Bogaert 2005, p. 419-421. 



De afhankelijke en belangeloze rechter 23

 
Conclusie 

 
Onpartijdigheid van de rechter is een essentieel kenmerk van een eerlijk proces. 
Partijdigheid diskwalificeert de uitspraak. Onpartijdigheid wordt vaak in één 
adem genoemd met onafhankelijkheid, waarbij veelal gedoeld wordt op onaf-
hankelijkheid van staat en politiek. De vereiste onafhankelijkheid van de rech-
ter wordt in Nederland vaak aangevoerd om externe controle af te houden. 
Tegelijkertijd blijkt het begrip onafhankelijkheid een diffuus begrip dat uiteen-
lopende interpretaties kent. Volstrekte onafhankelijkheid van de genoemde 
factoren is een praktische onmogelijkheid. De rechter staat midden in de maat-
schappij en dat moet vooral zo blijven als men wil dat de rechter namens de 
samenleving recht spreekt. Wanneer duidelijk wordt dat onafhankelijkheid een 
illusie is, wordt soms aangevoerd dat het een gradueel begrip is. De rechter is 
onafhankelijk tot op zekere hoogte. De vraag moet dan gesteld worden of het 
begrip nog wel voldoet. 

De rechter heeft, ook om tot zijn oordeel te kunnen komen, de hulp nodig 
van overheid, politiek, deskundigen, media, collega’s, zijn sociale omgeving en 
zal moeten terugvallen op ervaringen uit zijn jeugd, opleiding en andere sociale 
factoren. Sterker nog, waar een beroep op de voeling met de maatschappij 
wordt gedaan, wordt van de rechter verwacht dat hij deze factoren mee laat 
spelen.  

Het blijkt maar zeer de vraag of onafhankelijkheid een noodzakelijke voor-
waarde voor onpartijdigheid is. Veel meer is belangeloosheid van de rechter 
een voorwaarde. Bij de beoordeling van onpartijdigheid is niet doorslaggevend 
of de rechter los staat van allerlei factoren die in de samenleving een rol spelen, 
maar of de rechter belangeloos tot zijn oordeel heeft kunnen komen. In dit 
kader kan productiedruk op termijn de onpartijdige rechtspraak ondermijnen, 
doordat een nieuw extern belang wordt geïntroduceerd. 
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Gouden leefregels in Brukske  
Een verkenning van zelfregulering door actieve burgers 

Mirjan Oude Vrielink 

‘We ♥ Brukske’ staat er op borden die een groep van bewoners met toestem-
ming van de gemeente heeft geplaatst bij de toegangswegen naar hun wijk in 
Venray. En inderdaad hebben deze bewoners hart voor Brukske. Verenigd in 
een werkgroep spannen zij zich in om het aanzien van de wijk te verbeteren. 
Letterlijk en figuurlijk. De wijk heeft te maken met allerlei vormen van overlast 
en staat daardoor slecht bekend. Onder het motto ‘Niet klagen, maar samen 
aanpakken!’ stelde de werkgroep Gouden leefregels voor Brukske op. Deze 
leefregels zijn bedoeld om bewoners bewust te maken van normen en om on-
aangenaam gedrag bespreekbaar te maken. De bewonersgroep streeft hiermee 
naar een wijk die leefbaar, gezellig, veilig, opgeruimd en saamhorig is.  

Het initiatief in Brukske staat niet op zichzelf. Er is een groeiende aandacht 
voor actieve burgers en de rol van waarden en normen bij het bewaken van de 
leefbaarheid in woonwijken (zie bijvoorbeeld Diekstra, 2004; WRR, 2003; 
2005). Een breed aanvaard uitgangspunt van het overheidsbeleid van de afgelo-
pen jaren is dat zelfredzame, mondige en betrokken burgers actief moeten zijn 
in het publieke domein. Dit moet tot uitdrukking komen in ‘maatschappelijke 
zelforganisatie en initiatieven’ (Burgerschap en Andere Overheid, 2005:5). Het 
gaat daarbij om burgers die zich organiseren in een (tijdelijk) verband met de 
bedoeling de eigen levenssituatie of de publieke ruimte te verbeteren.1 In het 
recent gesloten coalitieakkoord wordt dit streven nadrukkelijk verbonden met 
de leefbaarheid van wijken. ‘Probleemwijken’ moeten ‘prachtwijken’ worden, 
onder meer door de ‘eigen’ kracht van de wijken te benutten. Het kabinet be-
pleit een stevige basis van gedeelde waarden en normen en een brede wijkaan-
pak, waarin burgers samen met de lokale overheid en maatschappelijke organi-
saties en instellingen in de wijken initiatieven nemen om de leefkwaliteit te 
verbeteren (Coalitieakkoord 2007: 8-9, 31).  

Voor de leefbaarheid in wijken blijken gelijkgerichte opvattingen over het 
‘samen leven’ essentieel (Adriaanse, 2004). In deze bijdrage wil ik verkennen 
of burgers door zelfregulering een bijdrage kunnen leveren aan het keren van 

                                                           
1  De omschrijving is gebaseerd op de definitie die Müjde en Daru (2005) geven van 

een burgerinitiatief. Kenmerkend voor burgerinitiatieven is verder dat zij worden ge-
rund door vrijwilligers en dat zij kleinschalig en niet of weinig geïnstitutionaliseerd 
zijn. Initiatieven zijn over het algemeen georganiseerd rond een pionier of 'initiatief-
nemer'. Burgerinitiatieven bestaan naast vrijwilligersorganisaties. Ze werken met 
vrijwilligers, die allemaal actieve burgers zijn. 
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het normverval in hun buurt of wijk.2 Hiervoor neem ik het bewonersinitiatief 
in Brukske als vertrekpunt. Enkele actieve bewoners van deze wijk stelden in 
de tweede helft van 2006 uit ontevredenheid over de vervuiling en verloedering 
van ‘hun’ wijk leefregels op, die tot uitdrukking brengen welke normen (moe-
ten) gelden voor het samenleven in de wijk. Aan de hand van het initiatief in 
Brukske wil ik zicht krijgen op het proces van zelfregulering door actieve bur-
gers. Daarbij baseer ik mij op gegevens uit een groepsinterview en een infor-
meel gesprek met enkele leden van de betreffende bewonersgroep en een do-
cumentenanalyse.3 Of de leefregels worden nageleefd en gehandhaafd door de 
bewoners van Brukske, zal de tijd moeten uitwijzen. Op basis van een evaluatie 
van het project Gouden stadsregels in Gouda dat model stond voor de leefregels 
in Brukske, kunnen hierover al wel enige voorspellingen worden gedaan.4 Om-
dat in het Goudse project niet de burgers maar de gemeente het initiatief nam 
voor het opstellen en implementeren van de Gouden stadsregels biedt de evalu-
atiestudie tevens interessante aanknopingspunten voor de vergelijking van 
zelfregulering door actieve burgers als proces ‘van onderop’ en ‘van bovenaf’.  

Gouden leefregels voor Brukske 

In Brukske wonen ruim 5000 mensen, van wie ongeveer 40 procent een niet-
Nederlandse achtergrond heeft. Er is weinig sociale binding en bewoners voe-
len zich nauwelijks betrokken bij hun wijk. Ondanks de relatief goede kwaliteit 

                                                           
2  Over zelfregulering door burgers is in de rechtssociologie nog weinig bekend. Zelf-

regulering wordt vrijwel uitsluitend in verband wordt gebracht met het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties (Van Driel, 1989; Eijlander, 1993; Black, 2002; 
Baarsma e.a., 2003). Zo vermeldt de inleiding op het themanummer Zelfregulering 
van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid uit 2004 dat zelfregulering niet alleen 
van alle tijden, maar ook van veel, zeer uiteenlopende groepen is. In de bijdragen 
worden echter alleen initiatieven van bedrijven (Shell, supermarkten, de farmaceuti-
sche industrie en internetproviders) en verschillende groepen artsen (medisch spe-
cialisten, neonatologen en embryo-onderzoekers) besproken. 

3  Zowel de (vraag)gesprekken als de analyse zijn verricht in het kader van een resul-
taatmeting van Kan Wél! Dit onderzoek heb ik met Ted van de Wijdeven uitgevoerd 
in opdracht van de SEV en de LSA. De resultaatmeting komt in april 2007 beschik-
baar. Het groepsinterview werd gehouden met de initiatiefneemster en twee andere 
leden van de werkgroep. Het informele gesprek vond plaats tijdens het symposium 
‘Kan Wél! in vogelvlucht’ van 12 oktober 2006, een bijeenkomst in Den Bosch waar 
ruim tachtig bewonersinitiatieven werden gepresenteerd. Aanvullende informatie die 
tijdens deze bijeenkomst werd verkregen is afkomstig uit twee vraaggesprekken met 
de voorzitter van de werkgroep. Het betreft een vraaggesprek van Hans Spekman, 
voormalig wethouder in Utrecht, tijdens het plenaire deel van de middag en een per-
soonlijk vraaggesprek van J.T.H. Arts, student Bestuurskunde aan de Tilburgse 
School voor Politiek en Bestuur.  

4  Deze evaluatie werd uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut. In deze bijdrage 
put ik uit het rapport De Gouden Stadsregels: op weg naar moreel burgerschap, 
waarin verslag wordt gedaan van de product- en procesevaluatie van de implementa-
tiefase van het project Gouden Stadsregels van de gemeente Gouda (Nieborg en Ter 
Woerds, 2004) 
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van de woningen en voorzieningen in de wijk heeft Brukske onder buitenstaan-
ders én de wijkbewoners een slecht imago.5 De bewoners van Brukske zagen 
hun wijk langzaam verloederen. Vooral zwerfvuil vormt een groot probleem in 
de wijk sinds de gemeente een nieuw systeem hanteert, waarbij bewoners per 
container betalen voor de vuilverwerking. Een bewoonster van de wijk vroeg 
als lid van de bewonerscommissie aandacht voor de problemen in de wijk, maar 
oplossingen bleven uit. Ze was het zat om steeds te klagen en zocht naar een 
mogelijkheid om de wijk te verbeteren. Het project Kan wél! bood uitkomst.6 In 
dit project kunnen bewoners met ideeën hun idee zelf uitvoeren met geld van 
woningcorporaties, daarbij ondersteund door een zogenaamde ontwikkelings-
werker van Kan wél!. Een bewoonster zag hier een kans om naar voorbeeld van 
het project Gouden Stadsregels in Gouda de leefbaarheid in haar eigen wijk te 
vergroten.  

Het Goudse voorbeeld7 
De wortels van het Goudse project liggen in de gemeentelijke nota ‘Integrale 
veiligheid: Veilig samenleven’ uit 2002. Hierin wordt geconcludeerd dat Gouda 
veiliger kan worden gemaakt, onder meer door normen te stellen en de sfeer 
van onverschilligheid te doorbreken. In plaats van zelf normen aan burgers op 
te leggen, koos de gemeente voor een interactieve aanpak. Na een eerste oriën-
tatie op normen en waarden formuleerde de gemeente een plan van aanpak voor 
het project. In samenspraak met het Goudse maatschappelijk middenveld wer-
den 35 conceptnormen opgesteld, waaruit de inwoners tien leefregels konden 
kiezen. De enquête is door 7 procent van de volwassen bevolking van Gouda 
ingevuld. De gekozen Gouden Stadsregels werden door de gemeenteraad als 
mores voor de stad vastgesteld. Hiermee werd de aftrap gegeven voor een reeks 
van vier campagnes waarin de regels onder de aandacht van de Goudse bevol-
king zijn gebracht. In de opzet van de campagnes koos de gemeente voor een 
aanpak waarin per campagne aansluiting werd gezocht bij wat er in Gouda 
leeft. De vier campagnes duurden elk ongeveer drie maanden en werden onder-
steund door een gemeentelijk projectteam. Deze vormde het aanspreekpunt 
voor belangstellenden en gaf aansturing aan een projectgroep van circa tachtig 
inwoners die meedachten met en meehielpen bij feitelijke uitvoering van het 
project. Hiermee kregen burgers en organisaties ruimte om zelf activiteiten op 
te zetten die bijdragen aan de bewustwording van normen en waarden. De ge-
meente is slechts gedeeltelijk geslaagd in de poging om de uitvoering te worte-
len in de Goudse samenleving; het projectteam heeft (zelforganisaties van) 
bepaalde groepen, zoals de Marokkaanse gemeenschap, niet bij het project 
weten te betrekken. Via de campagnes hoopte de gemeente een dynamiek op 
gang te brengen waardoor de stadsregels een integraal onderdeel van het sa-
menleven zouden worden. Enkele voorbeelden van activiteiten die deel uit-

                                                           
5  De beschrijving van de wijk is gebaseerd op gegevens ontleend aan www.kanwel.nl.  
6  Zie voor meer informatie over dit project www.kanwel.nl  
7  De uitspraken over het project Gouden Stadsregels in Gouda zijn gebaseerd op de 

eerder genoemde evaluatiestudie van het Verwey-Jonker instituut. Aanvullende in-
formatie is verkregen via de website http://www.goudenstadsregels.nl 
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maakten van de campagnes zijn een schoonmaakestafette, een posterwedstrijd 
en een themaweek.  

Het bewonersinitiatief in Brukske 
In tegenstelling tot het Goudse voorbeeld zijn de leefregels in Brukske een 
voorbeeld van regels die voor én door burgers zijn opgesteld. De initiatief-
neemster wilde met bewoners in de wijk zelf leefregels opstellen die het prettig 
samenwonen bevorderen. Ze ontdekte al snel dat er meer bewoners waren die 
zich ergerden aan de overlast in de wijk en er iets tegen wilden ondernemen. 
Met zeven bewoners vormde ze een werkgroep die zich wilde inzetten voor de 
Gouden leefregels voor Brukske. Als eerste stap zette de groep op een rij welke 
zaken in de wijk als storend of problematisch worden ervaren door de wijkbe-
woners van Brukske. Er bleken veel klachten te zijn over zwerfvuil, het dum-
pen van afval, vernieling en vandalisme, rondhangende jongeren. Het voorne-
men ontstond om de regels op te stellen rondom de aspecten leefbaarheid, 
saamhorigheid, gezelligheid, veiligheid en netheid. Hiermee wilden ze een 
verandering van mentaliteit en gedrag op gang brengen: ‘Mensen moeten zich 
bewust worden dat ze niet alleen leven’. 

Naar voorbeeld van het Goudse project stelde de werkgroep een set van 
conceptregels op, 40 in getal.8 Deze werden vanaf 6 juni 2006 voorgelegd aan 
de bewoners van de wijk in een enquête die huis aan huis werd verspreid. De 
bewoners konden net als in Gouda aangeven welke tien regels zij het belang-
rijkst vonden. In een plaatselijke nieuwsbrief van Kan Wél! werden de bewo-
ners aangemoedigd massaal te reageren.9 Het streven van de werkgroep was 
een breed draagvlak onder wijkbewoners. De wijk telt ongeveer met 5200 in-
woners en kent zestig verschillende nationaliteiten, die er verschillende normen 
over samenleven op na houden. De groep wilde met de enquête bewustwording 
van deze normen: ‘Wij willen helemaal geen regels opleggen, iedereen moet 
lekker leven zoals hij zelf wil. Wij willen dat mensen nadenken over veiligheid, 
gezelligheid, leefbaarheid, opgeruimdheid en dergelijke. De leefregels zijn een 
indicatie van wat bewoners belangrijk vinden.’ Aanvankelijk reageerden vooral 
autochtone bewoners op de enquête, terwijl de werkgroep een brede afspiege-
ling van de wijk wilde bereiken met hun project. Om ook allochtonen te berei-
ken werd in het winkelcentrum een kraam opgezet, waar mensen ter plekke een 
enquête konden invullen. Tevens zijn vrijwilligers op pad gegaan om mensen 
aan te sporen van zich te laten horen. Uiteindelijk is de enquête door 260 men-
sen (14 procent van de huishoudens in Brukske) ingevuld. De tien leefregels die 
de bewoners het belangrijkst vonden zijn in het Nederlands, Turks en Arabisch 

                                                           
8  De conceptregels in Brukske zijn net als in Gouda opgesteld rond zes thema’s: 

respect voor elkaar; veilig samen leven; ruimte voor iedereen; schoon en opgeruimd; 
iedereen is verantwoordelijk; en een open gesprek. De thema’s hebben betrekking 
op basale omgangsvormen in het maatschappelijke verkeer. De conceptregels die 
onder elk thema zijn opgesteld variëren in aantal. Voor een deel zijn de regels iden-
tiek, voor een deel leggen ze een ander accent en de overige regels zijn specifiek 
voor de situatie in de eigen wijk.  

9  http://www.kanwel.nl/downloads/Nieuwsbrief_Venray_juni_2006.pdf 
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opgesteld. Dit is wat de bewoners die de enquête invulden de belangrijkste 
leefregels vonden10:  

 
1. Wij behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden;  
2. Wij pesten en discrimineren niet;  
3. Afval ruimen we zelf op en gooien we in onze eigen container, niet op 

straat of bij het winkelcentrum; 
4. Wij respecteren elkaar;  
5. Wij ouders zijn verantwoordelijk voor onze kinderen, en weten wat ze 

doen en waar ze zijn; 
6. Wij blijven van andermans spullen af;  
7. Wij houden rekening met de cultuurverschillen tussen elkaar;  
8. Wij spreken elkaar op een normale en fatsoenlijke manier aan;  
9. Wij houden ons aan de snelheid, hardrijden vinden we gevaarlijk en on-

verantwoord;  
10. Wij gebruiken geen alcohol en drugs op straat. 
 

De werkgroep presenteerde de Gouden leefregels eerst aan ondernemers en 
instellingen in de wijk om duidelijk te maken dat zij verandering wilden in de 
wijk. De werkgroep hoopte dat de politie en andere organisaties zich achter het 
initiatief zouden scharen, want ‘het is belangrijk dat organisaties weten wat wij 
willen, zodat ze ons kunnen ondersteunen’. Om de leefregels aan de wijkbewo-
ners te presenteren organiseerde de werkgroep vervolgens een feestelijke dag 
met allerlei (sportieve) activiteiten waaraan ongeveer 200 mensen meededen. In 
de daarop volgende periode zijn de regels bij verschillende gelegenheden onder 
de aandacht van de wijkbewoners gebracht met de bedoeling dat zij zich aan de 
regels houden en elkaar zonodig op het naleven van de regels zullen aanspre-
ken. 

De leden van de werkgroep kregen veel lof voor hun initiatief. De Gouden 
leefregels werd tijdens het landelijke Kan Wel! symposium verkozen tot het 
meest aansprekende initiatief, de wethouder in Venray toonde zich enthousiast 
en ook de lokale televisie besteedde aandacht aan de leefregels. De werkgroep 
is hier blij mee, omdat het de bekendheid van de regels vergroot. Of zoals een 
van hen opmerkt: ‘Ik heb zelfs gehad, dat iemand tegen mij zei: ik heb jou op tv 
gezien. Het feit dat wij herkend worden, betekent dat ze van de leefregels ge-
hoord hebben’. De werkgroep houdt zich momenteel bezig met de vervolgstap-
pen: ‘Met de tien regels ben je nog nergens, daar moet de rest uit voortvloeien. 
Op dit moment zijn we ideeën aan het vormen en werkgroepen te vormen van 
vrijwilligers om concrete acties te koppelen aan de regels. Alleen regels op 
papier is niet voldoende’. De werkgroep denkt hierbij aan de oprichting van een 
werkgroep afval en overweegt een cursus te organiseren waarin mensen kunnen 
leren hoe ze elkaar het beste op ongewenst gedrag kunnen aanspreken (nieuws-
brief Venray, juni 2006).  

                                                           
10  http://www.16miljoenmensen.nl/initiatieven,show-initiative?id=1153.  
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Leefregels als vorm van regulering  

Zoals ik in de inleiding al heb aangegeven, beschouw ik de Gouden leefregels 
voor Brukske als een voorbeeld van zelfregulering door actieve burgers. In 
deze paragraaf zal ik dit nader onderbouwen.  

De leefregels maken normen inzichtelijk die gewoonlijk ongeschreven en 
vaak ook onbesproken blijven. Robert C. Ellickson ontwikkelde een empirisch 
onderbouwde theorie over sociale orde zonder recht. De ordening is het resul-
taat van een systeem van beloning en straf met diverse soorten controllers 
(normerende en handhavende partijen) en regels. Hij onderscheidt vijf ‘control-
lers’ die ieder op een eigen manier handhaven: individuen, contractpartners, 
sociale of maatschappelijke krachten, organisaties en de overheid. De regels die 
hiervoor de basis vormen reguleren ‘gewoon’ menselijk gedrag of de wijze van 
sanctioneren (Ellickson, 1991: 123-136). De Gouden Leefregels voor Brukske 
zijn te beschouwen als gedragsregels die worden gehandhaafd door ‘control-
lers’ van de eerste en de derde soort: zij brengen normen voor het samen leven 
in de wijk tot uitdrukking. De handhaving van deze regels is in handen van de 
wijkbewoners en vindt plaats via spontane naleving uit persoonlijke ethiek of 
wordt ‘afgedwongen’ door informele controle van derden in de sociale omge-
ving.  

De vraag is wat de bewoners beweegt om de normen die gewoonlijk onge-
schreven blijven in regels te expliciteren. Op basis van diverse onderzoeken 
naar zelfregulering noemt Griffiths (2004:219-221) vijf factoren, die zelfstan-
dig of in combinatie verklaren waarom maatschappelijke groepen regels schep-
pen die het eigen handelen aan banden leggen. Het gaat om imitatie, een morele 
entrepreneur11, specificatie van een bestaande regel, externe druk12 of een in-
nerlijke behoefte13. Kijken we naar de situatie in Brukske, dan valt als eerste de 
imitatie op. Het project Gouden Stadsregels in Gouda heeft niet alleen model 
gestaan voor de aanpak; er zijn ook 21 conceptregels min of meer letterlijk 
overgenomen in de enquête die onder de wijkbewoners van Brukske werd ver-
spreid. Daarbij fungeerde de initiatiefneemster als morele entrepreneur; zij wist 
een groep medebewoners te enthousiasmeren om mee te denken over en bij te 
dragen aan het opstellen van leefregels voor de wijk. De werkgroep bracht in 
aanvulling op de 21 conceptregels die uit het Goudse project werden overge-
nomen, 19 conceptregels tot stand. Deze ‘eigen’ conceptregels zijn alle een 
specificatie van wat onder de autochtone Nederlandse bevolking gangbare 
basisregels zijn in het maatschappelijke verkeer. Waarom de werkgroep juist 
voor leefregels koos om de problemen in Brukske aan te pakken wordt uit de 

                                                           
11  De aanwezigheid van een persoon die een groep van het belang van een regel weet 

te overtuigen. 
12  De al dan niet reële angst voor externe regulering of andere ongewenste inmenging 

in de interne aangelegenheden van een groep. De druk van buitenaf betreft de in-
menging van elke actor die niet tot de groep behoort (denk in het geval van zelfregu-
lering door artsen bijvoorbeeld aan druk vanuit de directie of een brancheorganisa-
tie). 

13  Een aangeleerde of aangeboren behoefte aan regulering om orde te scheppen en 
afstemming te bereiken. 
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vraaggesprekken niet goed duidelijk. Druk van buitenaf lijkt geen rol te hebben 
gespeeld, aangezien de initiatiefneemster actie ondernam omdat ze vond dat de 
gemeente en de corporatie verzaakten. Met de leefregels wilde ze tot uitdruk-
king brengen wat bewoners van elkaar (mogen) verwachten. Of zoals de initia-
tiefneemster zelf zegt: ‘om mensen bewust [te] maken van onder welke normen 
wij eigenlijk leven’. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de leefregels 
voortkomen uit een behoefte aan ordening en afstemming. 

In termen van Ellickson zijn de Gouden leefregels voor Brukske een voor-
beeld van sociale ordening zonder recht, maar hebben de leefregels ook het 
karakter van zelfregulering? En hoe zit het met de Gouden stadsregels uit 
Gouda die als voorbeeld hebben gefungeerd? Om deze vragen te beantwoorden 
zoek ik aansluiting bij een discussiepaper van Willem Witteveen, waarin hij de 
basis legt voor een nog uit te brengen preadvies over alternatieve regulering 
voor de Nederlandse Juristen Vereniging. Hij brengt de variatie in verschij-
ningsvormen van regulering terug tot vier hoofdcategorieën: regulering, alter-
natieve regulering, zelfregulering en non-regulering. Regulering omschrijft 
Witteveen (2007: 1) als ‘het uitvaardigen en handhaven van regels door en 
onder verantwoordelijkheid van de overheid’. Hier tegenover plaatst hij non-
regulering, een situatie waarin ‘de overheid er willens en wetens van afziet om 
het initiatief tot regelgeving te nemen of zich te bemoeien met regulering die uit 
het maatschappelijk verkeer zelf voortkomt (Witteveen, 2007:2)’. Het ‘non’ in 
non-regulering slaat niet op het ontbreken van regulering maar op de afwezig-
heid van overheidsbetrokkenheid.14 Er kan dus wel sprake zijn van ordening 
door regels vanuit de samenleving, bijvoorbeeld door contacten, compromissen, 
impliciete sociale normen. Non-regulering gaat over in zelfregulering als direct 
betrokkenen of hun vertegenwoordigers regels expliciteren en hierover com-
municeren. Het gaat daarbij om regels die door hen zelf worden opgesteld, 
uitgevoerd en gehandhaafd. De resterende categorie van alternatieve regulering 
omschrijft Witteveen vanuit het overheidsperspectief als ‘alle vormen van regu-
lering die door de overheid worden voorbereid, overwogen en vastgesteld 
waarbij op een of andere manier een beroep wordt gedaan op het zelfreguleren-
de vermogen van een veld, domein of sector in de maatschappij’ en vanuit de 
samenleving als ‘alle vormen van “zelfregulering” die van bovenaf of van bui-
tenaf worden opgelegd’ (Witteveen, 2007: 8). 

Onder welke reguleringsvorm vallen nu de initiatieven in Brukske en 
Gouda? De Gouden leefregels voor Brukske expliciteren een selectie van ge-
dragsnormen die gewoonlijk ongeschreven en vaak ook onbesproken blijven. 
Door de enquête zijn de normen onderwerp van communicatie geworden; de 
werkgroep in Brukske bracht een discussie op gang over de wijze waarop be-
woners met elkaar en met de buurt moeten omgaan. Hiermee heeft de werk-
groep de overgang van stilzwijgende sociale normen naar zelfregulering ge-

                                                           
14  Hierbij maakt Witteveen de kanttekening dat er altijd sprake is van enige betrokken-

heid van de overheid: ‘Ook als de overheid zich heeft teruggetrokken, kijkt zij van 
afstand toe naar wat er gebeurt om als het fout gaat toch te interveniëren, zulks on-
der juridische dekking van de vele beperkingsgronden aan de grondrechten die in de 
wetgeving zijn opengesteld’. 
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maakt. De leefregels zijn door de bewoners tot stand gebracht zonder betrok-
kenheid van de (gemeentelijke) overheid. Dit geldt niet voor het project in 
Gouda. Weliswaar moeten de tien gekozen Gouden stadsregels net als in Bruk-
ske door de bewoners worden geëffectueerd – waarmee het kenmerken van 
zelfregulering heeft, maar door de actieve betrokkenheid van de gemeente 
Gouda in de voorbereiding, vaststelling en communicatie van de regels is er 
sprake van alternatieve regulering. Of dit verschil uitmaakt voor het potentieel 
van de leefregels, bespreek ik aan het eind van deze bijdrage. Maar eerst ga ik 
in op de vraag of burgers bereid en in staat zijn om de leefregels zelf te effectu-
eren.  

Is zelfregulering door burgers effectief? 

De leefregels in Gouda en Brukske brengen niet alleen tot uitdrukking wat 
bewoners van elkaar (mogen) verwachten, maar zijn ook bedoeld om ‘onpret-
tig’ gedrag bespreekbaar te maken. Omdat de regels niet juridisch zijn af te 
dwingen, hangt het succes af van de spontane naleving en informele controle 
van bewoners die elkaar op de naleving aanspreken. In een vraaggesprek met 
de voorzitter van de werkgroep merkte zij op dat de leefregels bij een deel van 
de bewoners aanslaat: ‘Je ziet dat er minder rotzooi op straat is en rotzooi die er 
is, is nu een bespreekbaar punt voor bewoners onderling. Je kunt dus stellen dat 
er meer gesprek op gang is gebracht en dat mensen bewuster in hun wijk 
staan.’15 Of het initiatief breed gedragen wordt in de wijk, moet de komende 
tijd uitwijzen.  

De ervaringen in Gouda kunnen inzicht geven in het potentieel van de leef-
regels in Brukske. Het Verwey-Jonker instituut heeft de implementatiefase van 
het project Gouden stadsregels in Gouda geëvalueerd (Nieborg en Ter Woerds, 
2004). Het onderzoek richtte zich op de vragen of mensen bekend zijn met de 
regels (kennen), zich in de regels kunnen vinden (herkennen) en zichzelf en 
andere bewoners aan de regels houden (erkennen). Ruim driekwart van de 
Gouwenaars die in het onderzoek werden geraadpleegd, is op de hoogte van het 
bestaan van de Gouden stadsregels. Zij hebben via diverse communicatiekana-
len van de regels gehoord en weten ook globaal wat de regels inhouden. Tussen 
de 70 en 80 procent vindt de regels over het geheel genomen aansprekend, 
waaruit een zekere steun voor de regels blijkt. Kijken we naar de afzonderlijke 
regels, dan blijkt er minder steun te zijn voor vier van de tien regels. Het gaat 
om de regels ‘Spreek Nederlands, dan begrijpen we elkaar’, ‘Intimiderend 
rondhangen is asociaal’, ‘Ouders voeden hun kinderen zelf op’ en ‘Agenten 
zijn er voor ons allemaal, respect graag’. De eerste drie regels worden minder 
vanzelfsprekend gevonden en de laatste regel roept bij sommigen zelfs weer-
stand op (Nieborg en Ter Woerds, 2004: 48,49).  

Bewoners die zich niet herkennen in regels, zullen zich er weinig aan gele-
gen laten liggen. Veel van de ondervraagde Gouwenaars twijfelen eraan of 
degenen die overlast veroorzaken zich in de regels herkennen. Een deel denkt 

                                                           
15  Deze uitspraak werd gedaan in het vraaggesprek dat J.T.H. Arts hield met de voor-

zitter van de werkgroep.  
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zelfs dat de regels hangjongeren en andere overlastgevers niet eens bereiken 
(Nieborg en Ter Woerds, 2004:51). Men vindt het belangrijk dat er aandacht 
voor de regels is, maar denkt dat het weinig verschil maakt voor het daadwer-
kelijke gedrag. Er bestaat echter ook het gevoel dat er alleen belangstelling is 
voor de stadsregels bij degenen die zich toch al aan de regels houden. De res-
pondenten leven de regels naar eigen zeggen zelf wel na, maar bijna de helft 
twijfelt aan de invloed van de regels op het gedrag van anderen. Slechts 10 tot 
30 procent denkt dat de regels wel effect sorteren (Nieborg en Ter Woerds, 
2004: 48-50). Opvallend is echter dat tijdens de promotiecampagnes waarin de 
regels op ludieke wijze onder de aandacht werden gebracht ruim de helft van de 
ondervraagden een positief effect verwacht.  

Op de vraag of zij andere bewoners aanspreken op ongewenst gedrag, geeft 
het merendeel aan dat zij er niets van zeggen uit angst voor een negatieve reac-
tie. Dit beeld rijst ook uit andere studies waarin bewoners elkaar dienen aan te 
spreken op overlast of ongewenst gedrag. Zo laat ook de evaluatie van het Rot-
terdamse project Stadsetiquette zien dat de meeste burgers leefregels wenselijk 
achten, maar twijfels hebben over de effectiviteit. Net als in het Goudse project 
vinden de burgers het bovendien moeilijk of gevaarlijk om anderen aan te spre-
ken op hun gedrag (Diekstra e.a., 2002; Diekstra, 2004). Een andere bevinding 
in de Rotterdamse situatie is dat het bewoners niet alleen aan durf, maar ook 
aan vaardigheden ontbreekt om elkaar fatsoenlijk en effectief aan te spreken. 
Ook het passend reageren als men aangesproken wordt, blijkt voor velen moei-
lijk, onder meer omdat zij hun eigen gedrag niet onwenselijk of storend vinden. 

Vergelijken we de Goudse situatie met die in Brukske, dan zien we dat in 
beide initiatieven een sterke oriëntatie bestaat op normen van de autochtone 
bewoners. Dit komt doordat men er in de fase van het opstellen van de regels 
niet in slaagde om allochtone groepen in het maatschappelijk middenveld 
(Gouda) of individuele allochtone bewoners (Brukske) bij het initiatief te be-
trekken. Nieborg en Ter Woerds (2004:69) wijzen in dit verband op het risico 
dat de opgestelde regels hierdoor worden ervaren als ‘door ‘gevestigden’ gepo-
neerde regels die ‘buitenstaanders’ mores moeten leren’. Ook in het initiatief in 
Brukske is dit gevaar aanwezig. Het initiatief voor het opstellen van de set van 
veertig conceptregels werd genomen door een klein groepje bewoners van 
autochtone afkomst, die al jaren in Brukske wonen. Hoewel zij naar eigen zeg-
gen actief hebben geprobeerd hebben ook allochtone bewoners bij het initiatief 
te betrekken, bleek dit in de praktijk niet zo eenvoudig. Zo zegt een van de 
werkgroepleden: ‘Je nodigt mensen wel uit, maar echt meedoen, nee. Er is nog 
een wij/zij houding’. Toch sloten zich in de loop van het project enkele bewo-
ners aan die zich aangetrokken voelden tot het idee, waaronder twee bewoners 
van Turkse afkomst. Hun participatie was echter van korte duur. Een van de 
leden van de werkgroep zegt hierover: ‘Het betrekken van andere culturen is 
nog niet zo makkelijk. Die mensen hebben ook totaal geen inbreng gehad. Maar 
eigenlijk moeten wij vragen: wat vind jij? Dat vergeten wij ook wel eens. Ik 
ben dat zelf niet echt gewend. Want ik moet dan terugschakelen. Ik moet reke-
ning houden met dat zij anders in elkaar zitten.’ Aangezien erkenning een be-
langrijke voorwaarde is voor het mobiliseren van de regels is hier een reëel 
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risico dat slechts een deel van de bewoners de regels naleven of tegenover an-
dere bewoners inroepen.  

Lukt het misschien met steun van buitenaf? 

Hebben de leefregels met hulp van de overheid of maatschappelijke organisa-
ties meer kans van slagen? Het grootste verschil tussen de projecten in Gouda 
en Brukske is de rol die de gemeente Gouda heeft gespeeld bij het formuleren 
van de leefregels. Deze bestuurlijke bemoeienis vertoont gelijkenis met situa-
ties waar de overheid bedrijven of organisaties prikkelt tot zelfregulering die 
moet bijdragen aan het realiseren van een door de overheid geformuleerd doel. 
Met Diekstra (2004) wil ik het proces omschrijven als een ‘bottom up / top 
support proces’.  

De aanwezigheid van ‘top support’ van een gemeente is van belang voor de 
slaagkans van zelfregulering door burgers. De gemeentelijke ondersteuning van 
de Gouden stadsregels in Gouda blijkt vooral belangrijk voor de rol die maat-
schappelijke organisaties op zich (willen) nemen.16 In Gouda werd het project 
door de gemeente nadrukkelijk gepresenteerd als een project van het midden-
veld en de burgers samen. Dit kwam ook tot uitdrukking in de campagnes 
waarin diverse organisaties een actieve rol speelden bij het onder de aandacht 
brengen van de regels. In Brukske hebben de bewoners zelf contact gezocht 
met organisaties in de wijk. De basisschool wil de regels ook gaan gebruiken in 
projecten op school, maar andere organisaties uit het middenveld willen zich 
ondanks hun waardering voor het initiatief niet verbinden aan het project. Wel 
hebben enkele zorginstellingen, een woningcorporatie en winkeliers uit het 
winkelcentrum een (financiële) bijdrage geleverd aan de activiteitendag waarop 
de leefregels aan Brukske werden gepresenteerd.  

De gemeente Venray zou het initiatief in Brukske kunnen steunen door net 
als in Gouda ‘top support’ te organiseren. De gemeente kan de maatschappelij-
ke organisaties vragen zich achter het initiatief te scharen en actief mee te wer-
ken aan het onder de aandacht brengen van de leefregels. Tegelijkertijd moet de 
overheid zorgen voor een ‘gepaste afstand’ om initiatieven van burgers niet te 
verstikken of over te nemen (vergelijk WRR 2005; Blondeel en Wagenaar, 
2005: 155, 156). Een andere manier om het potentieel van de leefregels te ver-
groten vloeit voort uit de bevinding dat bewoners zich tijdens de campagnes in 
Gouda positiever uitlieten over de verwachte effecten van de Gouden stadsre-
gels. In deze fase werden de regels via diverse ludieke activiteiten onder de 
aandacht gebracht, wat een gunstige invloed had op het draagvlak.17 Hier ligt 
                                                           
16  Het belang van ondersteuning door maatschappelijke organisaties blijkt ook uit 

diverse andere studies van het Verwey-Jonker instituut (zie bijvoorbeeld, De Meere 
en Davelaar, 2005). 

17  Het vergroot ook de kans dat bewoners elkaar durven aan te spreken, zo blijkt uit 
onderzoek van Diekstra. Hij constateert op basis van de pilot Stadsetiquette in Rot-
terdam dat het deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals speeldagen voor de 
kinderen, straatfeesten, schoonmaak- of ‘opknap’-activiteiten en (over-
leg)bijeenkomsten belangrijk zijn voor het ‘kennen en gekend worden’, waaruit zich 
na enige tijd omgangsafspraken kunnen ontwikkelen. Als die blijken te werken, 
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een tweede aangrijpingspunt voor steun van buitenaf. De overheid of organisa-
ties met een maatschappelijke taak, zoals woningcorporaties, kunnen burgers 
(financiële) ondersteuning bieden om samen activiteiten te organiseren die 
bijdragen aan de ontwikkeling van en het draagvlak voor omgangsnormen.18 

Conclusie  

In deze bijdrage is beschreven hoe een groep bewoners leefregels heeft opge-
steld om de verloedering in de wijk Brukske te keren. De leefregels brengen tot 
uitdrukking hoe bewoners moeten samen leven in de wijk. Doorgaans blijven 
dergelijke normen ongeschreven en onuitgesproken. De werkgroep in Brukske 
bracht een discussie over normen op gang om bewoners bewust te maken van 
de wijze waarop zij met elkaar en met de wijk (moeten) omgaan. Dit maakt het 
initiatief een interessante casus voor het verkennen of burgers door zelfregule-
ring een bijdrage kunnen leveren aan het keren van het normverval in hun buurt 
of wijk. Voor het sociale klimaat in een wijk blijken gelijkgerichte opvattingen 
over de leefstijl in een wijk essentieel. Op dit punt onderscheiden probleemwij-
ken zich in negatieve zin van wijken die in andere opzichten, zoals de kwaliteit 
van de huizen en voorzieningen in de wijk, grote gelijkenis vertonen maar het 
wél goed doen (Adriaanse, 2004:3). Het expliciteren van leefregels, zoals in 
Gouda en Brukske, is vanuit deze optiek toe te juichen. Het initiatief in Brukske 
laat zien dat er ook kanttekeningen te plaatsen zijn. De Gouden leefregels bren-
gen vooral normen van autochtone bewoners tot uitdrukking, waardoor er 
vraagtekens zijn te plaatsen bij het draagvlak voor de regels in de wijk. Het 
Goudse project dat model heeft gestaan voor de zelfregulering in Brukske is er 
evenmin in geslaagd om in de leefregels de culturele diversiteit van de bevol-
king tot uitdrukking te laten komen. Uit de evaluatie blijkt dat dit gevolgen 
heeft voor de mate waarin de ondervraagde Gouwenaars zich in de regels her-
kennen. De vergelijking met het project in Gouda werpt ook de vraag op of 
bewoners zonder steun van de gemeente of maatschappelijke organisaties het 
normverval in de wijk kunnen keren. Bewoners hebben vooral moeite om ande-
ren op onprettig gedrag aan te spreken. Hier blijkt samenwerking tussen bewo-
ners, de gemeente en maatschappelijke organisaties positief te kunnen bijdra-
gen aan de effectiviteit van de leefregels. Dit is precies het samenspel dat het 
nieuwe kabinet voor ogen heeft om ‘van probleemwijken naar prachtwijken’ te 
komen.  

                                                                                                                                 
wordt het niet alleen gemakkelijker andere gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen, 
maar ook om anderen aan te spreken op de naleving van de regels (Diekstra, 2004: 
117-119). 

18  Belangrijk daarbij is dat het geld eenvoudig beschikbaar wordt gesteld. Uit onder-
zoek blijkt namelijk dat bewoners die iets voor en met de buurt willen organiseren 
snel afhaken als ze een subsidieaanvraag moeten invullen. Hierdoor blijven allerlei 
fondsen van wijkorganisaties en woningcorporaties die bedoeld zijn om de leefbaar-
heid in de wijk te verbeteren vrijwel onaangeroerd (Oude Vrielink en Wijdeven, nog 
te verschijnen). 
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De neutrale staat en de multiculturele samenleving 

Afshin Ellian 

De multiculturele industrie droomt van een restauratie: terug naar geldgerichte 
oplossingen en knuffelpartijen. De nieuwe PvdA minister voor Wonen, Wijken 
en Integratie wil van veertig problematische wijken, prachtwijken maken. 
‘Prachtwijken’ is een nieuwe politieke categorie. Als de wijken waarin de 
nieuwe Nederlanders wonen, worden omgetoverd in prachtwijken dan zouden 
de integratieproblemen opgelost zijn. Omdat deze minister nooit een pre-
prachtwijk had gezien, ging zij een paar dagen logeren in een pre-prachtwijk-
in-transitie. Wat ziet zij daar? Het antwoord daarop vinden we in de Volkskrant 
die de minister heeft geïnterviewd: 

Vanwaar die schaamte? 
De minister: ‘Omdat ik onderdeel ben van die samenleving waarin de 
tegenstellingen scherp zijn toegenomen. Ik merkte het ook weer tijdens mijn recente 
bezoek aan de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Dat is een buurt met een heel sterke 
Marokkaanse gemeenschap. Veertig procent van de bewoners is jonger dan 24 jaar. 
Na twee jaar soebatten is er een jongerencentrum waarin tachtig jongeren kunnen - 
het zijn allemaal jongens die daar op afkomen. Ik heb er met een stuk of twintig 
Marokkaanse jongens aan tafel gezeten en geprobeerd een gesprek te voeren. Er zat 
een jongen die mij werkelijk met priemende blik en heel veel felheid en boosheid 
aankeek.’ 
U schrok van die ogen? 
‘Nou, ik dacht wel: dit is ontzettend heftig. Het gaat ook heel diep bij zo iemand. 
Maar ik kan het wel begrijpen. Hij vertelde vol woede hoe hij zich vernederd voelt 
in de Nederlandse samenleving. Verhalen over geen stageplek kunnen vinden. Zes 
keer bellen en je steeds afgewezen voelen op je naam. Dat is een werkelijkheid die 
je raakt in het diepst van je ziel. Ik kan mij daar alles bij voorstellen. Ik begrijp heel 
goed dat er ook een bepaalde sensitiviteit van hun kant bijzit, maar het is wel de 
ervaring dat autochtone kinderen makkelijker een stageplek vinden.’ 
Er zijn de laatste tijd nogal wat studies verschenen dat het Marokkaanse jongens 
ontbreekt aan zelfreflectie. Hebt u daar iets van gemerkt? 
‘Het zijn absoluut geen lieverdjes.’1 
 

Dit is de slotanalyse die een minister ná meer dan tien jaar debat, onderzoek, en 
rapporten kan opbrengen over de verloederde wijken en integratieproblemen. 
De minister vroeg aan de jongeren niet waarom ze niet eens over een diploma 
beschikken? Ik kan vele vragen opwerpen, die de minister had moeten stellen.  

                                                           
1  Zie hierover Hans Werdmölder, Marokkaanse lieverdjes. Crimineel en hinderlijk 

gedrag onder Marokkaanse jongeren, Uitgeverij Balans, Amersfoort 2005. 
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De problemen rond de integratie hebben verschillende aspecten: economische, 
culturele, religieuze, en veiligheidsvraagstukken. Dit blijkt ook uit de Integra-
tiekaart 2006 die door CBS en WODC is samengesteld: 

-  Bijna één op de vijf inwoners van Nederland is een allochtoon. Er zijn 1,7 miljoen 
niet-westerse allochtonen en 1,4 miljoen westerse allochtonen. 

-  Van de niet westerse allochtonen is 41 procent geboren in Nederland (de tweede 
generatie), daarvan zijn 48 procent Marokkanen en 46 procent Turken. 

-  Vanaf 2002 neemt de immigratie van de niet westerse personen sterk af. Dit heeft 
te maken met immigratiebeperkende maatregelen die de overheid de afgelopen 
jaren heeft getroffen. 

-  Terwijl de autochtone bevolking in 2005 met nog geen 4000 is gegroeid, nam de 
tweede generatie niet westerse allochtonen met 25000 personen toe. 

-  De hoge vruchtbaarheid van niet westerse allochtone vrouwen beïnvloedt ‘in 
opwaartse zin het Nederlandse geboortecijfer’. 

- Op 1 januari 1996 bestond 7,6 procent van de bevolking uit niet westerse 
allochtonen; op 1 januari 2006 was dat 10,5 procent. 

-  Deze onderzoekers van CBS en WODC brengen de magere resultaten van Turkse 
en Marokkaanse kinderen op de basisschool terug tot taalachterstand. 

-  Niet-westerse allochtone leerlingen gaan verhoudingsgewijs minder vaak naar de 
havo of het vwo dan autochtonen en westerse allochtone leerlingen. De Turken en 
Marokkanen steken hier ook met kop en schouders uit boven een gemiddelde 
leerling.  

-  Ook komt voortijdig schoolverlaten onder niet-westerse allochtone leerlingen 
vaker voor. 

-  Met de instroom in het hoger onderwijs gaat het aanzienlijk beter. In 2004 
behaalden 55 procent van de Marokkanen en 49 procent van de Turken en 52 
procent van de Surinamers en Antillianen een diploma. 

-  Eén op de vier niet-westerse allochtonen van 15 tot 65 ontving in september 2004 
een uitkering. Dit is twee keer zo vaak in vergelijking met autochtonen. 

-  Waar werken de minderheden? In horeca en zakelijke dienstverlening: meer dan 
de helft daarvan is werkzaam bij een uitzendbureau of schoonmaakbedrijf. 

-  Trouwen Turken en Marokkanen met autochtone mensen? Deze vraag moeten we 
ook omgekeerd stellen: trouwen autochtone mensen met Turken en Marokkanen? 
Nauwelijks, dit geldt zowel voor de eerste als de tweede generatie. 

-  De criminaliteit: van alle verdachten in 2004 is 62 procent autochtoon. Wanneer 
we dit per herkomstgroep gaan kijken, verschijnt een ander beeld: slechts 1,3 
procent van de autochtone bevolking werd als verdachte gezien, terwijl 3,2 
procent van de allochtonen als verdachte werd geregistreerd. Dus bijna twee en 
half keer zo veel. Hierin is de deelname van de westerse allochtonen (1,7 procent) 
aanzienlijk kleiner dan de bijdrage van niet-westerse allochtonen (4,4 procent). 
Het wordt nog dramatischer wanneer de onderzoekers met de demografische en 
sociaal-economische kenmerken tot de conclusie komen dat oververtegen-
woordiging het grootst is bij 12 tot 18 jarige Marokkanen van de tweede 
generatie. Onder onze ogen verdwijnen duizenden jongeren naar de marges. 

     
De multiculturele samenleving ziet er niet erg vrolijk uit. Toegegeven moet 
worden dat deze problemen niet alleen maar door de politiek kunnen worden 
opgelost. Naast deze sociaal-economische feiten worstelt Nederland ook met 
culturele en religieuze conflicten die door het multiculturalisme in het leven 
worden geroepen. Met Basam Tibi (de Syrisch-Duitse wetenschapper) ben ik 
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van mening dat men een onderscheid dient aan te brengen tussen de culturele 
verscheidenheid en het multiculturalisme. Niet de culturele verscheidenheid 
maar het multiculturalisme is een probleem. Hierover schrijft Tibi in Europa 
ohne Identität? Leitkultur oder Wertebeliebigkeit, het volgende: ‘Alleen al het 
feit dat ik een rationalist ben, zorgt ervoor dat ik als een vijand wordt be-
schouwd van elke etnisch gesloten gemeenschap. Voor mij persoonlijk, als 
West-Aziatische migrant, zou er in de vesting Europa geen plaats zijn.’  

Een rationalistische door de rechten van de mens geleide samenleving zou 
in een multiculturele samenleving waarin de culturen als autonome eilanden 
worden gezien, niet goed kunnen functioneren. Dat wordt nog problematischer 
wanneer elke cultuur haar juridische aanspraken tot gelding wil brengen. De 
uitspraak van de Duitse rechter in Frankfurt inzake een echtscheiding is een 
empirisch voorbeeld dat mijn normatieve benadering bevestigt.  

 
De casus lag als volgt. Een Duitse rechter had niet ingestemd met de versnelde 
ontbinding van het huwelijk van een Marokkaanse vrouw die door haar man 
(een landgenoot) werd mishandeld, omdat het in haar ‘cultuurkring’ gebruike-
lijk zou zijn dat de echtgenoot ‘het recht op tuchtiging’ uitoefent. De cynische 
conclusie luidt als je trouwt met een Marokkaan, dan aanvaard je de grondbe-
ginselen van de islam en de Marokkaanse cultuur. Waarop baseert de Duitse 
rechter zich? Staat zo iets in de koran als vrouwenmishandeling? In Soerat an-
Nissa vers 34 staat geschreven: ‘De mannen zijn zaakwaarnemers voor de 
vrouwen, omdat Allah de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij 
van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus on-
derdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat Allah ervoor waakt. Maar 
zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de 
rustplaatsen en slaat haar. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet 
proberen haar nog iets aan te doen. Allah is verheven en groot.’ Deze nogal 
vrouwonvriendelijke gedachten van Allah zijn in een soera die an-nissa (de 
vrouwen) heet neergedaald. De critici zullen misschien zeggen, maar het Oude 
Testament bevat ook buitengewoon onvriendelijke passages. Het antwoord 
luidt: maar het Oude Testament wordt niet toegepast en kent evenmin een uit-
gewerkt rechtssysteem. 

De sharia, aangaande familiezaken, wordt bijna overal toegepast. Ook waar 
de sharia niet van kracht is, proberen vele moslims naar die regels van sharia te 
leven. Tenzij een staat, zoals Perzië ten tijde van Sjah, door middel van het van 
staatswege uitgevaardigd familierecht de sharia doorkruist. Het familierecht 
van de sharia heeft ook betrekking op het islamitische erfrecht waar de vrou-
wen de helft van wat de mannen toekomt mogen erven. In de meeste islamiti-
sche landen wordt strijd gevoerd voor de vrouwenrechten, terwijl de rechter in 
een Europees land het omgekeerde doet. Deze rechter maakt het Duitse recht 
ondergeschikt aan de sharia. 

 
Stelt u voor dat de culturele religieuze achtergronden binnen het strafrecht 
mogen doorwerken, dan zou ook de moord op Van Gogh kunnen worden gele-
gitimeerd. In ieder geval zou het als een strafverzachtende omstandigheid voor 
de moordenaar kunnen worden beschouwd. Het werkt als volgt. Mohammed B. 
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had in dit geval een beroep moeten doen op de handelingen van de profeet 
Mohammed. In de door alle moslims erkende biografie Sirat Rasul Allah over 
de profeet Mohammed, geschreven door Ibn Ishaq (in de eerste eeuw van de 
Hidjra), staat een verhaal dat buitengewoon relevant is voor de positie van 
Mohammed B. Er was eens een lastige dichter in Medina. Hij bespotte de mos-
lima’s en betuigde medelijden met de slachtoffers van Mohammed. Hij vond de 
slachtpartij die Mohammed aanrichtte in de oorlog van Badr (624) onder de 
aristocraten van Mekka, een onaanvaardbaar avontuur. Zoals alle andere dich-
ters voor hem en na hem, kon de dichter Ka’ab zich niet inhouden. Of - in ter-
men van oud-minister Brinkhorst - Ka’ab had door het schrijven van een kri-
tisch gedicht een sigaar aangestoken in een munitiedepot.2 Profeet Mohammed 
vroeg aan zijn vrienden: ‘wie wil mij verlossen van deze Ka’ab?’ De profeet 
was toen nog geen koning en evenmin wilde hij de dichter berechten. De vrien-
den van Mohammed lokten met een list de dichter buiten zijn huis en ze ver-
moorden hem op een gruwelijke wijze. De profeet heeft de moordenaars geze-
gend. Een en ander vond plaats in Medina waar Mohammed woonde. Dit ver-
haal, met een duidelijk handelingsperspectief, heeft een aantal juridische con-
sequenties: (a) Degenen die de profeet of Allah beledigen mogen zelfs buiten 
een juridische procedure worden gedood; (b) Daarvoor is slechts een fatwa van 
een imam nodig. Want de profeet was ook een imam, weliswaar een super-
imam. Zo werden in de loop der eeuwen duizenden andersdenkenden gedood. 
Een sprekend voorbeeld ervan is ook de fatwa van Khomeini waarin hij opriep 
tot het doden van de Britse schrijver Salman Rushdie. Khomeini claimde op 
grond van hetzelfde verhaal een universele jurisdictie ten einde de schrijver te 
laten executeren. Zou de culturele en religieuze achtergrond mee moeten wer-
ken in strafzaken? Dat zou betekenen dat Mohammed B., de naamgenoot van 
de profeet, hetzij vrijspraak hetzij strafvermindering had moeten krijgen. Deze 
absurditeit is het gevolg van een gedachtetransformatie: van multiculturele 
samenleving naar een multiculturele rechtsorde. Dit laatste betekent het einde 
van de rechten van de mens en mogelijkerwijs de rechtsvrede. 

 
In het licht van religieuze conflicten en de integratie van de nieuwe Nederlan-
ders is het ook relevant om de positie van de Commissie Gelijke Behandeling te 
gaan herwaarderen. Tot nu toe is gebleken dat de Commissie Gelijke Behande-
ling geen orde kan aanbrengen in de multiculturele conflicten. De uitspraken 
van deze commissie maakt het de burgers moeilijk bij het effectueren van hun 
burgerlijke rechten. Zodra een van de partijen kiest voor de Commissie dan 
moeten ze eerst het oordeel van de Commissie afwachten voordat ze naar de 
burgerlijke rechter kunnen gaan. Bovendien is de uitwerking van een uitspraak 
van de Commissie ontmoedigend voor de burgers om nog eens bij de burgerlij-

                                                           
2  Zie Margalith Kleijwegt en Max van Weezel, ‘Laurens Jan Brinkhorst zegt Neder-

land de wacht aan’, in: Vrij Nederland, 18 december 2004. Minister Brinkhorst zei 
over de film Submission: ‘Toen ik die film zag, dacht ik: oei, loopt dit wel goed af? 
Je weet wat er gebeurt als je in een munitiemagazijn een sigaret opsteekt. Zo’n film 
mag, maar ik vond het niet verstandig. Ik vind het heel begrijpelijk dat daar onder de 
moslims opwinding over is ontstaan. Neem me niet kwalijk! Wie is hier nou naïef.’ 
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ke rechter te gaan aankloppen. Want de gemiddelde burger denkt: welke rechter 
is bereid om van het oordeel van de Commissie af te wijken? De facto wordt 
daarmee de burger verhinderd zijn zaak voor te leggen aan een onafhankelijke 
en onpartijdige rechter wiens uitspraken afdwingbaar zijn. Ik vind dit onwense-
lijk.  

 
Inhoudelijk gezien verabsoluteert de Commissie de gelijke behandeling. Twee 
voorbeelden: (1) De Commissie liet in een zaak het dragen van een hoofddoek 
door een griffier prevaleren boven het onpartijdigheidbeginsel. Vanuit het per-
spectief van de gewone burgers zou een rechtbank waar de griffiers of de rech-
ters een hoofddoek dragen niet meer onpartijdig zijn. De rechterlijke macht 
moet elke schijn van partijdigheid vermijden. Zo mogen rechters ook geen 
kruis of keppeltje dragen. Hier is kennelijk de Commissie onvermogend om een 
brede belangenafweging te maken. (2) Een islamitische leerlinge die mannen 
geen hand wil geven, moet toch volgens de Commissie worden toegelaten tot 
een opleiding voor onderwijsassistent. De school die haar weigerde discrimi-
neert op grond van godsdienst. Dit oordeel versterkt de positie van de funda-
mentalistische moslimmannen in Nederland. De emancipatie van vrouwen in de 
zin van rechtsbelang en de arbeidsdeelname van moslima’s interesseert de 
Commissie niet. Om het oordeel van de Commissie te omzeilen zullen sommi-
ge werkgevers in de toekomst moslima’s gewoon niet meer voor een sollicita-
tiegesprek uitnodigen. En dat is nooit en te nimmer aan te tonen. Kort maar 
krachtig: moslimvrouwen mogen niet anders worden behandeld dan alle andere 
vrouwen.  

Er bestaat een neiging bij sommige westerlingen om van de mensenrechten 
een nieuwe religie te maken. En dit is echt gevaarlijk: de religie van de mensen-
rechten zal de mensenrechten om zeep helpen. Recht is immers niet statisch 
maar een dynamisch fenomeen. Recht beweegt, verandert en weegt. Deze 
Commissie is derhalve geheel overbodig en moet worden opgeheven. De con-
flictbeslechtende instantie is en blijft de burgerlijke rechter en niet de Commis-
sie Gelijke Behandeling  

 
De multiculturele samenleving draagt het gevaar van apartheid in zich. Om dit 
te voorkomen moeten we niet gaan streven naar een multiculturele staat. Daarin 
zullen conflicten zich voordoen, die met behulp van bestaande procedures niet 
zijn op te lossen. Terecht signaleert Paul Cliteur in zijn oratie De neutrale staat, 
het bijzonder onderwijs en de multiculturele samenleving: ‘De Fransen trekken 
uit het gegeven van de multiculturele samenleving helemaal niet de conclusie 
dat ook de staat multicultureel moet worden. Integendeel, zij zeggen: juist in 
een multiculturele samenleving, een samenleving met grote culturele en religi-
euze verschillen, moet de staat zo veel mogelijk – als ik het zo mag zeggen – 
‘a-cultureel’worden en in ieder geval ‘a-religieus’.3 
We moeten dus juist naar neutrale staat streven, die als hoeder van de mensen-
rechten en rechtsvrede garant staat voor het functioneren van een meerkleurige, 

                                                           
3  Dit wordt uitgewerkt in het derde deel van Paul Cliteur, Moreel Esperanto. Naar een 

autonome ethiek, De Arbeiderspers, Amsterdam 2007. 
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conflictueuze samenleving. Een religieus neutrale staat zou effectiever de pro-
blemen (genoemd in de Integratiekaart 2006) kunnen aanpakken dan een par-
tijdige staat met zijn prachtwijken. Daarbij is het stelsel van het bijzonder on-
derwijs een struikelblok voor een neutrale staat. Maar is het autochtone protes-
tante volksdeel bereid offers te brengen bij de integratie van de nieuwkomers?



 

Is het gras in Frankrijk groener dan in Nederland? 

Anita Böcker 

Ellians forumbijdrage bevat vier vragen over de Nederlandse multiculturele 
samenleving: 

 
1. Hoe moeten de resultaten van de onlangs gepubliceerde Integratiekaart 

2006 worden geïnterpreteerd: is het glas van de Nederlandse multiculturele 
samenleving half leeg of half vol? 

2. Moet de Commissie Gelijke Behandeling worden afgeschaft? 
3. Moet Nederland breken met zijn verzuilingstraditie en een voorbeeld ne-

men aan de wijze waarop in Frankrijk het beginsel van neutraliteit van de 
staat wordt ingevuld? 

4. Moet daarbij ook en vooral het bijzonder onderwijs worden afgeschaft? 
 

In deze reactie behandel ik dezelfde vragen. Ik kom daarbij tot andere conclu-
sies dan Ellian. 

Is het glas half leeg of half vol?  

De in de Integratiekaart 2006 gepresenteerde gegevens stemmen Ellian niet 
vrolijk. Je hoeft echter geen roze bril op te zetten om tot een aanzienlijk minder 
sombere kijk op de Nederlandse multiculturele samenleving te komen. Ik be-
perk me tot drie voorbeelden uit het door Ellian aangehaalde rapport: 

1) Demografische ontwikkelingen 
Het is inderdaad zo dat de bevolking van niet-westerse afkomst in 2005 relatief 
en zelfs absoluut sterker is gegroeid dan de autochtone bevolking, en dat de 
vruchtbaarheid van niet-westerse allochtone vrouwen het Nederlandse geboor-
tecijfer in opwaartse zin beïnvloedt. Wat Ellian niet vermeldt is dat de tweede 
(in Nederland geboren) generatie inmiddels echter een gerealiseerde vrucht-
baarheid en leeftijd bij de geboorte van het eerste kind heeft die maar weinig 
verschillen van die van autochtone vrouwen. Turkse en Marokkaanse jonge 
dertigers hebben zelfs een iets lager kindertal dan hun autochtone leeftijdgeno-
tes (Integratiekaart 2006, p. 10). Overigens kan het Nederlandse geboortecijfer 
best wel een zetje in opwaartse richting gebruiken. Ook positief is dat de be-
volking van niet-westerse afkomst aanzienlijk minder vergrijsd is dan de au-
tochtone bevolking. De autochtone bevolking was begin 2006 gemiddeld ruim 
40 jaar oud, terwijl de niet-westerse allochtonen gemiddeld nog geen 29 jaar 
jong waren (p. 8).  
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2) Werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid 
De Integratiekaart 2006 laat zien dat niet-westerse allochtonen een kwetsbare 
groep op de arbeidsmarkt vormen. Tijdens de economische teruggang aan het 
begin van deze eeuw nam de werkloosheid onder deze bevolkingsgroep veel 
sterker toe dan onder autochtonen (p. 27). Uit de gepresenteerde gegevens blijkt 
inderdaad dat niet-westerse allochtonen gemiddeld twee keer zo vaak een so-
ciale uitkering ontvangen als autochtonen. Het verschil varieert echter sterk met 
de leeftijd en de generatie. Eind 2004 ontving 13 procent van de autochtonen 
tussen 15 en 65 jaar een uitkering. Bij de niet-westerse allochtonen die in het 
buitenland geboren werden (eerste generatie) ging het om bijna 30 procent, bij 
hun in Nederland geboren nakomelingen (tweede generatie) om 10 procent (p. 
30). Verder blijken nieuwkomers uit niet-westerse landen die voor gezinsvor-
ming zijn toegelaten vanaf hun tweede jaar in Nederland in redelijk grote mate 
op de arbeidsmarkt te participeren (p. 44). Dat is opmerkelijk omdat juist deze 
nieuwkomers al jarenlang met zorg worden bekeken en maatregelen als de 
inburgeringsplicht in het buitenland vooral op deze categorie zijn gericht.1 

Ook in eerdere periodes van economische teruggang nam de werkloosheid 
onder immigranten van niet-westerse afkomst disproportioneel toe. Toch be-
sloot het kabinet Balkenende II in 2003 om de Wet Samen af te schaffen. Deze 
wet verplichtte werkgevers om de etnische afkomst van hun werknemers te 
registreren en jaarlijkse werkplannen voor de vergroting van het aandeel van 
allochtone werknemers op te stellen. Juist in slechte economische tijden is zo'n 
vorm van (milde) positieve actie hard nodig.  

3) Onderwijs 
Uit de Integratiekaart 2006 blijkt inderdaad dat leerlingen van niet-westerse 
afkomst binnen het voortgezet onderwijs gemiddeld een lagere opleiding (en 
binnen het middelbaar beroepsonderwijs gemiddeld een lager niveau) volgen 
dan hun autochtone leeftijdgenoten. Ook verlaten leerlingen van niet-westerse 
afkomst relatief vaker voortijdig de school. Het algemene beeld is dat deze 
leerlingen gemiddeld in alle stadia van de onderwijsloopbaan slechter presteren 
dan autochtone leerlingen. De opstellers van de Integratiekaart tekenen hier 
echter bij aan dat daar waar trends in de tijd beschikbaar zijn, 'het erop lijkt dat 
de prestaties van niet-westerse allochtonen meer in lijn komen met die van 
autochtonen' (p. 23). Zo is de instroom van Turken en Marokkanen in het hoger 
onderwijs in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld - een gegeven dat 
Ellian ook vermeldt, maar dat hem kennelijk niet vrolijker stemt.  

Aan de rechtenfaculteiten van de Nederlandse universiteiten, waar Ellian en 
ikzelf alsmede de meeste lezers van dit tijdschrift werkzaam zijn, is de toename 
van het aantal studenten uit etnische minderheden duidelijk zichtbaar. Vooral 
studenten van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben een voorkeur voor de 
rechtenstudie (Crul & Wolff 2002). De aantallen Turks-Nederlandse en Marok-
kaans-Nederlandse juristen nemen dan ook relatief snel toe. In de onlangs ver-
schenen studie Met recht geslaagd worden een kleine twintig van deze juristen 
geportretteerd (Groenendijk & Hahn 2006). Een andere recente studie belicht 

                                                           
1 Wet inburgering in het buitenland, Staatsblad 2006, nr. 28. 
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de toetreding van juristen uit etnische minderheden tot de rechterlijke macht 
(Böcker & De Groot-van Leeuwen 2006). 

 
Mijn conclusie na bestudering van de Integratiekaart 2006 is dat het glas half 
vol is. Een belangrijke kanttekening is wel dat de integratie van immigranten 
een langetermijnproces is. Wie de geschiedenis van Nederland als immigratie-
land bekijkt, ziet dat de meeste immigrantengroepen aanvankelijk een lage 
maatschappelijke positie innamen. Er gingen door de bank genomen twee of 
drie generaties overheen voordat het verschil met de ontvangende samenleving 
was weggewerkt (Lucassen & Penninx 1994). De Integratiekaart meet ieder 
jaar hoe groot de achterstanden nog zijn. Het nadeel van deze continue verge-
lijking tussen autochtonen en allochtonen is dat steeds opnieuw wordt vastge-
steld dat de laatsten een achterstand hebben op de eersten. De gemeten resulta-
ten leiden dan ook bijna per definitie tot ongeduld en teleurstelling (vgl. Ver-
meulen & Penninx 1994). Een paar jaar geleden werd een parlementaire enquê-
te aan het minderhedenbeleid gewijd. In haar eindrapport Bruggen bouwen trok 
de Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid (commissie Blok) de con-
clusie dat het met de integratie van de doelgroepen van het beleid helemaal zo 
slecht nog niet was gesteld, maar dat dit slechts in zeer beperkte mate aan het 
beleid te danken was.2 Het laatste deel van de conclusie werd in de daarop 
volgende discussie breed uitgemeten, het eerste deel werd genegeerd.  

Moet de Commissie Gelijke Behandeling worden opgeheven? 

In 1994 werd na jaren van discussie de Algemene Wet Gelijke Behandeling 
(AWGB) ingevoerd. Deze wet verbiedt het maken van onderscheid op grond 
van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationa-
liteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Ongelijke be-
handeling op deze gronden is verboden op het terrein van de arbeid en bij het 
aanbieden van goederen en diensten. Behalve op de rechter kan ook een beroep 
worden gedaan op de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Deze commissie 
van onafhankelijke deskundigen beoordeelt op verzoek of de AWGB is over-
treden. Ook (mogelijke) overtredingen van andere gelijkebehandelingswetten, 
bijvoorbeeld de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte, kunnen aan de CGB worden voorgelegd. In de periode 1994-2005 gaf 
de commissie ruim 2000 oordelen. Van deze oordelen gingen er 831 over 
(on)gelijke behandeling op grond van geslacht, 519 over ras of nationaliteit en 
149 over godsdienst. In bijna de helft van de oordelen constateerde de commis-
sie ‘strijd met de wet’.3  

Een voormalig rechtbankverslaggever omschreef de commissie als ‘een ge-
zelschap van brave juristen die zich uitputtend over allerlei maatschappelijk 

                                                           
2  Kamerstukken Tweede Kamer, 2003-2004, 28689, nr. 9. 
3 CGB Overzicht 1994-2005 
 (http://www.cgb.nl/_media/downloadables/Fact%20sheet%201994%202005%20(N

L).pdf). 
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zeer relevante kwesties buigen’.4 De meeste oordelen van de commissie baren 
ondanks die relevantie geen opzien. Enkele oordelen deden dat wel. Daaronder 
een paar oordelen die op verzoek van moslimvrouwen werden uitgesproken. In 
2001 kwam de CGB tot het oordeel ‘indirect onderscheid naar godsdienst in 
strijd met de wet’ in de zaak van een rechtenstudente wier sollicitatie naar de 
functie van buitengriffier bij een rechtbank was afgewezen omdat ze had aan-
gegeven haar hoofddoek niet af te willen leggen tijdens rechtzittingen.5 In 2006 
kwam de CGB tot eenzelfde oordeel (verboden indirect onderscheid) in de zaak 
van een vrouw die niet was toegelaten tot een opleiding voor onderwijsassistent 
omdat ze had aangegeven fysiek contact – daaronder ook het schudden van een 
hand - met personen van het andere geslacht te vermijden.6 Deze oordelen vor-
men voor Ellian aanleiding om de opheffing van de Commissie te bepleiten. 
Overigens niet alleen voor Ellian: in november 2006, kort na een ander han-
dengeef-oordeel7, stelde de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken en 
Integratie ook al voor om de Commissie maar op te heffen. 

Alleen al gezien het brede terrein dat deze commissie bestrijkt, lijkt het op-
heffen van de CGB mij een veel te ver gaande ‘oplossing’. Ellians samenvat-
ting van de twee genoemde oordelen doet bovendien geen recht aan de benade-
ring van de CGB. In het oordeel over de hoofddoekdragende aspirant-griffier 
overwoog de commissie bijvoorbeeld dat een waarnemend griffier een onder-
steunende functie heeft en geen recht spreekt. Ook in het handengeef-oordeel 
hield de commissie rekening met de aard van de functie: een onderwijsassistent 
is werkzaam binnen een relatief besloten omgeving (een school) en kan daar 
uitleggen waarom zij (of hij) personen van het andere geslacht met een vriende-
lijke hoofdknik in plaats van met een handdruk begroet. Anders dan Ellian het 
doet voorkomen, is de benadering van de CGB genuanceerd en sterk individu-
eel.  

Ellian heeft wel een punt met zijn waarschuwing dat een onbedoeld effect 
van deze oordelen kan zijn dat sommige werkgevers moslim vrouwen niet meer 
uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Ik ben er echter niet van overtuigd dat 
het opheffen van de CGB de beste oplossing is voor dat probleem. Tegen het 
verbod op ongelijke behandeling van zwangere werkneemsters en sollicitantes 
kan hetzelfde bezwaar worden ingebracht: sommige werkgevers nemen hele-
maal geen vrouwen in de vruchtbare leeftijd meer aan. Maar ook dat verbod 
hebben we niettemin gehandhaafd. 

Nog minder overtuigt mij het argument dat de commissie burgers belem-
mert in de uitoefening van hun burgerlijke rechten. De procedure bij de CGB is 

                                                           
4  Frits Abrahams in NRC Handelsblad, 9 november 2006. 
5  Oordeel 2001-53. Zie voor het volledig oordeel http://www.cgb.nl/opinion-

full.php?id=453054834. 
6  Oordeel 2006-51. Zie voor het volledig oordeel http://www.cgb.nl/opinion-

full.php?id=453055799 . 
7  Oordeel 2006-220 en 2006-221. Deze oordelen betroffen de schorsing van een 

docente die mannen geen hand meer wilde geven. In deze zaak hadden beide partij-
en,  de docente en het schoolbestuur de CGB om een oordeel verzocht. Zie voor de 
volledige oordelen http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056502 en 
http://www.cgb.nl/opinion-full.php?id=453056503. 
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laagdrempelig. De griffier en de aspirant-onderwijsassistent zouden waarschijn-
lijk niet naar de burgerlijke rechter zijn gestapt; ze stapten wel naar de commis-
sie. Vanuit deze burgers gezien is het probleem eerder dat de uitspraken van de 
CGB niet bindend zijn en ze dus alsnog naar de burgerlijke rechter zouden 
moeten om naleving af te dwingen. In een andere handengeef-casus, betreffen-
de de schorsing van een docente die mannen geen hand meer wilde geven, 
stapten trouwens beide partijen naar de commissie; het schoolbestuur verzocht 
om een oordeel over het eigen handelen.8 

Ik zou er overigens niet voor willen pleiten dat de oordelen van de CGB de 
status van bindende uitspraken krijgen. De belangrijkste functie van de com-
missie lijkt mij dat ze fungeert als forum voor discussies over de interpretatie 
van de norm van gelijke behandeling. Een multiculturele samenleving kan niet 
zonder een dergelijk forum – zeker niet in tijden waarin de tolerantie ten aan-
zien van minderheden en hun religieuze en culturele gebruiken onder druk 
staat. 

Vraagt de multiculturele samenleving om een ‘a-religieuze’ staat à la de 

Franse Republiek? 

Ik ben het met Ellian eens dat het ideaal of de ideologie van het multicultura-
lisme gevaren in zich draagt, en dat een multiculturele samenleving het meest is 
gebaat bij een neutrale staat. Ellian laat in het midden wat hij in dit verband 
onder ‘neutraal’ verstaat. Volgens zijn geestverwant Cliteur betekent de neutra-
liteit van de staat in religieuze en politiek-ideologische aangelegenheden dat de 
staat ‘geen enkele geestelijke of religieuze macht [mag] bevoorrechten’ en 
‘geen enkel credo oplegt’ (2004, p. 5). Aldus gedefinieerd kan het beginsel van 
neutraliteit echter op verschillende wijzen worden ingevuld. Cliteur stelt de 
Franse ‘a-religieuze’ staat aan Nederland ten voorbeeld. Wat houdt die a-
religieuze staat precies in? 

Net als in Nederland laat zich de verhouding tussen religie en staat in 
Frankrijk samenvatten in drie beginselen: vrijheid van godsdienst, scheiding 
van kerk en staat, en gelijkheid van religieuze groeperingen. Het laatste begin-
sel heeft in Frankrijk echter een andere invulling gekregen dan in Nederland. In 
het verzuilde Nederland werd dit beginsel zo ingevuld dat alle geloofsgemeen-
schappen aanspraak kunnen maken op een gelijke behandeling door de staat. 
Deze verzuilingstraditie is ook na de grondwetswijziging van 1983 - toen de 
'zilveren koorden' tussen kerk en staat werden doorgeknipt - blijven doorwer-
ken. Een voorbeeld daarvan is de (in een langdurige politieke en matschappe-
lijke strijd bevochten en in 1917 in de Grondwet vastgelegde) volledige finan-
ciële gelijkstelling van het bijzonder en openbaar onderwijs. Moslims en hin-
does in Nederland konden gebruik maken van deze restanten van de verzuiling 
(en van het gelijkheidsbeginsel) om eigen scholen en andere instituties op te 
bouwen. De overheid kon deze nieuwe geloofsgemeenschappen moeilijk facili-
teiten ontzeggen die wel aan gevestigde religies worden geboden (Sunier & 
Meyer 1997; Rath et al. 1996).  

                                                           
8  Zie de voorgaande noot. 
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In Frankrijk houdt het gelijkheidsbeginsel in dat de staat met geen enkele reli-
gie een band heeft. Frankrijk is volgens artikel 2 van de Franse Grondwet een 
république laïque. Deze laïcité is nader uitgewerkt in de wet op de scheiding 
van kerk en staat van 1905. Artikel 2 van die wet bepaalt dat de Republiek geen 
enkele godsdienst erkent, bekostigt of subsidieert (Sunier & Meyer 1997; 
Waardenburg 2001). In Frankrijk zijn kerk en staat dus op meer absolute wijze 
gescheiden dan in Nederland. Hierbij moet worden bedacht dat de Franse wet 
van 1905 vooral bedoeld was om de macht van de katholieke kerk in te perken; 
de scheiding van kerk en staat vormde destijds een middel en geen doel op zich 
(Chambon 2004). Overigens is ook in Frankrijk de scheiding niet zo absoluut 
als de Grondwet zou doen vermoeden (zie Waardenburg 2001). Opmerkelijk is 
ook dat er pas sinds het schooljaar 2004/2005 een verbod bestaat op het dragen 
van religieuze symbolen (lees: hoofddoekjes) door leerlingen op openbare ba-
sis- en middelbare scholen. In 1989 was de Conseil d’État in een advies aan de 
regering nog van oordeel dat het dragen van religieuze symbolen als zodanig 
niet onverenigbaar is met het constitutionele beginsel van laïcisme (Dommering 
2003).  

Voor een goed begrip van het Franse 'republikeinse' integratiemodel is ook 
artikel 1 van de Franse Grondwet van belang. Dit artikel bepaalt dat de Repu-
bliek één en ondeelbaar is en de gelijkheid voor de wet van alle burgers garan-
deert. Op grond van deze ondeelbaarheid wordt het begrip 'minderheid' in 
Frankrijk verworpen. Zelfs het begrip 'tweede generatie' stuit er op bezwaren: 
het gaat immers om burgers als alle andere. Het republikeinse integratiemodel 
gaat uit van assimilatie. Van immigranten wordt verwacht dat ze de Franse taal 
en cultuur overnemen. Het multiculturalisme, dat in Nederland meer in zwang 
was, wordt in Frankrijk aangeduid als communautarisme, een term die voorna-
melijk negatieve associaties oproept. Een en ander betekent ook dat ‘positieve 
actie’ en het registreren en ‘monitoren’ van etnische afkomst in Frankrijk grote 
weerstanden oproepen. Er bestaat een wettelijk verbod op het verzamelen of 
bewerken van gegevens 'à caractère personnel qui font apparaître, directement 
ou indirectement, les origines raciales ou ethniques […].'9 

 
Volgens Ellian zou een staat als de Franse ‘effectiever de problemen kunnen 
aanpakken’ dan de ‘partijdige’ Nederlandse staat nu doet. Als hij de moeite had 
genomen om de feitelijke situatie in Frankrijk te bekijken had hij zich waar-
schijnlijk nog eens achter de oren gekrabd alvorens dit op te schrijven. Het 
republikeinse integratiemodel heeft voor veel immigrantengroepen goed ge-
werkt, maar niet voor een groot deel van de Noord-Afrikanen, die ongeveer een 
kwart van de bevolking van buitenlandse afkomst in Frankrijk uitmaken. Al 
vanaf de tweede helft van de jaren zeventig is deze bevolkingsgroep object van 
sociale uitsluiting en discriminatie enerzijds en bezorgdheid anderzijds. Onder 
Noord-Afrikaanse jongeren in de banlieus van de grote steden bestaat grote 

                                                           
9  Artikel 8 van Loi n° 1978-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fi-

chiers et aux libertés, modifié par Loi n° 2004-801 du 6 août 2004  
 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Ajour?nor=&num=78-

17&ind=3&laPage=1&demande=ajour).  



Is het gras in Frankrijk groener dan in Nederland? 55 

onvrede over hun positie in de Franse samenleving. In de eerste helft van de 
jaren tachtig uitte die onvrede zich al in rellen. Twintig jaar later, in de herfst 
van 2005, braken opnieuw grootschalige rellen uit in de voorsteden van Parijs 
en andere grote steden. Het in brand steken van auto’s bleek overigens al jaren 
tot de dagelijkse (nachtelijke) praktijk in de banlieus te behoren. 

Mede als gevolg van die rellen wordt nu ook in Frankrijk openlijk gedebat-
teerd over vormen van positieve actie om de integratie van Noord-Afrikaanse 
of moslim immigranten en hun nakomelingen te bevorderen (EUMC 2006). In 
2005 verscheen een rapport met een voorzichtige verkenning van de mogelijk-
heden om het aandeel van Fransen met een migratieachtergrond in overheids-
functies te vergroten (Calvès 2005). Een ander rapport beval de minister van 
Binnenlandse Zaken aan om via speciale wervingscampagnes meer jongeren 
van Noord-Afrikaanse afkomst voor de politie te werven (Begag 2004). In juli 
2005 deed de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
aanbevelingen voor het meten van 'la diversité des origines' ten behoeve van de 
bestrijding van discriminatie op het gebied van arbeid.10 In 2006 werd de wet 
op de gelijke kansen aangenomen.11  

 
Mijn conclusie uit dit alles is niet dat het Nederlandse model beter werkt dan 
het Franse. Wel dat andere immigratielanden met soortgelijke problemen wor-
stelen als Nederland en dat het een illusie is om te denken dat die problemen 
met een andere invulling van de neutraliteit van de staat kunnen worden opge-
lost. Overigens kan men zich afvragen hoe neutraal een staat ‘als drager van de 
geschiedenis van de nationale gemeenschap waarover hij macht uitoefent’ 
(Dommering 2003, p. 13) überhaupt kan zijn.12 

Moet het stelsel van bijzonder onderwijs worden ‘opgeofferd’? 

In een ‘a-religieuze’ staat zou geen plaats zijn voor een stelsel van bijzonder 
onderwijs zoals Nederland dat kent. Ellian merkt terecht op dat binnen de Ne-
derlandse samenleving vooralsnog onvoldoende draagvlak voor de afschaffing 
van dit stelsel te vinden is. Het is echter de vraag of een stelsel van (uitsluitend) 
openbaar onderwijs werkelijk tot betere resultaten zou leiden. Frankrijk lijkt me 
ook op dit punt geen goed voorbeeld. Kinderen van Noord-Afrikaanse immi-
granten behalen in Frankrijk vaak wel het bac, maar daarmee hebben ze nog 
geen toegang tot alle hogere opleidingen. Dat heeft te maken met kwaliteitsver-
schillen binnen het onderwijs en de Franse voorkeur voor 'concoursen'. Over 
deze toelatingsexamens wordt vaak gesteld dat ze een puur meritocratische 
                                                           
10 Mesure de la diversité des origines: les recommandations de la CNIL 

(http://www.cnil.fr/index.php?id=1845); zie ook EUMC 2006, p. 34. 
11  Loi  n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances 
 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0500298L). 
12  Deze vraag kan zeker ook met betrekking tot de Franse staat worden gesteld. Vol-

gens Chambon (2004) wordt het politieke systeem in Frankrijk gedomineerd door 
een elite die zich door middel van allerlei uitsluitingmechanismen het recht toeei-
gent om te spreken namens het universele, en die zijn eigen (mannelijke, rijke, blan-
ke, heteroseksuele) interpretatie van het algemeen belang aan de Republiek oplegt. 
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selectie waarborgen, maar de voorbereiding op de concoursen voor de meer 
prestigieuze hogere opleidingen begint in feite al met de keuze van een basis-
school. Kinderen kunnen alleen op een school in de wijk waar ze wonen wor-
den ingeschreven. Ouders die hun kind de beste kansen willen geven zorgen er 
daarom voor dat ze in ieder geval een postadres hebben in een buurt met een 
goede school. Kinderen van immigranten groeien vaak op in wat we in Neder-
land ‘achterstandswijken’ zouden noemen, met minder goede scholen.  

Uit internationaal vergelijkende studies blijkt dat de verschillen in school-
prestaties tussen autochtone kinderen en kinderen met een migratieachtergrond 
zowel in Frankrijk als in Nederland groot zijn. In Australië, Canada en Nieuw-
Zeeland - drie ‘klassieke’ immigratielanden - is er nauwelijks verschil tussen 
beide groepen kinderen (OECD 2006). Waar dat aan ligt is niet helemaal duide-
lijk. Niet alleen achtergrondkenmerken van de immigrantenbevolking  (oplei-
dingsniveau en beroep ouders, moedertaal), maar ook schoolkenmerken 
(schoolklimaat), kenmerken van het onderwijssysteem (vroege of late selectie) 
en speciaal beleid (taalprogramma’s) lijken een rol te spelen (OECD 2006; zie 
ook Crul & Vermeulen 2003). Wel duidelijk is dat het Franse stelsel van open-
baar onderwijs13 evenmin als het Nederlandse systeem voorkomt dat achter-
standen van generatie op generatie worden doorgegeven. Mijn conclusie is dan 
ook dat het bijzonder onderwijs in Nederland niet moet worden ‘opgeofferd’ - 
althans niet als het doel is om de onderwijsprestaties van kinderen uit etnische 
minderheden te verbeteren. Als dat het doel is, kunnen we er beter voor zorgen 
dat alle openbare scholen even goed worden als de beste bijzondere scholen, of 
dat de betere bijzondere scholen meer leerlingen uit etnische minderheden 
opnemen.  

Het doel zou echter ook kunnen zijn om de sociale cohesie te bevorderen. In 
de visie van Cliteur kan de sociale cohesie binnen een multiculturele samenle-
ving alleen maar in stand blijven als het onderwijs kinderen opvoedt tot staats-
burger, ‘niet wanneer men op staatskosten wordt opgevoed om zich primair te 
richten op het cultiveren van de eigen etnische en religieuze identiteit’ (Cliteur 
2004, p. 14). Ook dan is het echter de vraag of het Franse onderwijssysteem 
betere resultaten oplevert dan het Nederlandse. Eenzelfde woede als die minis-
ter Vogelaar bij een Marokkaanse (?) jongen in de Utrechtse wijk Kanalenei-
land aantrof, was immers te zien op de beelden van Noord-Afrikaanse jongeren 
in de Parijse voorsteden die anderhalf jaar geleden de wereld over gingen. Om 
die woede weg te nemen is duidelijk meer vereist dan het geven van lessen 
burgerschapskunde. Dergelijke lessen alleen werken misschien zelfs averechts. 
Volgens Laurent Chambon, die de toegang van minderheden tot politieke 
macht in Frankrijk en Nederland vergeleek, is de 'hevige reactie van haat' van 
sommige jongeren van de tweede generatie in Frankrijk 'naar verhouding even 
heftig als de [niet ingeloste] verwachtingen die de Republiek bij deze jongeren 
gewekt had'. 'Hun nihilistisch en zelfdestructief gedrag bewijst alleen maar hoe 

                                                           
13  Ook in Frankrijk bestaan overigens bijzondere scholen. Deze scholen worden ge-

deeltelijk door de overheid bekostigd. Ze maken ongeveer 15% van het totale aantal 
scholen in Frankrijk uit. De meeste ervan zijn katholieke scholen (Sunier & Meyer 
1997). 
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ze heilig hebben geloofd in de mogelijkheid van hun integratie', aldus Chambon 
(2004, p. 99). 
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Het (recht) is een vreemdeling; … zeker!  

Rob Schwitters 

Bespreking van: Marc Hertogh, Rechtsvervreemding. Tussen rechtsstaat en 
rechtsgevoel, oratie, Den Haag: Boom, 2006, 32 blz, ISBN 13 978-90-5454-793-8. 
De uitgesproken tekst is te downloaden op  
http://www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/rth/rechtssociologie/hertogh.  
 
Toen de succesvolle onderzoeksrechter Connerrotte van de zaak-Dutroux werd 
afgehaald omdat hij van dankbare betrokkenen een vulpen cadeau had gekre-
gen, leidde dat in België tot een golf van protest. Met deze illustratie van on-
vrede met een rechterlijke uitspraak begon Marc Hertogh oktober 2006 zijn 
oratie waarmee hij zijn leerstoel Rechtssociologie in Groningen aanvaardde. 
Het was hem te doen om de vraag of er werkelijk sprake is van een kloof tussen 
burger en recht. Ook in Nederland zijn er de laatste jaren tekenen die, naar zijn 
mening, duiden op een groeiende kloof, zoals de commotie rond de Deventer 
moordzaak en Lucia de B., alsmede de massale afwijzing van de Europese 
Grondwet. 

Hertogh maant in zijn betoog diegenen die er uitgesproken opvattingen op 
na houden omtrent het bestaan en de omvang van deze kloof tot voorzichtig-
heid, daar eerst zorgvuldig rechtssociologisch onderzoek is geboden. Hij pre-
senteert enkele begrippen en onderscheidingen die behulpzaam kunnen zijn bij 
het doen van dergelijk onderzoek, en negeert vervolgens achteloos zijn eigen 
waarschuwingen door een voorspelling te doen over de omvang van de kloof 
alsmede de implicaties daarvan voor het gebruik van het recht in de naaste 
toekomst. Op zichzelf is daar niet zoveel mis mee. Een oratie vraagt om enig 
tromgeroffel. Dan kan je moeilijk volstaan met een pleidooi voor empirisch 
onderzoek. 

De voorspelling van Hertogh is, dat ten gevolge van maatschappelijke pro-
cessen als individualisering, internationalisering en pluralisering de kloof groter 
zal worden, waardoor mensen minder gebruik van het recht zullen gaan maken. 
Een opmerkelijke veronderstelling, want het is een vertrouwd rechtssociolo-
gisch inzicht dat genoemde drie processen tot een intensiever gebruik van het 
recht zullen leiden.  

Hertogh heeft een grote gave om belangrijke maatschappelijke issues te ver-
talen in handzaam empirisch onderzoek. Dat heeft hij met name laten zien in 
zijn dissertatieonderzoek naar de betekenis van het oordeel van de administra-
tieve rechter en de Ombudsman, alsmede in zijn studies van de rechtsstaat en 



 Rob Schwitters    62 

van de capaciteiten die in verschillende perioden van ambtenaren worden ver-
langd.1  

Ik volg even de wijze waarop hij een conceptueel instrumentarium ontwik-
kelt om het probleem van de kloof empirisch onderzoekbaar te maken. Hij geeft 
te kennen allerminst bij nul te willen beginnen, maar munt een begrip dat in de 
geschiedenis van de filosofie en maatschappijwetenschappen een zekere res-
pectabiliteit heeft verworven, namelijk ‘vervreemding’. Dit begrip is in zijn 
ogen meer adequaat dan gangbare begrippen die in dit verband worden gebruikt 
als ‘kloof’ of ‘vertrouwen’.  

Met de bestudering van rechtsvervreemding probeert Hertogh inzicht te 
krijgen in de beleving van het recht (‘Wat zijn de verwachtingen die mensen 
hebben van het recht, hun ideeën, hun idealen, maar ook hun teleurstellingen en 
frustraties? Wat is voor hen de ‘gevoelstemperatuur’ van het recht’?). Hij be-
steedt nogal wat aandacht aan de lange traditie die het begrip ‘vervreemding’ in 
de sociale wetenschappen en de filosofie kent, en somt ook enkele uiteenlopen-
de betekenissen op die ooit zijn onderscheiden. Vervolgens maakt hij het begrip 
‘vervreemding’ fluks toepasbaar voor het empirisch onderzoek waarvoor hij 
zich gesteld ziet. Hij vertaalt het begrip in twee oriëntaties ten aanzien van het 
recht, namelijk kennen en herkennen. Zij die het recht kennen en herkennen 
zijn het minst vervreemd, diegenen die het recht niet kennen en zich evenmin in 
het recht herkennen het meest. 

Deze uitwerking roept wel de vraag op of het gebruik van het begrip ‘ver-
vreemding’ nu zo’n meerwaarde heeft ten opzichte van bijvoorbeeld het begrip 
‘kloof’. Uit het rijke verleden van het begrip ‘vervreemding’ put Hertogh als uit 
een telefoonboek, waarin hij enkele onderscheidingen aantreft die wel handig 
van pas komen. Een bijzondere respectabiliteit heeft het begrip ‘vervreemding’ 
echter weten te verwerven doordat het niet alleen stond voor een discrepantie 
tussen twee eenheden, zoals Hertogh de grootste gemene deler benoemt, maar 
doordat die (groeiende) discrepantie in samenhang gebracht werd met verstrek-
kende maatschappelijke veranderingen. Zo kan vervreemding in de marxisti-
sche analyse niet los gezien worden van de dialectische visie op maatschappe-
lijke ontwikkeling, waarbij de ontwikkeling van een antithese (mensen ver-
vreemden van hun arbeid, hun omgeving en hun werk), een nieuwe synthese in 
zich bergt. Een zelfde analytische diepgang hebben bij Weber de termen 
‘Sinnsverlust’ en ‘Freiheitsverlust’, termen die hun betekenis ontlenen aan 
Webers analyse van formalisering van het recht en het dominant worden van 
doelrationele handelingspatronen. Hertoghs concept ‘vervreemding’ verwijst 
allerminst naar dergelijke verstrekkende samenhangen, zoals opgemaakt kan 
worden uit zijn wel erg losse voorspellingen aangaande een afnemend gebruik 
van het recht. Omdat zijn analyse theoretisch niet zo veel om het lijf heeft had 
hij, wat mij betreft, ook zonder veel poespas ‘de kloof’, ‘vertrouwen’ of 

                                                           
1  Zie zijn: Consequenties van controle: de bestuurlijke doorwerking van het oordeel 

van de administratieve rechter en de Nationale Ombudsman, VUGA 1997 - De le-
vende rechtsstaat: een ander perspectief op recht en openbaar bestuur, Utrecht, 
Lemma, 2002 - ‘Klerk, koopman of kommunikator: interactieve beleidsvorming en 
institutionele onzekerheid’, in: Beleidswetenschap, vol. 14 (2000). Afl. 4, pp. 291-315. 
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‘rechtsvervreemding’ onmiddellijk kunnen operationaliseren in termen van 
kennen en herkennen. 

Met behulp van kennen en herkennen van het recht onderscheidt hij vier 
stijlen van juridisch burgerschap, waarbij hij zich laat inspireren door stijlen 
van politiek burgerschap die door het onderzoeksbureau Motivaction onder-
scheiden zijn.  
 
 
 
   +  KENNEN  _ 
     
  + I juridisch actieven II gezagsgetrouwen 

     
HERKENNEN 
  _ III cynici  IV buitenstaanders 

          

 

     
De genoemde vier stijlen worden gekenmerkt door een uiteenlopende mate van 
rechtsvervreemding. Het minst vervreemd zijn de juridisch actieven. Zij zijn 
goed op de hoogte van de inhoud van het recht (kennen). De normen uit het 
geldende recht komen bovendien overeen met de normen die zij zelf belangrijk 
vinden (herkennen). Zeer sterk vervreemd zijn de buitenstaanders, die met hun 
rug naar het recht toe staan, omdat zij het recht nauwelijks kennen en het ook 
nog eens verwerpen. Gezagsgetrouwen zijn iets meer vervreemd dan de juri-
disch actieven omdat hun volgzaamheid aan het recht gefundeerd is op gebrek-
kige kennis. Hertogh acht cynici, die het recht juist op basis van kennis verwer-
pen, meer vervreemd dan gezagsgetrouwen, maar weer minder vervreemd dan 
de buitenstaanders, die zich tegen recht verzetten dat zij niet of nauwelijks 
kennen.  

Met kennen en herkennen, die in combinatie vier stijlen van juridisch bur-
gerschap opleveren, is rechtsvervreemding met behulp van empirisch toetsbare 
variabelen uiteengerafeld. Maar Hertogh wil daarmee niet volstaan, daar een 
diagnose niet uitsluitend gefundeerd kan zijn op wat mensen denken, maar ook 
inzicht verlangt in hetgeen mensen doen. Kennen en herkennen vervangt hij 
dan ook door de begrippen ‘participatie’ (gebruik van het recht) en ’protest’. 
Deze verwijzen, zo suggereert hij, naar handelingen die je tenminste kan waar-
nemen.  
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   + PARTICIPATIE  _ 
     
  _ I juridisch actieven II gezagsgetrouwen 

     
PROTEST 
  + III cynici  IV buitenstaanders 

         

     
Dat participatie van belang is, is ingegeven door de gedachte dat de mate van 
mobilisering van het recht als een indicatie kan worden opgevat van de mate 
van rechtsvervreemding. Juridisch actieven zijn sterk geneigd hun conflicten te 
juridiseren. Gezagsgetrouwen zijn minder opvallend actief in het recht maar als 
het nodig is doen zij wel wat het recht van hen verlangt. Cynici zouden het 
recht alleen gebruiken als zij hun eigen doelen beter kunnen verwezenlijken. 
Buitenstaanders doen weinig of geen beroep op het recht. Deze onderscheidin-
gen roepen bij mij wel enkele vragen op. Als gezagsgetrouwen het recht slechts 
gebruiken indien het recht iets van hen verlangt, kan moeilijk gesteld worden 
dat zij het recht mobiliseren. Verder is de uitspraak zeer curieus dat cynici 
slechts het recht gebruiken ten behoeve van het verwerkelijken van hun eigen 
doelen. Suggereert dit nu dat juridisch actieven en gezagsgetrouwen het recht 
vooral aanwenden op basis van altruïstische motieven? 

De burgerschapsstijlen corresponderen als volgt met protest. Bij zowel de 
juridisch actieve als de gezagsgetrouwe burger is er weinig kritiek op het recht. 
Er is geen sprake van protest maar van loyaliteit. De wel protesterende catego-
rieën zijn de cynici en de buitenstaanders. Protest is bij de cynici af te leiden uit 
voice (bijvoorbeeld uit het indienen van bezwaarschriften, uit demonstraties of 
hun slim gebruik van het recht). Bij buitenstaanders manifesteert dit protest 
zich in exit (bijvoorbeeld burgerlijke ongehoorzaamheid of het recht de rug 
toekeren). Hertogh meent protest, beter dan herkennen, te kunnen afleiden uit 
het waarneembaar handelen. Een ‘doen’ is voor hem een aanwijzing voor pro-
test, een ‘niet-doen’ een aanwijzing voor het uitblijven van protest. 
 
Ik heb een aantal bedenkingen tegen deze herleiding van vervreemding tot de 
factoren participatie en (zichtbaar) protest. Ten eerste vraag ik mij af of de 
participatiegraad (of het gebruik van het recht) een goede indicatie biedt van de 
vervreemding van recht. Blankenburg heeft erop gewezen dat gebruik van het 
recht in belangrijke mate bepaald wordt door institutionele factoren en de soci-
aal-legale structuur van het conflict, die mensen soms nauwelijks de kans bie-
den het recht te vermijden. Aan de hand van deze factoren wist hij het opmer-
kelijke verschil tussen de mate van juridisering in Noordrijn-Westfalen en Ne-
derland te verklaren.2 Zo bieden rechtshulpverzekeringen in Duitsland direct 
een vergoeding aan voor door advocaten verrichte diensten, terwijl in ons land 
verzekeringen in eerste instantie geneigd zijn de schadeafwikkeling in eigen 

                                                           
2  Erhard Blankenburg, ‘Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Cultures’, in: 

Comparing Legal Cultures, David Nelken (ed.), Dartmouth 1997, pp. 41-66. 
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hand te houden. Met een verwijzing naar contextuele factoren als deze weet hij 
aannemelijk te maken dat het Duitse systeem de juridisering van conflicten 
bevordert op een wijze die nauwelijks afhankelijk is van wat het recht voor 
mensen betekent. Het zou volledig misplaatst zijn om met Hertogh in de parti-
cipatieverschillen een aanwijzing te zien dat Nederlanders meer vervreemd zijn 
van het recht dan hun oosterburen.  

Volgt men Hertoghs analyse, dan zou men de (Amerikaanse) claimcultuur 
op basis van de grote mate van mobilisering van het aansprakelijkheidsrecht als 
weinig vervreemd moeten kenschetsen. Kan dat volgehouden worden, wetende 
dat de beperkte sociale zekerheid mensen vaak geen andere kans biedt hun 
schade te gecompenseerd te krijgen dan met behulp van een aansprakelijk-
heidsclaim? Natuurlijk, Hertogh kan beweren dat de mogelijke vervreemding 
waarvan sprake is in een claimcultuur vastgesteld kan worden met behulp van 
de tweede variabele, protest. Maar mijn kritiek reikt verder: kan gezegd worden 
dat participatie ook maar enig inzicht biedt in de mate van vervreemding? Deze 
kwestie is urgent, omdat aan het slot van zijn betoog Hertogh participatie lijkt 
te promoveren tot de allesbepalende indicator van vervreemding. 

De keuze van Hertogh voor protest als de andere maatstaf van vervreem-
ding acht ik overtuigender, zij het dat hij veel te gemakkelijk aanneemt dat 
protest uit waarneembaar handelen kan worden afgeleid.3 De mate van protest 
zou tot uitdrukking komen in zichtbare gedragingen als het indienen van be-
zwaarschriften, demonstraties en vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Maar is elk protest zo eenvoudig uit zichtbaar gedrag af te leiden, als uit de-
monstraties? Hoe registreert men bijvoorbeeld de mogelijke reserves ten aan-
zien van het recht van diegenen in de VS voor wie aansprakelijkheidsclaims de 
enige mogelijkheid zijn om hun schade gecompenseerd te zien? Is dat geen 
vorm van protest die een aanwijzing vormt voor rechtsvervreemding?4 

Verder is het onjuist om het indienen van bezwaarschriften zomaar als een 
teken van protest (rechtsvervreemding) te beschouwen, zonder inzicht te heb-
ben in de beweegredenen van de indieners. Mensen kunnen bij het indienen van 
bezwaarschriften de Algemene wet bestuursrecht dankbaar aangrijpen als een 
mogelijkheid die het recht biedt om zich te verweren tegen besluiten van het 
bestuur. Dezelfde zichtbare handeling kan echter ook ingegeven zijn door een 
cynische houding ten aanzien van de overheid, waarbij procedures ingezet 
worden om bestuur en recht te hinderen. Kortom, wil je de reserves die mensen 
koesteren jegens het recht in kaart brengen, dan ontkom je er als onderzoeker 
niet aan inzicht te verkrijgen in hun beweegredenen. 

De moeilijkheden die ontstaan bij het waarderen van de betekenis van be-
zwaarschriften voor de mate van rechtsvervreemding, wijzen er tevens op dat 
de procedurele dimensie van het recht moet worden onderscheiden van de 
normstellende kwaliteit van het recht. Met Hertogh kan men in bezwaarschrif-

                                                           
3  Die aan protest toegedichte kwaliteit zou het, zoals al opgemerkt, doen onderschei-

den van herkenning. 
4  Hoe ongenoegen ten aanzien van het recht vaak allerminst uit manifest gedrag kan 

worden afgeleid is door Erik de Bakker benadrukt in: De cynische verkleuring van 
legitimiteit en acceptatie, Amsterdam 2001. 
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ten wel een aanwijzing voor protest zien, maar de vraag is waar dat protest zich 
tegen richt: tegen een overheidsbesluit, daarover geen twijfel. Maar wordt ook 
geprotesteerd tegen de procedurele mogelijkheden die het recht biedt om tegen 
die besluiten in het geweer te komen?  

Dit zijn zo wat bedenkingen bij de wijze waarop rechtsvervreemding door 
Hertogh in variabelen uiteengerafeld wordt. Hij legt een te groot accent op 
participatie en andere vormen van zichtbaar gedrag waardoor belangrijke vor-
men van rechtsvervreemding aan de aandacht ontsnappen en de meervoudige 
gedaante van het recht onvoldoende onderkend wordt. Op zijn minst is aanvul-
lend inzicht geboden in de doorgaans minder eenvoudig uit gedragingen af te 
lezen houding die mensen hebben ten opzichte van (beide dimensies van) het 
recht. Des te opmerkelijker is het dat hij aan het slot van zijn betoog vervreem-
ding uitsluitend relateert aan participatie.  

Rechtsvervreemding en rechtsgebruik 

Hertogh voorspelt dat het gebruik van recht (de participatie) de komende jaren 
zal dalen ten gevolge van een toenemende rechtsvervreemding. Kan uit eerdere 
in de oratie te vinden opmerkingen nog opgemaakt worden dat hij beseft dat 
toenemende vervreemding niet altijd samengaat met een daling van participatie, 
aangezien dat zich vooral kan vertalen in een meer protesterende houding ten 
aanzien van het recht, een dergelijke nuancering blijkt in het slotakkoord verge-
ten. Simpelweg wordt aangenomen dat er een enkelvoudig verband bestaat 
tussen vervreemding en participatie.  

Zoals al opgemerkt, is zijn veronderstelling dat vervreemding van het recht 
zal toenemen gefundeerd op de gedachte dat internationalisering, individualise-
ring en pluralisering van de samenleving ertoe bijdragen dat meer mensen het 
recht als vreemd zullen ervaren. Internationalisering zal ertoe leiden dat meer 
recht uit het buitenland komt. Individualisering maakt mensen eigenwijzer en 
assertiever. En pluralisering draagt ertoe bij dat normatieve opvattingen over 
wenselijk recht uiteen gaan lopen. De gedachte dat genoemde drie ontwikkelin-
gen zullen maken dat minder mensen de weg naar de rechter zullen weten te 
vinden is een markante conclusie voor een rechtssocioloog, want deze opvat-
tingen staan dwars op de wellicht meest stevige theorie die zijn discipline heeft 
opgeleverd: de relational distance-theorie. In deze theorie ligt de gedachte 
besloten dat de betekenis van recht groter zal zijn indien de sociale verhoudin-
gen tussen mensen een meer enkelvoudig karakter hebben. Op basis van dat 
inzicht laat zich een ontwikkeling voorzien die dwars staat op de voorspelling 
van Hertogh. Internationalisering, individualisering en pluralisering zullen 
gepaard gaan met een toenemend gebruik van het recht, daar deze ontwikkelin-
gen samengaan met het feit dat mensen in steeds wijder vertakte netwerken van 
afhankelijkheid met elkaar verbonden worden, waarin hun onderlinge verhou-
dingen een meer enkelvoudige gedaante krijgen. Deze veranderingen implice-
ren dat mensen bij het beslechten van conflicten doorgaans minder op ver-
trouwde sociale verbanden en algemeen gedeelde morele normen zullen kunnen 
terugvallen, hetgeen ze des te meer aangewezen maakt op het recht. Het lijkt 
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mij een waar huzarenstuk als dergelijke verbanden op basis van Gronings on-
derzoek op losse schroeven worden gesteld.  

Tot besluit wil ik nog even terugkomen op de betekenis van spraakmakende 
kwesties als de zaak Dutroux, Lucia de B. en de Deventer moordzaak. Het lijkt 
voor de hand te liggen Hertogh te volgen in zijn veronderstelling dat deze wij-
zen op een groeiende kloof of vervreemding. Al deze zaken hebben, zoals hij 
stelt, veel zichtbare onrust opgeleverd (demonstraties, ingezonden brieven etc.), 
hetgeen erop wijst dat sommigen zich wat minder thuis voelen bij het officiële 
rechtssysteem. Maar in het spoor van Hertoghs devies dat uit de recente onrust 
geen overhaaste conclusies getrokken mogen worden enkele kanttekeningen: 
wat is nu de betekenis van deze ogenschijnlijke rechtsvervreemding ten opzich-
te van de wijze waarop het grootste deel van de bevolking tot ver in de twintig-
ste eeuw vervreemd was van het recht? In de negentiende eeuw kwam het bij 
de arbeiders- en boerenbevolking eenvoudig niet op dat het recht dienstbaar zou 
kunnen zijn aan hun belangen. Rechters en advocaten werden door hen gezien 
als behorend tot een andere stand, die slechts diensten verschaften aan de ande-
re leden van de gegoede burgerij. Pas enkele decennia na de Tweede Wereld-
oorlog is het recht werkelijk gedemocratiseerd en is in bredere kring het besef 
ontstaan dat de rechtspleging er is om de belangen van iedereen te beschermen. 
Hertogh beperkt zich in zijn oratie tot ontwikkelingen die de laatste twee de-
cennia hebben plaatsgevonden. Beziet men echter de recente gebeurtenissen in 
het licht van ontwikkelingen die zich over een wat langere tijdspanne voltrok-
ken hebben, dan zijn het incidenten. Deze impliceren geen wezenlijke breuk in 
een ontwikkeling die er vanaf de negentiende eeuw toe geleid heeft dat de kloof 
met het recht aanmerkelijk gedicht is, zij vormen er eerder de uitdrukking van. 

Is de toenemende belangstelling voor, en de groeiende controversialiteit 
van, het recht niet in de eerste plaats het gevolg van het feit dat het recht een 
gebruiksartikel is geworden? Ik noem enkele ontwikkelingen. Ten eerste heb-
ben internationalisering, individualisering, pluralisering en vooral secularise-
ring de betekenis van vanzelfsprekende normen en waarden aangetast, waar-
door het recht in meerdere mate tot het cement van de samenleving is gewor-
den. Er lijkt sprake van een groeiend besef dat het recht uitdrukking geeft aan 
normatieve voorkeuren die er toe doen. Ten tweede heeft op sociale bescher-
ming gericht recht alsmede de emancipatie van de grote delen van de bevolking 
meer mensen bij het recht betrokken. Deze toenemende betrokkenheid bij het 
recht wordt sinds enige jaren geëxploiteerd door de massamedia (Peter de 
Vries, De rijdende rechter, Moszkovicz in boulevardshows). Die aandacht is er 
niet alleen omdat het handelen van succesvolle professionals als advocaten tot 
de verbeelding spreekt, maar ook omdat mensen de indruk hebben dat in de 
rechtszaal belangrijke maatschappelijke problemen aan de orde zijn. Ten slotte 
maakt het feit dat het recht een gebruiksartikel is geworden ook dat rechters 
zelf in meerdere mate een belangengroep zijn geworden. Sinds enkele jaren is 
de organisatie van de rechtspleging geen rustig bezit meer, maar wordt door de 
overheid voortdurend gedokterd aan de organisatie van de rechtspraak. De 
organisatie van de werkomgeving, standaardisering, de efficiëntie/kwaliteits-
verhouding, het zijn issues waarover voortdurend gesoebat wordt. In dergelijke 
omstandigheden worden rechters zelf een belangengroep die munt kan proberen 
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te slaan uit de opvatting dat de kwaliteit van de rechtspraak bedreigd wordt 
door hen onwelgevallige ontwikkelingen. Zo is het opmerkelijk dat recentelijk 
de Commissie Deetman vaststelde dat rechters meer klagen over de kwaliteit 
van de rechtspraak dan burgers die aan rechterlijke oordeelsvorming onderwor-
pen zijn. Kortom, met vervreemding is het vreemd gesteld. Een op lange ter-
mijn afnemende kloof heeft het recht een gebruiksartikel gemaakt. Juist deze 
afname van de kloof draagt ertoe bij dat veel partijen op basis van uiteenlopen-
de waarden en belangen betrokken zijn bij het recht en dat het meer in opspraak 
komt.  

De hier geformuleerde suggestie is nog lang niet bewezen, maar wijst er in 
ieder geval op hoeveel haken en ogen er zitten aan het onderzoeken van de 
kloof tussen burger en recht. Laat Marc Hertogh dit niet ontmoedigen. De kloof 
tussen de onbevangenheid die tot uitdrukking komt in zijn prikkelende oratie en 
gedoseerde reductie van complexiteit die voorwaarde is voor de totstandkoming 
van mooi empirisch onderzoek is niet zo groot. Ik kijk naar nieuwe Groningse 
publicaties uit. 



 

Cognitieve solidariteit en recht  

Liesbeth Huppes-Cluysenaer 

Bespreking van: Donald Van Tol, Grensgeschillen. Een rechtssociologisch 
onderzoek naar het classificeren van euthanasie en ander medisch handelen 
rond het levenseinde. Dissertatie, december 2005, 296 blz. Verkrijgbaar via 
Vakgroep Rechtstheorie Groningen. 

 
Het onderzoek van Van Tol maakt deel uit van het omvangrijke rechtssociolo-
gische onderzoeksprogramma naar Medical Behavior that Potentially Shortens 
Life dat in Groningen wordt uitgevoerd onder leiding van John Griffiths. De 
probleemstelling wordt dan ook ontleend aan de theorie over de sociale wer-
king benadering van het recht van Griffiths.  

Het boek begint in hoofdstuk 2 met een korte theoretische kaderplaatsing. 
Daarna volgen drie delen: 1. de ontwikkeling van het begrippenkader dat ten 
grondslag ligt aan de wetswijziging van het toestaan van euthanasie van 2002; 
2. een overzicht van het onderzoek in de jaren tachtig en negentig naar de om-
vang van euthanasie; 3. verslag van het onderzoek dat Van Tol zelf heeft uitge-
voerd. 

Ik zal hieronder de theoretische kaderplaatsing en de drie delen bespreken 
en daarna mijn commentaar geven.1 

Theoretische kaderplaatsing 

Zoals algemeen bekend, gaat Griffiths er in aansluiting bij Sally Falk Moore2 
van uit dat de samenleving uit verschillende semi-autonome velden bestaat, 
ieder met hun eigen regels en begrippen. Eenduidige toepassing van wettelijke 
regels is alleen mogelijk als er overeenstemming heerst over de vraag welke 
gevallen onder die regels vallen. Van Tol noemt een dergelijke overeenstem-
ming over de manier waarop gedragingen waargenomen en geclassificeerd 
worden met een aan Bruner en Amsterdam ontleende term ‘de cognitieve soli-
dariteit van een veld’.  

De professionele praktijk waarin artsen werkzaam zijn, wordt door Van Tol 
opgevat als een semi-autonoom veld waarin cognitieve solidariteit heerst. Art-
sen kunnen volgens Van Tol wettelijke regels naar de letter kennen, maar aan 

                                                           
1  Ik dank A.J. Hoekema en N.F. van Manen voor hun commentaar op deze recensie. 
2  Recht en sociale verandering: de rol van het ‘semi-autonoom sociaal veld’ bij de 

sociale werking van het recht. In: Griffiths, J. (red.) De sociale werking van het 
recht. Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie, Ars Aequi 
Libri, (1996), Nijmegen, p. 137 –160.  
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de sleuteltermen van die regels een andere betekenis toekennen dan juristen.3 
Zo kan een arts in een bepaald geval het eigen handelen opvatten als leidende 
tot een natuurlijke dood, terwijl diezelfde gedraging in de ogen van een officier 
van Justitie euthanasie is. De wettelijke eis van melding van een niet-natuurlijk 
overlijden zal dan door de art niet van toepassing worden geacht en door de 
officier wél. Op het constateren van dit soort verschillen tussen artsen en juris-
ten is het onderzoek van Van Tol gericht. 

Deel 1: Ontwikkeling begrippenkader  

Bij de ontwikkeling van het begrippenapparaat dat aan de wetswijziging van 
2002 ten grondslag ligt, speelden twee rapporten van door de Gezondheidsraad 
ingestelde commissies en het rapport van de Staatscommissie Euthanasie een 
belangrijke rol. 

Van Tol schetst het debat over de betekenis van euthanasie als een ontwik-
keling van (het medische) ‘dood door besluit’ naar (het juridische) ‘dood op 
verzoek’. De euthanasiediscussie werd vanuit medische zijde in gang gezet 
door de publicatie in 1969 van het boek Medische macht en medische ethiek 
van J.H. van den Berg. Met behulp van gruwelijke illustraties verweet van den 
Berg zijn collega’s dat ze dit soort leven kunstmatig in stand houden. Aanvan-
kelijk werd euthanasie omschreven als een beslissing tot het beëindigen van 
leven in het belang van de patiënt. Alleen passieve euthanasie werd onder om-
standigheden toelaatbaar geacht. 

De jurist Leenen bracht, eveneens met behulp van een geruchtmakende pu-
blicatie, de discussie in 1977 in een ander vaarwater. Voor hem was het ver-
zoek van de patiënt het beslissende criterium en was onvrijwillige actieve eu-
thanasie even ongeoorloofd als onvrijwillige passieve euthanasie. In beide 
gevallen was sprake van moord.  

De Staatscommissie omschreef in 1985 euthanasie als volgt: ‘het opzettelijk 
levensbeëindigende handelen door een ander dan de betrokkene op diens ver-
zoek’. Deze commissie deed tevens de aanbeveling om expliciet de levensver-
kortende handelingen te formuleren die niet als euthanasie geclassificeerd 
moesten worden maar als normaal medisch handelen, leidende tot een natuur-
lijke dood. Het ging hierbij om het niet instellen of staken van een behandeling 
op uitdrukkelijk verzoek of indien medisch zinloos; het niet behandelen van 
bijkomende aandoeningen bij comateuze patiënten en pijnbestrijding met de 
verhaasting van de dood als bijkomend gevolg. Deze aanvulling werd niet 
overgenomen in de wetswijziging die in 2002 volgde. Hierbij werd art. 293 
Strafwet aangevuld met een tweede lid waarin de strafbaarheid van doden op 
verzoek werd opgeheven indien de arts handelt op basis van de zorgvuldig-

                                                           
3  Van Tol verwijst voor dit inzicht ook naar Griffiths, The social working of legal 

rules, Journal of Legal Pluralism (2003), nr. 48, p. 1-183. Ik miste hier een verwij-
zing naar de dissertatie van Brian Tamanaha, die deze these als een van de eersten 
voor het recht helder heeft onderbouwd met onderzoek naar het gebruik van Ameri-
kaans recht in Micronesia. Understanding Law in Micronesia, An Interpretive Ap-
proach to Transplanted Law,(1993) Brill, Leiden. 
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heidseisen (met name uitzichtloos en ondraaglijk lijden en raadpleging van een 
andere arts), die vermeld zijn in de Wet Toetsing Levensbeëindiging op Ver-
zoek en Hulp bij Zelfdoding en van zijn handelen mededeling doet aan de ge-
meentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid van de Wet op 
de Lijkbezorging.  

Vlak na het verschijnen van het rapport van de Staatscommissie en ruim 
voordat de wetswijziging haar beslag kreeg, heeft de emeritus hoogleraar straf-
recht Enschedé nog een debat aangezwengeld met de stelling dat de verklaring 
van natuurlijke dood niet diende ter controle van artsen maar om de sporen van 
mogelijke delicten te redden. Deze verklaring kon daarom worden afgegeven 
bij elk medisch handelen dat zich aan de professionele standaard hield, ook bij 
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Dit debat speelt een belangrijke rol in het 
eigen onderzoek van Van Tol. Hij constateert daarin (bij de officieren van Justi-
tie) als meest vergaand tegenoverliggend standpunt dat al het handelen van 
artsen dat levensbeëindigend is en dat niet zonneklaar normaal medisch hande-
len is, leidt tot een niet-natuurlijk overlijden dat gemeld moet worden. 

Deel 2: Het euthanasie-onderzoek van de jaren tachtig en negentig 

Van Tol geeft de meeste aandacht aan de drie achtereenvolgende onderzoeken 
(1991, 1996 en 2003) van de arts en epidemoloog Van der Maas et al.4 dat werd 
verricht in opdracht van de Commissie Remmelink, die de omvang van de 
euthanasiepraktijk moest vaststellen. De onderzoeksopdracht betrof ‘al het 
handelen en nalaten door een arts dat leidt tot het levenseinde van een patiënt, 
al dan niet op diens verzoek’. Van der Maas et al. introduceren een onderscheid 
tussen 1. Euthanasie, 2. Hulp bij zelfdoding5, 3. Levensbeëindiging zonder 
verzoek, 4. Intensivering van pijn en/of symptoombestrijding, 5. Staken of niet 
aanvangen van behandeling. Van euthanasie is volgens de onderzoekers sprake 
als op verzoek van een patiënt middelen zijn toegediend door de behandelende 
arts met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. Intensivering 
van pijn en/of symptoombestrijding werd definitorisch afgebakend van eutha-
nasie en levensbeëindiging zonder verzoek doordat de middelen niet zijn toe-
gediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. In dat 
geval is volgens de onderzoekers sprake van normaal medisch handelen.  

De Commissie Remmelink concludeerde op basis van het onderzoek uit 
1991 dat nu objectief vaststond dat er ongeveer 2300 gevallen van euthanasie 
(levensbeëindiging op verzoek) per jaar zijn en ongeveer 1000 gevallen van 
levensbeëindiging zonder verzoek. Doordat de commissie Remmelink de getal-
len beschouwt als ‘objectief waar’ krijgt het onderzoek volgens Van Tol een 
reïficerende werking en wordt aan het zicht onttrokken dat er in de praktijk ook 
heel andere wijzen van classificeren worden gehanteerd, die tot hele andere 
uitkomsten zullen leiden. Van Tol geeft aan op welke punten de classificatie-
strategie van de onderzoekers een specifieke keuze inhoudt: 

                                                           
4  Dit onderzoek werd in latere instantie uitgevoerd samen met Van der Wal en wordt 

in het boek ook regelmatig als het onderzoek van Van der Wal aangeduid. 
5  Deze categorie speelt in Van Tols onderzoek geen rol. 



 Liesbeth Huppes-Cluysenaer    72 

- In het onderzoek wordt al het staken of niet aanvangen van een behandeling 
als medisch normaal handelen beschouwd, ook als dat gebeurt met het uit-
drukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. De Staatscommissie stelde 
in dit geval het vereiste van medische zinloosheid of een verzoek van pati-
ent. 

- In het onderzoek wordt de classificatie van levensbeëindigend medisch 
handelen opgehangen aan de subjectieve intenties van de artsen: 1. rekening 
houdend met de waarschijnlijkheid het levenseinde te bespoedigen, 2. mede 
met het doel (middenintentie, grensgebied) en 3. met het uitdrukkelijk doel. 
Alleen in het laatste geval is volgens de onderzoekers sprake van levensbe-
eindigend handelen. Van Tol meent dat volgens het strafrecht de middenin-
tentie zeker ook leidt tot levensbeëindigend handelen. In 1991 en 1996 werd 
door de onderzoekers een poging gedaan het grensgebied van de middenin-
tentie te berekenen. Men komt op 2 procent van alle sterftegevallen, dat is 
2500.  

- Het strafrecht gaat niet uit van subjectieve intenties, maar objectiveert deze. 
Van Tol neemt op basis van de theorie over cognitieve dissonantie aan dat 
een arts geneigd zal zijn zichzelf een intentie toe te schrijven die hem buiten 
het gebied van moord (levensbeëindiging zonder verzoek) houdt. Zelfs eu-
thanasie zou een arts voor zichzelf kunnen construeren als handelen met de 
middenintentie wanneer hij meent dat de euthanasie medisch geïndiceerd is 
vanwege het lijden. 

- Aan het einde van de jaren negentig komt de terminale sedatie met behulp 
van Dormicum op. Het gaat bij terminale sedatie om de koppeling van het 
in diepe sedatie brengen van de patiënt en het afzien van kunstmatige voe-
ding. Het levenseinde verhaastende effect komt niet van de sedatie, maar 
van het stoppen of niet aanbrengen van kunstmatige voeding. Van Tol 
meent dat deze nieuwe vorm duidelijk maakt dat het begrippenkader van het 
onderzoek te kort schiet. 
 

Samenvattend kan gesteld worden dat Van Tol meent dat Van der Maas et al. 
hun definitie smal hebben gemaakt en daardoor kunnen suggereren dat de eu-
thanasie in praktijk wel meevalt. Van Tol laat zien dat de ethicus Den Hartogh 
(p. 116) stelt dat de onderzoekers hun definitie juist veel te ruim hebben ge-
maakt en dat euthanasie veel minder vaak voorkomt dan zij stellen.  

De discussie over de smalle of ruime definitie spitst zich toe op de verkla-
ring van de door Van der Maas et al. berekende meldingspercentages. In 1991 
werd slechts 18 procent van het door hen berekende aantal euthanasiegevallen 
gemeld, in 1996 was dat 41 procent en in 2003 54 procent. Van der Maas et al. 
verklaarden dit uit de wens van artsen om administratieve rompslomp te ver-
mijden of uit hun angst voor juridische consequenties. Den Hartogh echter 
meent dat veel handelen dat door de onderzoekers werd geclassificeerd als 
euthanasie, voor artsen geen euthanasie is. 
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Deel 3: Onderzoek naar begripsverwarring in de praktijk 

Van Tols eigen onderzoek bestaat uit twee delen: een vragenlijst onderzoek en 
een interview onderzoek. Hij verstuurde een vragenlijst aan een steekproef van 
huisartsen (300/respons 110), gemeentelijke lijkschouwers (35/27) en officieren 
van Justitie (18/9) die speciaal belast zijn met medische kwesties. Aan de hand 
van 8 korte casusbeschrijvingen ging Van Tol op zoek naar verschillen tussen 
deze beroepsgroepen en binnen deze beroepsgroepen bij het classificeren van 
het handelen van de arts. De casusbeschrijvingen zijn zo gekozen dat ze aan de 
ene kant realistisch zijn en zich aan de andere kant bevinden op het grensvlak 
van normaal medisch handelen. Respondenten hadden bij invulling van de 
vragenlijst de keuze tussen de volgende classificaties: stervenshulp, levensbe-
eindiging zonder verzoek, palliatieve zorg, euthanasie, moord/doodslag, staken 
en/of niet aanvangen van een behandeling, terminale sedatie, anders, nl. … De 
vervolgvragen hadden betrekking op de vraag of het om levensbeëindigend 
handelen ging, of er sprake was van een natuurlijke dood, hoe men denkt dat 
juristen c.q huisartsen deze vragen zouden beantwoorden, of men (alleen voor 
de artsen) zelf anders zou handelen, of men (alleen lijkschouwers en officieren) 
de casus herkenbaar vond en ten slotte of men meent dat de niet natuurlijke 
dood gemeld zou moeten worden. In het tweede deel van zijn onderzoek houdt 
Van Tol interviews met een klein aantal van de respondenten. Het gaat hem 
daarbij om de argumenten voor de gekozen classificaties en voor het oordeel 
dat het overlijden natuurlijk is. Ten slotte is er in de interviews aandacht be-
steed aan de relatie tussen juristen en artsen. Slechts de casus 4, 5 en 6 werden 
in dit tweede deel besproken, aangezien de resultaten bij deze casussen repre-
sentatief waren voor de resultaten van het vragenlijst onderzoek als geheel. De 
respondenten kregen deze drie casussen van te voren toegestuurd. Het bleek dat 
de respondenten een jaar na het vragenlijstonderzoek meestal dezelfde classifi-
catie gaven. Verder heeft Van Tol nog een interview gehouden met de voorzit-
ter van het College van Procureurs-Generaal De Wijkerslooth en heeft hij de 
casuïstiek besproken in een intervisiegroep van zeven huisartsen en in de jaar-
vergadering van de vakgroep Forensische Geneeskunde waar vijftien gemeen-
telijke lijkschouwers over de casuïstiek in discussie gingen. 

 
Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is dat de huisartsen in eenderde 
van de gevallen het handelen van de arts zagen als levensbeëindigend handelen 
en uitgingen van een niet natuurlijke dood, terwijl officieren van Justitie in 
tweederde van de gevallen tot dat oordeel kwamen. De lijkschouwers zaten 
meestal dicht bij het oordeel van de huisartsen. Dit ondersteunt dus Van Tols 
hypothese over het verschil in professionele cognitieve solidariteit tussen beide 
beroepsgroepen.  

Opvallend was dat terwijl bij de officieren van Justitie er grote unanimiteit 
heerste over de classificaties, de lijkschouwers geheel verdeeld waren en dat de 
huisartsen in iets mindere mate ook onderling verdeeld waren in hun oordeel. 
Dat lijkt het bestaan van een professionele cognitieve solidariteit tegen te spre-
ken.  
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De officieren en de lijkschouwers vonden de casussen herkenbaar. De huisart-
sen konden zich in 37 procent van de gevallen niet identificeren. Juist in die 
gevallen kwamen ze tot het oordeel dat er sprake was van een niet natuurlijke 
dood. Daaruit concludeert Van Tol dat artsen hun eigen handelen als normaal 
medisch handelen zullen kwalificeren en daarbij zullen uitgaan van een natuur-
lijke dood. Dit is in overeenstemming met zijn hypothese over cognitieve dis-
sonantie.  

In de interviews merkt Van Tol dat artsen het medisch zinvol zijn van hun 
handelen koppelen aan een inhoudelijk oordeel over de kwaliteit van leven en 
dat toelaatbaar handelen in hun ogen gelijk staat aan normaal medisch handelen 
dat leidt tot een natuurlijke dood. Artsen menen dat alleen sprake is van eutha-
nasie als er een letale injectie wordt gegeven, waarbij het moment van de dood 
van te voren in overleg bepaald wordt. Hiermee wordt de hypothese van Den 
Hartogh ondersteund, die op deze basis tot een meldingspercentage van 90 
procent kwam. 

Van Tol stelt vast dat de officieren een hele andere benaderingswijze heb-
ben. Hun oordeel is gedreven door hun wens de medische praktijk transparant 
te maken. Dit betekent dat in hun ogen alles wat niet zonneklaar normaal me-
disch handelen is, als niet natuurlijk overlijden gemeld moet worden. Op basis 
van dit uitgangspunt komt Van Tol tot een meldingspercentage van 31 procent. 
Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat 40 procent van de huisartsen meent dat 
bij de middenintentie (die expliciet was opgenomen in de casussen 6 en 8) 
sprake is van een niet natuurlijke vorm van overlijden, terwijl Van der Maas et 
al. meenden dat bij deze gevallen geen meldingsplicht was omdat het om nor-
maal medisch handelen ging.  

Bij casus 4 en 5 bleken huisartsen bij hun classificatie juridische elementen 
in te bouwen die de officieren van Justitie niet noemden zoals het medisch 
zinloos zijn van een handeling. Dit gegeven vormt een ondersteuning voor het 
verwerpen van de these dat huisartsen gevallen van euthanasie niet zouden 
melden vanwege een gebrek aan juridische kennis. Beide beroepsgroepen blij-
ken elkaars wijze van classificeren goed te kunnen inschatten. 

Ook ondergraaft dit gegeven de hypothese dat de professionele velden van 
artsen en officieren geheel gescheiden zijn. Bij de zesde casus zijn de kaders 
van officieren en medici overigens wel volledig van elkaar afgesloten. 

Van Tol sluit af met een rechtspolitieke aanbeveling. De meeste artsen wa-
ren positief over de euthanasieprocedure, die ze mede als een bescherming 
tegen de druk van familie ervaren. Voor het overige voelen ze zich ten onrechte 
gecriminaliseerd. Op basis hiervan doet Van Tol de aanbeveling meer aandacht 
te schenken aan de rechtszekerheid die kan ontstaan door de ontwikkeling van 
zorgvuldigheidseisen en door toetsing vooraf. 

Mijn Commentaar 

Het onderzoek van Van Tol is het eerste onderzoek dat ik ken dat - in ieder 
geval qua opzet - werkelijk doordringt in het verschijnsel recht. Recht wordt in 
dit onderzoek opgevat in termen van het ontwerpen en geven van kwalificaties 
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aan gedrag.6 Dit wil niet zeggen dat het boek juridisch of rechtsdogmatisch is. 
Het geeft een beeld van de discussie rond euthanasie op een manier die je nooit 
aantreft in een juridische weergave van een discussie. Het is een strijd om de 
macht tussen juristen en artsen, waarbij de artsen gebaat zijn bij een smalle 
definitie van euthanasie en juristen hun controlemacht uitbreiden bij een ruime 
definitie. Het is fascinerend om te zien hoe dit gevecht gevoerd wordt met be-
hulp van steeds kleine betekenisverschuivingen: euthanasie verruimd tot le-
vensbeëindigend handelen op verzoek, middenintentie niet meegerekend of wél 
meegerekend, staken van een behandeling niet meegerekend of bij bepaalde 
omstandigheden wél. Honderden keren heb ik teruggebladerd om op te zoeken 
in welke betekenis de woorden euthanasie of levensbeëindiging in de betref-
fende context gebruikt werden.  

Het is niet onwaarschijnlijk, gezien de nieuwe regeringssamenstelling, dat 
het euthanasiedebat opnieuw losbarst. In dat verband is het boek van Van Tol 
zeer lezenswaard. Het geeft inzicht in de manier waarop zo’n strijd gevoerd 
wordt. Ik wil nu eerst een paar kritische kanttekeningen plaatsen bij de resulta-
ten van het onderzoek. 

 
Klopt het dat de professionele kaders van artsen en juristen verschillen? 
Van Tol stelt (p. 60) in deel 1 dat de verschillende classificatievoorstellen van 
de verschillende commissies direct samenhangen met de ethische en juridisch 
politieke opvattingen van betrokkenen. Mijn vraag is waarom dit dan niet zo 
zou zijn voor het onderzoek van Van der Maas et al. en zijn eigen onderzoek. 
Van Tol spitst zijn onderzoek toe op de vraag of er begripsverwarring is. Hij 
kritiseert het onderzoek van Van der Maas et al. omdat dit ten onrechte de in-
druk wekt alsof er geen begripsverwarring zou zijn. Zijn eigen onderzoek zou 
aantonen dat weliswaar op papier duidelijk is wat euthanasie is, maar dat er in 
de praktijk grote begripsverwarring is. Mijn conclusie na lezing van de disserta-
tie is echter veeleer dat er verwarring wordt gezaaid.  

Van Tol stelt dat het onderzoek van Van der Maas et al. de definitie van de 
staatscommissie volgt. De onderzoeksopdracht aan Van der Maas et al. tot 
vaststelling van de euthanasie-praktijk spreekt echter van onderzoek naar ‘han-
delen of nalaten al dan niet op verzoek’, terwijl de Staatcommissie de om-
schrijving beperkte tot handelen op verzoek. Het onderzoek sticht dus verwar-
ring, mogelijk is deze zelfs doelbewust beoogd met de onderzoeksopdracht. 
Van Tol heeft kritiek op de classificatiestrategie van Van der Maas et al. Op 
grond waarvan eigenlijk? Dat kan alleen tegen de achtergrond van de juridisch-
politieke stellingname van Griffiths dat een effectief controlesysteem nodig is 
buiten het strafrecht om dat al het levensbeëindigend handelen omvat en dat 
machtsmisbruik door artsen voorkomt (p. 97-98). Van Tol levert actief een 

                                                           
6  Ik gebruik het begrip kwalificatie, terwijl Van Tol het begrip classificatie gebruikt. 

Het begrip classificatie hoort thuis in de empirische traditie van een feitelijke be-
schrijving van de natuur. Juristen gebruiken de term kwalificatie. Classificeren en 
kwalificeren zijn overigens overeenkomstige activiteiten. Zie mijn Wetenschapsleer 
voor juristen (1994) Kluwer, Deventer, p. 142-147. Het verschil in terminologie 
verklaart waarom Van Tol de term classificatie niet tegenkwam (p 13). 
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bijdrage aan de ontwikkeling van begripsverwarring door casusmateriaal te 
gebruiken dat een andere terminologie gebruikt dan de wet. In dit verband is 
bijvoorbeeld ook het interview verslag op p. 192-193 interessant, waarbij Van 
Tol de arts via zijn sturende vragen dwingt tot het inzicht dat zijn handelen 
eigenlijk levensbeëindigend handelen is. Officieren blijken regelmatig gevallen 
te classificeren als ‘natuurlijk overlijden’, terwijl ze toch menen dat het overlij-
den gemeld moet worden (p. 155). Een duidelijke fout, zo meent Van Tol. Ook 
spreken de officieren, zelfs De Wijkerslooth, bij een casus met een wilsonbe-
kwame patiënt van euthanasie (p. 198/207). Alweer een duidelijke fout volgens 
Van Tol.  

Doordat Van Tol het begrip ‘fout’ gebruikt, blijkt dat hij zich niet louter re-
lativistisch opstelt ten opzichte van het begripsgebruik. Daarin komt naar voren 
dat zijn onderzoek op twee gedachten hinkt. Aan de ene kant redeneert Van Tol 
als een echte empiricus dat het hem niet gaat om de juistheid van de ene of de 
andere definitie (p. 159). Daarbij past ook zijn ‘waardevrije’ behaviouristische 
operationalisering van ‘juridisch juist’ als wat juristen (in casu officieren) zeg-
gen dat juist is (p.125). Aan de andere kant redeneert Van Tol als een echte 
analyticus7, die op basis van een uitgewerkt theoretisch systeem logisch juiste 
conclusies kan trekken zoals ‘als euthanasie is gedefinieerd als een handeling 
op verzoek, kan bij een wilsonbekwame patiënt geen sprake zijn van euthana-
sie’. Als Van Tol meer aandacht had gehad voor dit analytische perspectief had 
hij dieper kunnen ingaan op de visie van Den Hartogh. Deze stelde immers niet 
alleen dat artsen feitelijk van een formele en smalle definitie van euthanasie 
uitgaan, maar ook dat dit de juridisch juiste definitie is (p. 116/178). Als dit 
waar zou zijn, zou de conclusie van Van Tols onderzoek moeten luiden dat de 
professionele kaders van artsen en juristen goed overeenstemmen. Hij zou dan 
een verklaring hebben moeten zoeken voor het feit dat officieren van Justitie 
het juridische kader niet serieus nemen.  

Juridisch juiste definitie 
Wat valt er op basis van een logische analyse te zeggen over Den Hartoghs 
stelling dat het perspectief van de artsen het juridisch juiste perspectief is? 
Mijns inziens het volgende. 

In de casussen van Van Tols onderzoek zijn de intenties beschreven. Daar-
mee missen de casussen feitelijkheid en is het classificatiewerk van de officie-
ren al voor een groot deel gedaan (op p. 206 stelt Van Tol dit ook). In de prak-
tijk zal de officier namelijk alleen maar tot de classificatie van de intentie kun-
nen komen op basis van het oordeel van artsen. Deze artsen zullen daarbij moe-
ten aangeven dat het handelen zich ver verwijderd heeft van wat medisch is 
geïndiceerd in een dergelijk geval.  

Wat mensen daarover ook mogen beweren, de overlijdensverklaring kán 
niet dienen om de artsen als beroepsgroep te controleren wanneer het oordeel 
van artsen nodig is om vast te stellen of de verklaring onjuist is ingevuld. Wan-

                                                           
7  Ik hanteer hier het bekende onderscheid van de Wiener Kreis tussen synthetische 

(empirische) en analytische waarheid van uitspraken, waarbij de analytische waar-
heid berust op logische analyse. 
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neer Van Tol stelt dat ‘de arts zijn handelen kan construeren zoals hij wil’ 
maakt hij ten onrechte geen onderscheid tussen de individuele arts en de be-
roepsgroep. Een individuele arts kan zijn handelen niet construeren zoals hij 
wil. Zijn handelen zal, als hij zich regelmatig beweegt buiten wat medisch 
gangbaar is, aan collega’s opvallen, doordat familie kletst, er complicaties 
optreden waarbij een collega-arts geroepen wordt, zijn handelen een aanzui-
gende werking heeft op een bepaalde categorie patiënten etc. De beroepsgroep 
kan inderdaad zo construeren als ze wil, maar dat is een wel erg simplistische 
weergave van institutionele processen, zeker als dat met behulp van het idee 
van cognitieve solidariteit wordt verbonden. 

Handelen van een arts dat zijn oorzaak vindt in een verzoek van de patiënt 
en niet in zijn professioneel oordeel, is per definitie geen medisch handelen. 
Daarop kán de medische exceptie dus niet van toepassing zijn. Op dit punt had 
Enschedé ongelijk.  

Het toetsingskader, waarnaar het gewijzigde art. 293 Sr verwijst, is nodig 
omdat de arts voor dit handelen in zijn professie geen nadere richtlijn vindt. 

Artsen realiseren zich soms dat hun intentie zodanig gericht was op het ver-
haasten van de dood dat die dood getypeerd kan worden als veroorzaakt door 
hun handelen, maar menen niettemin dat sprake is van een natuurlijk overlij-
den. Er is door Van Tol weinig aandacht geschonken aan de normatieve invul-
ling van het begrip ‘natuur’. Als toelichting daarvoor zou een citaat kunnen 
dienen van Aristoteles, zelf zoon van een arts: ‘… and generally art in some 
cases completes what nature cannot bring to a finish, and in others imitates 
nature’ (Aristoteles Physics, II, 119a, 15). 

Zoals de natuurbeheerder de natuur in regie neemt, zo doet de boer dat en 
zo doet de arts dat. Een arts die voor een aanvaardbare dood zorgt, leidt de 
natuur in banen. De natuurbeheerder die je trots op de mooie orchideeën wijst, 
die dankzij de verarming weer gaan bloeien, zal niet kunnen ontkennen dat het 
zijn handelen is dat hiervoor de oorzaak is. Moet nu de conclusie zijn dat hij de 
natuur vernietigt en vervangt door een kunstmatige situatie? Wat is in dit licht 
de betekenis van ‘natuurlijk overlijden’? Het is een normatief begrip, dat wil 
zeggen een overlijden dat niet op een wederrechtelijke manier teweeg is ge-
bracht. Op dit punt had Enschedé gelijk. 

Werking van recht 
Ik zou mijn bespreking hierbij kunnen laten. Het boek roept echter ook de veel 
verder strekkende vraag op hoe in een samenleving het bestaan van ethische 
geschillen zodanig gehanteerd kan worden dat de discussie niet steeds opnieuw 
aangejaagd wordt met het creëren van incidenten, waarbij handelen met zware 
termen zoals moord gecriminaliseerd wordt op basis van een door een van de 
partijen gehanteerde classificatiestrategie. Het strafrecht zou juist hiertegen een 
waarborg moeten bieden. Wat kan dus de werking zijn van recht op dit punt? 

De opvatting van Van Tol lijkt hier op een paradoxale manier vast te lopen. 
Om rechtsregels toe te kunnen passen is cognitieve solidariteit nodig. Bij ethi-
sche kwesties zal echter in het algemeen geen cognitieve solidariteit aanwezig 
zijn (p. 13). Een effectief controlesysteem en een evaluatie van de werking van 
regels zijn eveneens niet mogelijk als er geen cognitieve solidariteit is. Toch 
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wordt er door Van Tol een rechtspolitiek voorstel gedaan, namelijk om een 
toetsingssysteem vooraf te maken. Maar hoe wordt dan de werking van dat 
toetsingssyteem gegarandeerd? Wat is überhaupt de werking van recht als bij 
ethische kwesties die werking niet mogelijk is, of nog erger niet eens vastge-
steld kan worden of er werking is? 

Met de invlechting van het concept ‘semi-autonoom veld’ heeft Griffiths 
een sociaal element toegevoegd aan de instrumentele theorie over de werking 
van recht. Kennis van de regels van zo’n veld is interpretatieve kennis. Met de 
introductie van Bruners concept ‘cognitieve solidariteit’ werkt Van Tol dit 
theoretisch verder uit.  

Van Tol lijkt een opvatting te verdedigen waarin de ontwikkeling van cog-
nitieve solidariteit een samenlevingsverschijnsel is dat empirisch waargenomen 
kan worden. Op basis van zo’n visie kan recht slechts werken op basis van 
empirische kennis over de begripsontwikkeling in de relevante velden van de 
samenleving. Wetten zijn in onwerkbare begrippen geschreven boeken. Werke-
lijke invloed ontstaat door de processen van begripsvorming te beïnvloeden. De 
wens van Griffiths tot een effectief controle-apparaat buiten het strafrecht om 
en het voorstel van Van Tol voor een toetsingssysteem vooraf lijken in de rich-
ting van een buitenjuridische strategie te wijzen. Het gedrag van de officieren 
die een loopje nemen met het recht zou daarmee in overeenstemming zijn. 
Moet recht zijn werking krijgen door een buitenjuridisch iets, dat empirisch 
waargenomen kan worden? Hoe ontstaat dat ‘iets’, die ‘cognitieve solidariteit’ 
dan eigenlijk en hoe wordt hij beïnvloed? 

Theoretische achtergrond van het concept ‘cognitieve solidariteit’ 

Jerome Bruner8 heeft een belangrijke rol gespeeld bij de theoretische uitwer-
king van het ontwikkelingsgerichte leren, waaraan ook de namen van Piaget, 
Dewey en Vigotsky verbonden zijn. Dit leermodel staat tegenover het zoge-
naamde instructiemodel. Terwijl het in het instrumentele instructiemodel gaat 
om boekenwijsheid die gestructureerd ingeoefend wordt en aldus ingestampt 
wordt in de hoofden van de kinderen, staat bij het ontwikkelingsgerichte leren 
het levensechte concrete probleem centraal, waardoor persoonlijke betrokken-
heid en motivering ontstaat. Het kind moet geen zekerheden aangeboden krij-
gen, maar ze ter discussie kunnen stellen; moet geen pakhuis van kennis zijn, 
maar kennis opvatten als cognitief gereedschap (competenties) dat het gebruikt 
en in het gebruik toetst.  

Een belangrijke vraag is hoe een dergelijke individualistische opvatting 
over betekenisverlening, waarin kennis en inzicht ontstaan in een concrete 
levensechte situatie (situated knowledge) verbonden worden met het weten-
schappelijke idee van kennis als iets dat context-onafhankelijk is en algemeen. 

                                                           
8  De lezer die op snelle en eenvoudige wijze een inzicht wil verwerven in deze leer-

opvatting verwijs ik naar het pedagogiekboek voor eerstejaars aan de PABO : Joop 
Berding en Wouter Pols Schoolpedagogiek Wolters Noordhoff, Groningen 2006, 
hoofdstuk 9 en 12. Het is natuurlijk ook mogelijk mijn Wetenschapsleer voor juris-
ten op te slaan supra nt. 5, met name de p. 114-129. 
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Op ethisch niveau is dit de vraag hoe de school bijdraagt aan de morele opvoe-
ding van kinderen tot burger. De taalkundige en psycholoog Gordon Wells ziet 
de klas als een gemeenschap van onderzoekers. Niet langer staat het concrete 
probleem centraal maar een probleemgebied, dat door de klas gezamenlijk 
verkend wordt. Participatie en communicatie komen centraal te staan. Als de 
leraar het thema ‘rupsen’ aan de orde stelt, gaan alle kinderen thuis op zoek of 
ze ook wat over rupsen hebben; ze nemen het mee naar school, gezamenlijk 
doen ze ervaringen op, praten daarover en komen tot een standpunt: leren als 
resultaat van onderzoek. De leerkracht is niet alleen facilitator of procesbege-
leider, maar vooral mede-onderzoeker, die niet alles weet of kan, maar via 
vragen leerlingen bijstuurt. Controle van de eindresultaten wordt vervangen 
door het gesprek waarin leraar en leerling samen het proces evalueren en waar-
in ook persoonlijke kenmerken een rol kunnen spelen. Ook op het gebied van 
de moraal moet de school niet waarden gaan inprenten. Gezamenlijk moet in de 
klas een moreel gevoel ontwikkeld worden via concrete problemen en reflectie 
daarop in een gemeenschappelijke dialoog (bijvoorbeeld een klassenraad). De 
belangrijkste waarden daarbij, waarvoor de leraar garant moet staan in zijn klas, 
zijn ‘respect voor elkaar’, ‘je door elkaar laten aanspreken’, ‘niemand buiten-
sluiten’ en een ‘altijd weer opnieuw opgebracht vertrouwen’.  

Cognitieve solidariteit ontstaat dus in een gemeenschappelijke praktijk 
waarin men kennis opdoet aan de hand van concrete ervaringen (doen), deze 
samenvoegt tot gemeenschappelijke kennis(wetenschap) door samen te hande-
len en te communiceren (taal). De wetenschapstheoretische achtergrond van dit 
nieuwe leermodel is het sociaal constructivisme, dat er van uitgaat dat de din-
gen in de wereld niet één vaste betekenis hebben, maar dat betekenissen gecon-
strueerd worden in een sociaal proces waarbij mensen samen omgaan met de 
dingen in de werkelijkheid. 

Het zal bekend zijn dat er een soort oorlog is ontstaan in onderwijsland 
rondom de extreme uitwerking van dit nieuwe leermodel. Inmiddels is er een 
praktisch ingestelde beweging van matiging op gang, waarbij gesteld wordt dat 
sommige leerinhouden (rekenen en taal) zich goed lenen voor het ene leermo-
del, terwijl andere leerinhouden (wereldoriëntatie, expressievakken) zich beter 
lenen voor het andere model. Op het punt van klasse-orde en opvoeding wordt 
meer aandacht besteed aan de structurerende werking van instituties en aan de 
rol van de leraar bij het bewaken van de procedures die voor de werking van 
die instituties vereist zijn. De theorieontwikkeling die met de extreme uitwer-
king van het nieuwe leermodel samenhing is echter nog in volle glorie actief. 
Daardoor dreigt in praktijk toch weer iedere keer teruggevallen te worden op de 
filosofische kernnoties van het nieuwe leermodel. 

Ik wil hieronder een aanzet geven tot een heroverweging van die kernnoties, 
waarbij ik geïnspireerd ben door het werk van Hacker.9 Volgens Hacker is er in 
met name de VS een pragmatische/behavioristische interpretatie van het werk 
van Wittgenstein ontstaan die het klassieke onderscheid tussen empirische 

                                                           
9  P.M.S. Hacker Wittgenstein’s Place in Twentieth-Century Analytic Philosophy, 

Blackwell, 1996. 
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kennis en analytische kennis geheel ondergraaft.10 Dit heeft volgens hem tot 
gevolg dat de hele analytische filosofie teloor aan het gaan is.11 Ik denk dat dit 
niet alleen consequenties heeft voor de taalkunde, maar evenzeer voor het recht 
en voor de fundamentele theorievorming in de empirische wetenschap. Ik wil 
dit nader uitwerken door te laten zien dat de koppeling tussen wetenschap, 
handelen en normativiteit die door auteurs als Gordon Wells tot stand is ge-
bracht theoretisch onjuist is. 

Essentialistische begripsleer 
Wat bedoelt Van Tol als hij zegt dat er in een veld cognitieve solidariteit 
heerst? Hij doelt daarmee – in navolging van auteurs als Bruner - op de manier 
waarop mensen praten of zich gedragen en maakt dus geen onderscheid tussen 
een analytische (praten) en een behavioristische (gedragen) uitwerking.12 Daar-
door maakt hij zich schuldig aan een essentialistische begripsleer, waarin aan-
genomen wordt dat er één werkelijkheid is met essentiële karaktertrekken, die 
via begrippen gekend kan worden. Dat is precies datgene waartegen sociaal 
constructivisten zich in al hun geschriften verzetten.  

Ik wil dit verduidelijken aan de hand van het voorbeeld van het heersen van 
cognitieve solidariteit dat Van Tol (p. 11-12) neemt: de ‘stiltecoupé’ in de trein. 
Van Tol gaat er van uit dat wij ons bij het woord ‘stiltecoupé’ allemaal hetzelf-
de fenomeen kunnen voorstellen en ‘stilzwijgend weten’ hoe mensen zich zul-
len gedragen als de NS een ruimte heeft aangemerkt als stiltecoupé. Volgens 
hem moet men zijn best doen om grensgevallen te bedenken zoals iemand die 
in het kader van zijn beroep intensief kniebuigingen gaat doen in de stiltecoupé. 
Dit idee nu, dat wij ons allemaal bij bepaalde woorden dezelfde fenomenen 
voorstellen die ook daadwerkelijk bestaan, houdt een naturalistic fallacy in. Er 
is namelijk niet een ‘de Stiltecoupé’, maar er zijn vele en vele stiltecoupés met 
ieder hun eigen uiterst fluïde interacties tussen reizigers die in- en uitstappen.13 
De vraag hoe mensen in een stiltecoupé zullen reageren op de man met de 
kniebuigingen zal onder andere samenhangen met de vraag wie op het volgende 
station uit moet stappen. Een participerende onderzoeker die enkele maanden 
zou reizen in dat soort coupés zou zeker vaststellen dat de praktijk erg gevari-
eerd is. Deze onderzoeker zal typen en situaties onderscheiden om zijn data te 
ordenen. Het punt is nu dat dit een (externe) theoretische activiteit is die niet 
rechtstreeks iets zegt over de gebruiksbetekenis die het woord heeft (intern) 
voor de concrete reizigers in een bepaalde stiltecoupé. Om het onderscheid 
tussen praten en gedragen helder te maken wil ik een onderscheid maken tussen 
een existentiële cognitieve solidariteit (gedragen) en een pre-theoretische soli-
dariteit (praten). Daartegenover staat dan de theoretische (externe) cognitieve 
solidariteit. 

                                                           
10  Ibid., p. 194-5. 
11  Ibid., p. 228 e.v.  
12  Ik heb dit punt al eerder aan de orde gesteld in een recensie van Meaningful and 

Rule-Guided Behaviour van A.R. Mackor in Recht der Werkelijkheid 1999, p. 123-
156 en daarbij ook verwezen naar het werk van Hacker. 

13  De NS werkt op het ogenblik niet meer met stiltecoupés, maar met stilterijtuigen. 
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Onderscheid tussen de theoretische, existentiële en pre-theoretische cognitieve 
solidariteit 
Van Tol maakt geen onderscheid tussen enerzijds de theoretische cognitieve 
solidariteit van een wetenschappelijk/professioneel veld waarin de begrippen 
een gedefinieerde theoretische inhoud hebben en anderzijds de praktische cog-
nitieve solidariteit die ontstaat in dagelijkse omgang, waarbij de begrippen een 
stilzwijgende gebruiksbetekenis hebben. In plaats van dit onderscheid tussen 
theoretisch en praktisch maakt Van Tol een onderscheid (p. 13/14) tussen ethi-
sche en niet-ethische kwesties. In het eerste geval zal naar zijn mening cogni-
tieve solidariteit zeer problematisch zijn. In het laatste geval kan de vraag hoe 
iets geclassificeerd moet worden op vanzelfsprekende wijze worden afgeleid uit 
een samenhangend beeld van de werkelijkheid (p. 14). Moet Van Tol nu dan 
niet concluderen dat euthanasie als ethisch beladen kwestie geen onderdeel zal 
uitmaken van de professionele cognitieve solidariteit van artsen, maar veeleer 
zijn dagelijkse gebruiksbetekenis krijgt in de interacties tussen artsen, verple-
gers, lijkschouwers, ziekenhuismanagement et cetera? 

De praktische cognitieve solidariteit moet onderscheiden worden in een 
existentiële en een pre-theoretische variant. De existentiële cognitieve solidari-
teit heeft betrekking op een gebruiksbetekenis die gedragsverwachtingen gene-
reert. In dat geval is de betekenis gebonden aan een bepaalde specifiek aange-
wezen praktijk, waarin – anders dan in een stiltecoupé - gedurende lange tijd 
interacties plaatsvinden. De participerende onderzoeker ontwikkelt (interne) 
kennis van de concrete handelingscontext doordat hij merkt dat zijn gedrags-
verwachtingen in hoge mate ingelost worden. Antropologen die dit type parti-
ciperend onderzoek methodisch serieus nemen, bijvoorbeeld de Von Benda 
Beckmannen, houden zich strikt aan het gegeven dat de concrete context van 
dit type onderzoek in de weg staat aan het doen van algemene uitspraken. De 
pre-theoretische cognitieve solidariteit heeft betrekking op de vele manieren 
waarop gepraat wordt over de betekenis van een woord. Er zijn vele contexten 
waarin mensen algemene betekenissen geven aan woorden, niet door ze te 
definiëren, maar door ze op een open en losse manier te verbinden met een 
culturele context die bestaat uit woorden, verhalen over al dan niet verzonnen 
situaties, plaatjes en metaforen. Terwijl bij de existentiële solidariteit de situatie 
gegeven is waarin het woord zijn betekenis krijgt14, staan in de pre-theoretische 
solidariteit de woorden voorop die vervolgens door het erbij halen van specifie-
ke of algemene taalcontexten betekenis krijgen. In beide gevallen gaat het om 
een praktische cognitieve solidariteit die ontstaat in dagelijkse omgang, waarbij 
de begrippen een stilzwijgende gebruiksbetekenis hebben. Bij de existentiële 
staat het doen centraal, bij de pre-theoretische het communiceren.  

 

                                                           
14  Deze binding aan een specifieke praktijk wordt in veel etnografisch onderzoek te 

weinig serieus genomen. Zie ook de kritiek van Niels van Manen op het onderzoek 
van Nienke Doornbos. RdW, 2005, no 1. 
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Recht als instructiemodel 
Het ingewikkelde van het onderzoek van Van Tol is dat hij professionals inter-
viewt aan de hand van casus waarvan hij stelt dat ze realistisch zijn. Daarmee 
suggereert hij dat het mogelijk zou zijn een cognitieve solidariteit empirisch te 
beschrijven die zowel helder gedefinieerd is (theoretisch), als verbonden is met 
een culturele belevingswereld (pre-theoretisch), als betrekking heeft op werke-
lijk bestaande gevallen (existentieel). Daarmee ontkent hij de diepe kloven die 
tussen deze betekenis-inhouden liggen. 

Alleen via het creëren van een hele specifieke setting kunnen de drie be-
sproken vormen van cognitieve solidariteit zo geconstrueerd worden dat een 
samenval plaatsvindt. Dat is dus niet iets wat in een sociaal proces geleidelijk 
groeit, maar iets dat als ‘kunststukje’ teweeg wordt gebracht. 

Ik zou daarom Van Tols stelling dat rechtsregels slechts kunnen worden 
toegepast als er cognitieve solidariteit heerst, willen omdraaien: de toepassing 
van rechtsregels op basis van autoriteit vestigt cognitieve solidariteit. Recht is 
een praktijk volgens het instructiemodel en is daarin vergelijkbaar met andere 
professionele praktijken.  

Ten onrechte heeft Van Tol mijns inzien de wettelijke definitie van eutha-
nasie niet opgevat als een definitie, die onderdeel is van een juridisch theore-
tisch systeem en die via uitvoerig commissiewerk in relatie is gebracht met het 
medische theoretische systeem. Zo’n definitie is leeg (from the book) en krijgt 
pas betekenis voor de praktijk doordat aan de begrippen een operationele in-
houd wordt gegeven. In een professionele opleiding wordt het leeuwendeel van 
de tijd besteed aan het inoefenen van die operationele betekenis. Later houdt de 
professional dit bij door bijscholing, casusbehandeling in vakbladen en collegi-
ale consultatie.  

In principe zou je verwachten dat de KNMG trainingen verzorgt over le-
vensbeëindigend handelen en dat deze instelling ervoor zorgt dat de casussen 
goed in lijn liggen met wat juristen op dat punt vinden. Dat zou de verwachting 
wettigen dat de cognitieve solidariteit tussen artsen en dokters groot is op dit 
punt. Dit temeer omdat de consequenties zeer zwaar zijn.  

In zo’n professionele praktijk wordt dus een cognitieve solidariteit ge-
fixeerd door mensen samen bepaalde proefsituaties mee te laten maken, ze 
erover te laten praten, ze hun eigen ervaringen in te laten brengen. Via zo’n 
zorgvuldige constructie worden de drie vormen van betekenisinhoud aan elkaar 
gekoppeld. Via herhaling wordt het bijna vanzelfsprekend. 

Empirisch onderzoek als ontwikkelingsmodel 
Een empirische onderzoeker zal de ogen voor de werkelijkheid opnieuw willen 
openen door zo’n maatschappelijke constructie open te breken. Dat doet hij 
door het ontwikkelingsgerichte model toe te passen: hij stelt onverwachte vra-
gen, bedenkt oefenmateriaal dat uitnodigt om bekende definities opzij te zetten. 
Dat doet Van Tol kunstig door in zijn casusbeschrijvingen verwarring in te 
bouwen. Hij overspeelt zijn hand echter door te stellen dat die casusbeschrij-
vingen realistisch zijn en wijzen op een begripsverwarring die er in werkelijk-
heid heerst. Hij verlaat de empirische strategie ook wanneer hij in een interview 
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een arts via sturende vragen dwingt tot de conclusie dat zijn handelen eigenlijk 
levensbeëindigend is. 

Bij de operationaliseringen van het instructiemodel spelen casusbeschrij-
vingen ook een belangrijke rol. Deze zijn kunstig geconstrueerd om model te 
staan voor de ‘juiste’ interpretatie. In dit geval hebben de casussen de functie 
van illustratie in plaats van het opzetten van een andere bril. Ze hebben een 
dwingende toon, omdat een betekenis, het juiste gebruik moet worden inge-
stampt.  

Er is ook een veel lossere betekenis van illustratie aan de hand waarvan 
mensen iets kunnen tonen van hun belevingswereld. Hiernaar graaft Van Tol, 
wanneer hij op basis van zijn interviews met artsen zeventig anekdotes opte-
kent. Hij stelt echter dat hij er niets mee kon aanvangen en maakt daarom 
slechts gebruik van zijn casusbeschrijvingen. Dat maakt zijn onderzoeksverslag 
soms heel erg saai. Gelukkig neemt Van Tol toch een paar anekdotes op. Daar 
breekt zijn verhaal open en krijgt een belangrijke illustrerende werking voor 
betekenissen die voor betrokkenen aan de orde zijn en waarop het recht moet 
reflecteren wil het zijn binding met de samenleving behouden. Daarin ligt de 
analytische waarde van empirisch onderzoek. In één anekdote vertelt een arts 
hoe afschuwelijk het is als iemand aan je spuit sterft en hoe prettig het voor 
artsen is dat er nu de mogelijkheid is van terminale sedatie (p. 192). Dit verhel-
dert het terminologische verschil tussen euthanasie en stervenshulp. In een 
andere anekdote vertelt een arts hoe je iemand die in de eindfase schreeuwende 
pijn heeft wél moet doden, maar hoe belangrijk het is dat voor je zelf te verhul-
len. Dit verheldert waarom in zo’n geval een arts er aan hecht om te spreken 
van ‘natuurlijk overlijden’. Hopelijk vindt Van Tol nog eens tijd die andere 
anekdotes door te lezen. 

Conclusie 

Vanuit empirisch perspectief is de functie van recht gelegen in de empirisch 
waarneembare effecten ervan. Van Tol had moeten concluderen dat deze visie 
op recht, door de uitwerking die Griffiths er via Sally Falk Moore aan geeft, 
uitloopt op een paradox. Vanuit analytisch perspectief is de functie van recht 
gelegen in het ontwikkelen van een theoretische cognitieve solidariteit, die via 
gevalsbeslechting stipulatief een operationele inhoud krijgt die vervolgens 
ingeoefend wordt. Het is dus de taak van de officieren van Justitie om het juri-
dische begrippenkader door middel van hun handelen te bevestigen en ge-
bruiksbetekenis te geven. Volgens het onderzoek van Van Tol willen de officie-
ren echter het handelen van de medici transparant te maken. Daartoe hanteren 
ze een maximale interpretatie van handelen dat gemeld moet worden, soms - 
ook volgens Van Tol - direct in strijd met de wet. Zij vinden dat met de stelling 
dat het overlijden als niet-natuurlijk gemeld moet worden, nog geen oordeel is 
uitgesproken over de toelaatbaarheid van het handelen. Van Tol lijkt met Grif-
fiths daarin mee te gaan, maar beiden zijn van mening dat er een buitenjuridi-
sche weg gevonden moet worden om tot een evaluatie van het handelen te ko-
men. Daardoor kan de criminalisering vermeden worden. Gezien het feit dat de 
beroepsgroep zelf het oordeel moet geven op basis waarvan de evaluatie uitge-
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oefend moet worden, lijkt dit een operatie te worden waarin slechts een hele-
boel geldverslindende onrust teweeg gebracht wordt. Door hun houding onder-
graven de officieren echter wél de betekenis van de wet en daarmee de moge-
lijkheid om in de samenleving een pacificatie tot stand te brengen rond een 
belangrijke ethische kwestie waarover geen overeenstemming te verwachten is.  



 

 

De juridische en sociale status van schriftelijke  
wilsverklaringen 

Eric Vermeulen 

Bespreking van: C. Vezzoni, The legal status and social practice of treatment 
directives in the Netherlands, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2005, 199 
blz., te verkrijgen via Vakgroep Rechtstheorie RUG. 
 
In 1995 werd met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 
(WGBO) het recht vastgelegd van individuen om te beslissen over medische 
behandelingen in geval ze wilsonbekwaam zouden worden. Een dergelijke 
uitspraak, een schriftelijke wilsverklaring, betreft het recht op een negatieve 
wilsverklaring door middel van een behandelweigering. De auteur van zo’n 
document geeft aan dat wanneer hij wilsonbekwaam mocht zijn geworden, hij 
bepaalde behandelingen niet wil ondergaan. Vezzoni bestudeert hoe negatieve 
schriftelijke wilsverklaringen in de praktijk worden gebruikt en wat het effect 
van de betreffende rechtsregel is op menselijk gedrag, de ‘sociale werking’ van 
recht. De hoofdvragen van het proefschrift zijn: Beïnvloeden rechtsregels be-
treffende schriftelijke wilsverklaringen het gedrag van artsen en patiënten? 
Draagt de wet aangaande schriftelijke wilsbeschikking bij aan het realiseren 
van de patiëntenautonomie? 

Empirisch onderzoek naar schriftelijke (negatieve) wilsverklaring in Neder-
land is schaars en onsystematisch. Vezzoni stelt zich ten doel in kaart te bren-
gen hoeveel wilsverklaringen er zijn en hoe ze gebruikt worden – wat hun ef-
fect is. Voordat hij dat doet, onderzoekt hij eerst de juridische status van schrif-
telijke wilsverklaringen in andere landen. Daarna beschrijft hij de internationale 
literatuur over het gebruik van schriftelijke behandelweigeringen. Een derde 
‘voorstudie’ heeft de Nederlandse wetgeving betreffende schriftelijke wilsver-
klaringen en het beschikbare empirische materiaal over de Nederlandse situatie 
als object. 

Landen waarin een grote waarde wordt gehecht aan autonomie van de per-
soon en ‘informed consent’ moeten vroeger of later de bindende kracht van 
schriftelijke wilsverklaringen erkennen. In landen als de Verenigde Staten, 
Engeland, Nederland, België en Denemarken is het vereiste van informed con-
sent van de patiënt ten aanzien van medische behandelingen wettelijk vastge-
legd. In landen als Duitsland, Zwitserland, Zweden, Frankrijk, Noorwegen, 
Italië, Spanje en Frankrijk is de acceptatie van dit recht twijfelachtig en in de 
praktijk wordt een meer paternalistische benadering (van de arts) geaccepteerd. 
Schriftelijke wilsverklaringen hebben in de landen uit de eerste groep (waarbij 
dan ook Spanje) een sterke juridische status. In de landen Duitsland, Zwitser-
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land en Zweden uit de tweede groep is de juridische status zwak. Frankrijk en 
Italië erkennen de wettelijke waarde van wilsverklaringen niet.  

In de Verenigde Staten zijn de meeste wilsbeschikkingen in omloop. Dat 
komt doordat wetgeving bepaalt dat gezondheidszorginstellingen inkomende 
patiënten moeten informeren over hun recht een schriftelijke wilsverklaring in 
te vullen. Er zijn binnen de staten van de Verenigde Staten grote verschillen in 
frequentie en ook zijn er grote verschillen tussen ziektebeelden en sociale groe-
pen. 

Op basis van de literatuur met empirische gegevens heeft Vezzoni een 
schema van de sociale praktijk van wilsverklaringen opgesteld. Dit schema 
brengt de volgende elementen in kaart: de (potentiële) vraag naar wilsbeschik-
kingen; de factoren die het invullen beïnvloeden; de wijze waarop het formulier 
wordt ingevuld; de plaats waar de beschikking wordt bewaard; en de regelmati-
ge actualisering van de verklaring. Ook komt aan de orde hoe de verklaring in 
de praktijk gebruikt wordt en wat de sociale effecten zijn van het gebruik van 
wilsbeschikkingen. 

Uit eerder onderzoek is niet veel bekend over de Nederlandse situatie. De 
evaluatie van de WGBO in 1999 besteedde er geen aandacht aan. In de lande-
lijke studies naar de praktijk van euthanasie komen wilsbeschikkingen alleen in 
de studie van 2001 voor. In 1,3 procent van alle gevallen waarin sprake was 
van het onthouden of staken van een behandeling was een wilsbeschikking 
betrokken. Wilsbeschikkingen met betrekking tot euthanasie (‘positieve’ wils-
verklaringen) vallen in feite niet onder Vezzoni’s onderzoek, maar in de prak-
tijk van het onderzoek zijn ze niet altijd te scheiden van de negatieve wilsver-
klaringen. In de nationale studie schat men dat in 2200 gevallen waarbij een 
dement geworden persoon overleed, een wilsverklaring aanwezig was. Artsen 
blijken niet geneigd een dergelijk geschreven euthanasieverklaring in geval van 
dementie te volgen. Slechts 3 procent meldde ooit levensbeëindigend gehan-
deld te hebben op grond van een euthanasieverklaring. Het merendeel van de 
artsen die dat niet deed achtte het ook onwaarschijnlijk dat ze het ooit zouden 
doen. Bij hun beslissingen over het levenseinde lieten artsen van verpleeghui-
zen zich veel meer door de medische situatie leiden dan door een euthanasie-
verklaring. In een studie die medische beslissingen over het levenseinde in 
verschillende Europese landen vergeleek, bleek dat in Nederland in 13 procent 
van de medische beslissingen een wilsbeschikking van de patiënt aanwezig te 
zijn, tegen hoogstens 5 procent in andere Europese landen.  

Vezzoni heeft er voor gekozen alleen artsen te interviewen (verpleeghuis-
artsen en huisartsen) en daarnaast notarissen. De interviews werden telefonisch 
gehouden. De leidende vragen waren: op welke manier bepalen wettelijke re-
gels het gedrag van artsen en patiënten en heeft het navolgen van deze regels 
het door de wetgever beoogde effect (wordt het recht op autonomie gereali-
seerd)? 

De WGBO bepaalt niet dat een wilsbeschikking moet zijn opgesteld met 
medewerking van een notaris, maar het is voorstelbaar dat dit gebeurt. Van de 
93 bureaus die werden bevraagd hadden 59 bureaus ervaring met wilsbeschik-
kingen. Vezzoni concludeert dat de toegevoegde waarde van de notaris gering 
is. De wilsbeschikking wordt er niet beter door omdat de notaris niet veel meer 
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doet dan de wil van de persoon vastleggen en de identiteit en competentie op 
het moment van vastleggen bevestigen. De vereniging van notarissen raadt 
notarissen inmiddels aan mensen voor een wilsbeschikking te verwijzen naar de 
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE). Op zich een 
goed advies, constateert Vezzoni, de documenten die de NVVE opstelde zijn 
compleet en bevatten een behandelverbod, een volmacht (om een vertegen-
woordiger aan te wijzen) en een euthanasieverzoek. De documenten zijn alleen 
door leden te bestellen. 

Vezzoni schreef 44 verpleeghuizen aan waarvan er 36 in eerste instantie 
zich bereid toonde mee te werken. Uiteindelijk gebeurde dat door de managers 
van 27 verpleeghuizen. Deze 27 instellingen bestonden uit 8 confessionele, 3 
Amsterdamse (wegens de historisch gegroeide verschillen met verpleeghuizen 
in de rest van het land) en 16 niet-confessionele. In deze 27 instellingen stelden 
77 artsen bereid te zijn een korte schriftelijke enquête in te vullen. De 38 artsen 
die de lijst terugstuurden zijn ook nog telefonisch geïnterviewd.  

Uit de vragenlijst aan de managers bleek dat er geen vaste protocollen zijn 
voor het omgaan met wilsverklaringen. De meeste verpleeghuizen doen bij 
opname van een patiënt navraag of er een wilsverklaring is. Daarvan wordt 
notitie gemaakt, de arts en vaak ook het zorgteam worden geïnformeerd en een 
kopie wordt in het zorgdossier gedaan. Informatie over de mogelijkheid een 
wilsverklaring op te stellen wordt slechts in twee van de verpleeghuizen gege-
ven bij opname van een nieuwe patiënt, maar, zoals ook opgemerkt door artsen, 
het vragen naar het bestaan van een wilsverklaring bij opname kan voor de 
patiënt ook attenderend werken.  

Vezzoni concludeert dat één op de twintig verpleeghuispatiënten een schrif-
telijke wilsverklaring heeft, een getal dat iets hoger is bij patiënten die in het 
jaar voorafgaand aan het onderzoek overleden zijn. Weinig artsen denken dat 
patiënten behoefte hebben aan een wilsverklaring. De artsen vinden het belang-
rijk voor de waarde van het document dat de arts betrokken is bij het opstellen 
van het document, maar slechts een klein aantal had in het voorgaande jaar een 
patiënt geholpen bij het opstellen. De helft van de artsen was recentelijk gecon-
fronteerd met een wilsverklaring bij besluitvorming rond het levenseinde van 
een patiënt.  

De artsen is gevraagd hoe ze wetgeving ten aanzien van wilsverklaringen 
zien. Veel artsen zijn het maar deels eens met de wettelijke waarde van een 
wilsverklaring wanneer de inhoud in conflict is met hun medisch oordeel. Uit 
vragen naar hypothetische situaties (Bijvoorbeeld: ‘Zou u een wilsverklaring 
volgen als die tegengesteld is aan uw medische oordeel over de behandeling?’) 
blijkt dat artsen veelal de wilsverklaring niet als bindend of richtinggevend 
zien. Veel artsen onderschrijven desondanks het principe en het belang van 
autonomie van de patiënt. Een mogelijke verklaring voor het niet volgen van de 
wilsverklaring is dat deze niet goed zijn opgesteld. De situatie waarin de ver-
klaring moet gelden is vaak niet goed vastgelegd en ook de behandeling die 
geweigerd wordt is onvoldoende concreet vastgelegd. Als conditie wordt bij-
voorbeeld vastgelegd ‘vergevorderde dementie’, ‘coma’, beademingsnoodzaak’ 
en de behandeling die geweigerd wordt: ‘reanimatie’, ‘beademing’, ‘opname in 
een ziekenhuis’. Vezzoni denkt dat de negatieve ervaringen van artsen met 
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dergelijke wilsverklaringen een reden vormen waarom ze de waarde van de 
wilsverklaring bij besluitvorming gering achten.  

De ervaringen van huisartsen werden ook onderzocht, 129 huisartsen wer-
den ondervraagd met een vragenlijst en telefonisch interview. De meeste huis-
artsen hadden ervaring met wilsverklaringen. Over de gehele patiëntenpopulatie 
van huisartsen komen wilsverklaringen maar zelden voor, bij één op de hon-
derd. Omdat wilsverklaringen vaker aanwezig zijn bij ouderen, kwamen bij 8,6 
procent van de sterfgevallen in de huisartspraktijk (in het voorafgaande jaar) 
wilsverklaringen voor. Ook huisartsen waren niet vaak betrokken bij het opstel-
len van de wilsverklaring. De wilsverklaring werd over het algemeen opgesteld 
wanneer de patiënt leed aan een terminale ziekte en bij vrees voor een voort-
schrijdende afhankelijkheid. Angst voor dementie of ouderdom leidde zelden 
tot het opstellen van een wilsverklaring. Huisartsen staan positief tegenover 
wilsverklaringen en veel huisartsen hebben patiënten erover geïnformeerd. Ook 
de huisartsen blijken echter weinig waarde te hechten aan wilsverklaringen, ook 
zij baseren hun beslissing eerder op hun medische oordeel dan op de wilsver-
klaring van de patiënt, zelfs vaker dan verpleeghuisartsen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in Nederland de juridische status van 
een schriftelijke behandelweigering sterk is, maar dat een dergelijke verklaring 
in de praktijk meestal weinig gevolgen heeft, omdat de artsen die op dat mo-
ment beslissen over de behandeling hun eigen medische oordeel volgen. De 
wetgeving over wilsverklaringen is vaag op bepaalde punten, er zijn geen bepa-
lingen betreffende de implementatie van het recht en er zijn geen richtlijnen 
voor artsen, familieleden en vertegenwoordigers. Veel schriftelijke wilsverkla-
ringen voldoen bovendien niet omdat ze te vaag zijn.  

Vezzoni concludeert dan ook dat de rechtsregels over de wilsbeschikking 
het gedrag van patiënten en artsen niet beïnvloeden. De meeste potentiële ge-
bruikers stellen geen wilsverklaring op, omdat informatieverstrekking ontbreekt 
en er geen ondersteuning wordt geboden bij het opstellen van de verklaring. 
Artsen beschouwen de instructies als aanvullende informatie. De wetgeving 
draagt dus niet bij aan het realiseren van de autonomie van het individu. Vez-
zoni maakt (opnieuw) duidelijk dat het niet voldoet om een nieuw recht wette-
lijk in te voeren; er moeten maatregelen genomen worden om het recht ook 
bruikbaar en efficiënt te doen zijn. Potentiële gebruikers moeten worden geïn-
formeerd, artsen moeten worden betrokken bij het opstellen van de documen-
ten. Het nieuwe recht van mensen in Nederland zit nu gevangen tussen lage 
frequenties waarmee het gebruikt wordt, lage bruikbaarheid en de geringe 
waarde die het mede hierdoor voor artsen heeft. De overheid heeft het ontwik-
kelen van documenten geen aandacht gegeven. De wetgever heeft met deze 
wetgeving een recht gecreëerd dat in feite niet geëffectueerd kan worden, ter-
wijl het toch een implementatie is van de zeer hoog geachte waarde ‘autono-
mie’, in een belangrijke fase van het leven.  

Vezzoni heeft voor deze studie alleen medici bevraagd en concludeert dan 
ook terecht dat zijn studie een eerste stap is bij het verkennen van dit onder-
werp. Onbekend blijft waarom mensen een wilsverklaring invullen en hoe 
artsen in concrete situaties omgaan met de wilsverklaring. Dat is de enige omis-
sie in de hoofdstukken over verpleeghuisartsen en huisartsen: wat gebeurde er 
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dan concreet in de gevallen waarin de arts de wilsverklaring niet volgde? Wel-
ke behandelingen werden dan wel of niet gegeven, waarvan de patiënt had 
aangegeven dan ze niet of wel moesten worden gegeven? Wat vond de familie 
van deze gang van zaken? Hoe keek de arts terug op de gang van zaken? We 
weten nu dank zij deze studie veel van de voorwaarden die de sociale praktijk 
betreffende wilsverklaringen bepalen, maar de echte praktijk is nog niet in kaart 
gebracht.  





 

 

De praktijk van het staken of onthouden van  
levensverlengende behandelingen op intensive cares 

Eric Vermeulen 

Bespreking van: D.J. Kleijer, ‘‘Het wordt geregeld….’’ Een onderzoek naar 
(zelf)regulering bij het staken of onthouden van een levensverlengende behan-
deling op Intensive Cares in Nederland, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 
2005, 258 blz., ISBN 90-367-2430-9, te verkrijgen via Vakgroep Rechtstheorie 
RUG. 

 
Kleijer onderzoekt hoe (het besluitvormingsproces betreffende) het abstineren, 
het onthouden of staken van levensverlengende behandelingen, op intensive 
cares in Nederland verloopt. Kleijer is hoofdverpleegkundige op een intensive 
care en heeft daar te maken met het onderwerp. Hij vraagt zich af hoe dit pro-
ces verloopt, in hoeverre er sprake is van zelfregulering, in hoeverre nadere 
regulering nodig is en hoe die uit zou moeten zien.  

Abstineren is het staken van levensverlengende behandelingen en grenst 
nauw aan euthanasie en levensbeëindiging zonder verzoek. Abstineren wordt 
gezien als ‘normaal medisch handelen’ en valt dus binnen de ‘medische excep-
tie’. Overlijden tengevolge van abstineren is een ‘natuurlijke dood’ waarop 
geen bijzondere juridische controle plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot euthana-
sie dat wel inhoudelijk juridisch geregeld is en waarvoor een speciaal beoorde-
lingssysteem is ontwikkeld. Euthanasie komt in Nederland in ongeveer 2,2 
procent van de sterfgevallen voor terwijl aan 20 procent van de sterfgevallen 
een abstineerbeslissing ten grondslag ligt.  

Uit studies in diverse landen blijkt hoe vaak abstineren voorkomt op een in-
tensive care. Een Franse studie toont aan dat in 71 procent van de sterfgevallen 
geabstineerd is, waarbij in 38 procent van de gevallen de behandeling gestaakt 
werd en in 33 procent van de gevallen de behandeling niet gestart werd. Wat 
betreft Nederland vermoedt men dat van de 9600 mensen die jaarlijks op een 
intensive care overlijden, vermoedelijk 3800 mensen sterven na een medische 
beslissing rond het levenseinde, meestal abstineren. 

Medici ervaren het staken van ingezette behandelingen als een moeilijke be-
slissing. Voor verpleegkundigen echter, zo blijkt uit studies, is het abstineren 
als zodanig niet problematisch. Verpleegkundigen hebben meer problemen met 
het aanvangen of continueren van behandelingen waarvan zij de zinvolheid niet 
- of niet meer inzien. Onderzoek toont verder aan dat verpleegkundigen vaak 
niet bij de beslissing tot abstineren betrokken zijn en ze ervaren dat als een 
groot probleem. 
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Kleijer vat eerst de literatuur over het onderwerp samen en bespreekt daarna 
zijn onderzoeksbevindingen. Zijn gegevens heeft hij verkregen door van 36 
intensive cares het medisch hoofd en de leidinggevende verpleegkundige tele-
fonisch te interviewen aan de hand van een vaste vragenlijst. De intensive cares 
waren gekozen op grond van de geografische ligging en de grootte. Tijdens het 
interview werd ook gevraagd of er richtlijnen of protocollen werden gebruikt in 
het betreffende ziekenhuis. Op grond van deze interviews bespreekt Kleijer een 
aantal thema’s: het besluitvormingsproces met de rol van de hulpverleners, de 
invloed van de patiënt en familie/vertegenwoordigers, de invloed van het recht 
op de besluitvorming en de verslaglegging van het proces van abstineren. 
Daarna geeft Kleijer richtlijnen voor de te hanteren procedure in een normerend 
deel. De centrale vraag van dit deel van het proefschrift is of een (landelijke) 
regulering van abstineren wenselijk is en zo ja, wat deze moet inhouden. 

Een centraal begrip is ‘medisch zinloos’. Een behandeling die geen kans 
van slagen meer heeft wordt zo genoemd. Er is geen harde definitie van te ge-
ven en het begrip ‘medisch zinloos’ wordt ook gebruikt door medici om beslis-
singen door te drukken. Het definiëren van een behandeling als ‘medisch zin-
loos’ is een medische beslissing – al is de definitie sterk bepaald door norma-
tieve en situationele argumenten. 

Bij patiënten die kort op de afdeling zijn, minder dan 24 uur, verloopt de 
beslissing om te abstineren anders dan bij patiënten die er al langer zijn. Bij een 
korte opname neemt de arts vaak alleen de beslissing zonder dat er uitgebreid 
(formeel) overlegd wordt. Deze gang van zaken is vaak afgedwongen door het 
ziekteproces. Bij langer durende opnamen is een meerderheid van de betrokke-
nen van mening dat binnen het team consensus moet worden bereikt. Op ver-
schillende afdelingen geldt dat als de verpleegkundigen het oneens zijn met de 
beslissing van het medische team te abstineren, het besluit wordt uitgesteld tot 
consensus wordt bereikt.  

Zelfbeschikking van de patiënt is op de intensive care een probleem. Een 
schriftelijk vastgelegde behandelweigering is wettelijk bindend, maar heel 
weinig medici beschouwen een dergelijke behandelweigering in de praktijk als 
richtinggevend. Een schriftelijke wilsverklaring is in de ogen van de medici 
meestal niet van toepassing op de specifieke situatie op de intensive care. Me-
dici zien de behandelweigering als ‘aanvullend’ bij de medische oordeelsvor-
ming. De verpleegkundigen zien de behandelweigering vier keer zo vaak als de 
artsen als bindend.  

Vertegenwoordigers (ingesteld door de patiënt, vaak gekoppeld aan de be-
handelweigering) of familieleden van de patiënt hebben een geringe invloed op 
de besluitvorming. Het komt zelden voor dat vertegenwoordigers of familiele-
den de behandeling willen staken zonder dat de artsen dit wensen. Als de artsen 
willen staken zoeken zij naar acceptatie bij de omstanders van de patiënt, zon-
der dat de mening van deze omstanders doorslaggevend is. De periode van 
uitstel wordt dan gebruikt om hen te laten ‘wennen’. Zo’n periode is meestal 
kort, enkele dagen. 

Conflicten tussen behandelbaars en vertegenwoordigers komen voor en 
blijken ongelijkmatig verdeeld over de intensive cares. Een meerderheid van de 
conflicten werd gemeld op enkele afdelingen. Kleijer schat dat er in Nederland 
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jaarlijks ongeveer 650 conflicten voorkomen. De impact van deze conflicten is 
groot, mede door mogelijke juridische implicaties. Een meerderheid van de 
ondervraagden zou een richtinggevende procedure wensen om met abstineren 
om te kunnen gaan – en conflicten te voorkomen. Een dergelijke richtlijn be-
staat nu niet. 

Bij het abstineren wordt medicatie gegeven waarbij het comfort van de pati-
ent de belangrijkste indicatie is. Op tweederde van de afdelingen wordt meer 
morfine gegeven dan strikt noodzakelijk, maar ook slaapmiddelen en spierver-
slappers worden gegeven – al worden spierverslappers maar op één afdeling 
gegeven, omdat dit een medicijn is dat de grens tussen het staken van levens-
verlengende behandeling en levensbeëindiging vertroebelt. Verpleegkundigen 
dienen deze medicijnen toe en er blijken daarbij verschillende werkvormen te 
zijn. Sommige afdelingen verschaffen precieze doseringen (zoals dat wettelijk 
is voorgeschreven), op een enkele afdeling bepalen verpleegkundigen de hoe-
veelheid, waarbij ze hun bevoegdheden overschrijden en ook niet wordt vastge-
legd wat in werkelijkheid wordt gegeven. Verslaglegging over de besluitvor-
ming is gangbaar, maar meestal beknopt.  

Slechts 25 procent (9) van de afdelingen waarvan vertegenwoordigers wer-
den geïnterviewd heeft richtlijnen. Deze verschillen sterk naar vorm en inhoud: 
definities van belangrijke concepten lopen uiteen, de rol van familie wordt 
verschillend gedefinieerd en slechts drie afdelingen noemen de rol van de ver-
pleegkundige in de richtlijn.  

Kleijer heeft op grond van zijn bevindingen een stroomdiagram voor de 
praktijk gemaakt over abstineren in geval van een aanwezige schriftelijke be-
handelweigering of een behandelweigering door een wettelijke vertegenwoor-
diger. Schriftelijke behandelweigeringen van de patiënt of behandelweigerin-
gen van de vertegenwoordiger moeten gevolgd worden of, wanneer dit niet 
gebeurt, moeten de argumenten schriftelijk vastgelegd worden. In het stroomdi-
agram van Kleijer is daarvoor een procedure ontwikkeld. Er moet voor de fami-
lie en vertegenwoordiger een vaste contactpersoon worden aangesteld en dos-
siervorming moet verbeterd worden. 

Een andere stroomdiagram, gebaseerd op een Amerikaans voorbeeld en het 
eigen onderzoek, gaat over abstineren in gevallen waarbij de behandelende arts 
verdere behandeling ‘medisch zinloos’ vindt. Aanpassingen aan het Ameri-
kaanse voorbeeld betreffen het vastleggen van de structuur van de besluitvor-
ming. ‘Medisch zinloos’ is niet een puur medische ‘feitelijke’ definitie en is 
gebaseerd op oordelen over de kwaliteit van leven. Daarom moet gegarandeerd 
worden dat op grond van overleg ‘intersubjectief’ de kwalificatie ‘medisch 
zinloos’ wordt vastgesteld, waarbij specifiek wordt vastgelegd welke rol (speci-
fieke) artsen en verpleegkundigen hebben bij de besluitvorming.  

Andere aanbevelingen zijn: pijnstilling en sedativa moeten alleen toege-
diend worden in hoeveelheden die noodzakelijk zijn voor palliatie; levensbe-
eindigend handelen kan gelegitimeerd zijn maar daarvoor gelden andere proce-
dures; verpleegkundigen moeten geen middelen geven op eigen gezag en zie-
kenhuizen dienen te zorgen dat verpleegkundigen niet in een positie komen 
waarin dat van hen wordt gevraagd.  
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Kleijer kan zijn onderzoeksbevindingen over een praktijk waarover nog niet 
veel bekend is concretiseren in gedetailleerde richtlijnen voor de praktijk en 
levert daarmee een waardevolle bijdrage aan een zorgvuldige praktijk en zelf-
regulering van een belangrijk aspect van de intensive care praktijk.  

Kleijer heeft zich duidelijk geconcentreerd op de praktische aspecten. Een 
theoretische interpretatie of inbedding van onderzoek en onderzoeksbevindin-
gen in (rechts)theorie ontbreekt. Dat geldt ook voor een verkenning van de 
mening van wettelijke vertegenwoordigers en familie. Nu wordt alleen de me-
ning van professionals onderzocht. De gehanteerde methode van onderzoek 
leent zich niet om iets te leren over de ervaringen van vertegenwoordigers en 
familie. Ik had daar heel graag wel over gelezen, zeker gezien de frequent 
voorkomende conflicten en moeilijke keuzen waarvoor stafleden en omstanders 
op deze afdelingen staan.  



 

Een debat getoetst 

Olaf Tans  

Bespreking van: A.J. Wolthuis, De formele kwaliteit van een politiek debat. Het 
debat over juridisering in het openbaar bestuur (1996-2000), dissertatie Til-
burg, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, ISBN 90-5454-641-7. Op 17 
januari 2007 werd over dit proefschrift een VSR-studiebijeenkomst gehouden. 

 
Dit proefschrift draait om de vraag of het debat over juridisering in het open-
baar bestuur, dat aan het eind van de vorige eeuw werd gevoerd door bestuur-
ders, rechters, wetenschappers en politici, voldoet aan de eisen van een goed 
politiek debat. Volgens Bertjan Wolthuis raakt die vraag een blinde vlek van de 
hedendaagse politieke filosofie. De auteur geeft aan dat er de laatste decennia 
veel aandacht is geweest voor deliberatie als (ideale) basis van publieke be-
sluitvorming, maar tegelijk merkt hij op dat daarbij niet wordt ingegaan op de 
kwaliteit van actuele politieke debatten. Zo stelt Rawls in Political Liberalism 
weliswaar de eis dat burgers ‘public reason’ gebruiken, en leggen deliberatieve 
democraten bepaalde inhoudelijke normen op aan het publieke debat, het leidt 
niet tot blootlegging van kenmerken waaraan het discours in concreto zou moe-
ten voldoen.  

Dat aan een dergelijke concretisering van het deliberatieve ideaal behoefte 
bestaat, kan worden geïllustreerd aan de hand van de zogenaamde kloof tussen 
burgers en politiek. Er gaan veel geluiden op waarin deze kloof in verband 
wordt gebracht met de wijze waarop politici van gedachten wisselen. De kreet 
‘achterkamertjespolitiek’ duidt bijvoorbeeld op een negatieve evaluatie van die 
gedachtewisseling, maar wat is nu precies mis met dat torentjesoverleg? Ook 
het Nederlandse nee tegen de Europese grondwet werd in verband gebracht met 
de manier waarop in Den Haag werd gedelibereerd. De regering en de grote 
politieke partijen zouden het volk niet serieus hebben genomen. Er zou te wei-
nig sprake zijn geweest van echte politieke meningsvorming. Wederom is het 
niet moeilijk deze onvrede op een of andere manier te delen, maar tegelijk is 
het niet eenvoudig te analyseren hoe de politiek ons op zulke momenten in de 
steek laat. Wolthuis’ proefschrift biedt een kader waarin men handen en voeten 
kan geven aan dergelijke klachten over de deugdelijkheid van politiek debat. 

Een formeel toetsingskader 

Wolthuis kiest een formeel perspectief. Dit betekent dat hij afstand neemt van 
theorieën die inhoudelijke eisen stellen aan publieke deliberatie (zoals het libe-
ralisme en de leer van de deliberatieve democratie), en dat hij de aandacht ves-
tigt op procedurele eisen waaraan een goed politiek debat moet voldoen.  
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Interessant is de afleiding van deze procedurele eisen. Als uitgangspunt neemt 
Wolthuis het principe van hoor en wederhoor, dat volgens hem sinds de Griek-
se Oudheid in Europa wordt gezien als het ultieme beginsel van procedurele 
rechtvaardigheid. Het belangrijkste doel dat met hoor en wederhoor wordt ge-
diend, is dat de oordelende instantie (de rechter, de bestuurder, het parlement, 
het volk) kan komen tot een weloverwogen oordeel. Dit impliceert, aldus Wol-
thuis, dat een goed debat wordt gekenmerkt door een complete en deugdelijke 
weging van argumenten: er moeten voldoende argumenten worden aangedra-
gen om oordelen te kunnen onderbouwen, en de aldus beargumenteerde posities 
moeten grondig worden verdedigd en aangevallen, zodat de oordelende instan-
tie een optimale weging kan verrichten.  

Er wordt in het politieke debat ook gebruik gemaakt van overtuigingsmid-
delen die buiten de sfeer van het redeneren zijn gelegen. Denk aan de middelen 
die in de handboeken van de klassieke retorica worden beschreven, zoals het 
opwekken van emoties, het benadrukken van bepaalde kwaliteiten of het ge-
bruik van metaforen. Wat Wolthuis betreft zijn deze middelen niet verboden, 
maar in een goed politiek debat is de oordelende instantie zich ervan bewust dat 
ze worden gebruikt. De gedachte is hier dat de uitkomst voor alle partijen beter 
is te accepteren wanneer het argumentatieve spel eerlijk is gespeeld, dat wil 
zeggen, wanneer de oordelende instantie niet om de tuin is geleid door oneigen-
lijke overtuigingsmiddelen.  

Het juridiseringsdebat 

Met dit toetsingskader gaat de auteur het debat over juridisering in het openbaar 
bestuur te lijf. Dit debat laaide op nadat een parlementaire commissie het start-
sein had gegeven voor evaluatie van de Awb. Een van de bedoelingen van die 
wet was het tegengaan van juridisering in het openbaar bestuur, maar de vraag 
is of dat doel ook is bereikt. Het proefschrift reconstrueert vier soorten bijdra-
gen aan de discussie: publicaties van bestuurders, publicaties van rechtsgeleer-
den, het kabinetsstandpunt en ten slotte de parlementaire behandeling van het 
onderwerp. De redeneerstructuur in deze verzamelingen van bijdragen wordt 
blootgelegd en geëvalueerd. Ook wordt ingegaan op facetten als rolverdeling, 
strategie en het gebruik van overige overtuigingsmiddelen.  

Het levert boeiende inzichten op in de wijze waarop het politieke spel met 
discursieve middelen wordt gespeeld. Neem bijvoorbeeld het betoog van de 
bestuurders. In een rapport stellen zij dat de Awb niet leidt tot het beoogde 
effect en daarom moet worden gewijzigd. De Awb werkt juridisering van het 
openbaar bestuur juist in de hand, omdat zij de rechter zeer ruime mogelijkhe-
den biedt het bestuurshandelen te toetsen. Met behulp van de methode van 
Lakoff en Johnson laat Wolthuis zien dat in dit betoog onder meer gebruik 
wordt gemaakt van een aantal ordenende metaforen.1 Zo wordt de suggestie 
gewekt dat het bestuursrecht te ingewikkeld is door te spreken van het admini-
stratiefrechtelijke ‘bouwwerk’; een ‘woud’ van bestuursrechtelijke procedures; 

                                                           
1  G. Lakoff en M. Johnson, Metaphors We Live By (Chicago: University of Chicago 

Press, 1980). 
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een dicht ‘web’ van regels en normen. De gewenste verhouding tussen bestuur 
en rechter wordt benadrukt door typeringen als: de ‘weegschaal’ van politiek en 
recht; herstel van het ‘evenwicht’ van de machten; er zit iets ‘scheef’.  

Het slothoofdstuk keert terug naar de vraag in hoeverre het juridiseringsde-
bat voldoet aan de formele eisen van een goed politiek debat. Wolthuis laat er 
geen gras over groeien: ‘Het juridiseringsdebat heeft geen van de kenmerken 
van een goed debat. De partijen beredeneren niet deugdelijk dat hun oordeel 
over het wetsvoorstel beter is dan dat van de andere partij - dat doet slechts één 
partij - en het publiek laat niet zien dat het de retoriek van de partijen herkent 
en de redeneringen van de partijen afweegt.’ (p. 164) 

Het probleem van analytische reductie 

Een eerste discussie waar dit proefschrift aanleiding toe geeft, is onlosmakelijk 
verbonden met argumentatieanalyse. Argumentaties doen zich voor als taalhan-
delingen die gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde context worden ver-
richt. Het zijn dynamische, complexe fenomenen, die in een argumentatieana-
lyse veelal op een statische, gesimplificeerde wijze worden gereconstrueerd.  

Wolthuis neemt wat dat betreft veel vrijheid. Zo begint zijn hoofdstuk over 
de bestuurders met een bespreking van verschillende publicaties en toespraken 
waarin verschillende participanten (o.m. Van Kemenade en Brokx) een bijdrage 
leveren aan het juridiseringsdebat. In de loop van de analyse wordt dit rijkge-
schakeerde discours gereconstrueerd tot één nevenschikkende argumentatie: 
‘De redenering van de bestuurders is, in vereenvoudigde vorm, (a) dat er juridi-
sering is en (b) dat dat een probleem is; (c) dat het wetsvoorstel [tot wijziging 
van de Awb] de juridisering vermindert (d) zonder dat dat ten koste gaat van 
een redelijk niveau van rechtsbescherming, en dat dus het wetsvoorstel moet 
worden aangenomen.’2  

In schema:  
 

W moet worden aangenomen 
 
 
 
 
 J bestaat  J is een probleem  W is effectief  W is efficiënt 

 
 

Op zichzelf is er geen bezwaar tegen het reduceren van een discours tot een 
dergelijk simpel argumentatieschema. Integendeel: het is verhelderend de logi-
ca van al die gevleugelde woorden uit bestuurderskringen op deze manier te 
overzien.  

De bijdrage van zulke reconstructies aan de beantwoording van de pro-
bleemstelling roept echter een vraag op. Als gezegd is de probleemstelling of 
het juridiseringsdebat voldoet aan de kenmerken van een goed politiek debat. 

                                                           
2  Ibid, p. 82. 
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Tot die kenmerken rekent Wolthuis dat het debat een weloverwogen oordeel 
mogelijk maakt, waarbij het over en weer verdedigen en aanvallen van stand-
punten een belangrijke rol speelt omdat het de oordelende instantie beter in 
staat stelt tot weging van argumenten. Hier wordt kortweg de norm gesteld dat 
er zoveel mogelijk moet worden gedelibereerd. Een conclusie van het proef-
schrift luidt dat het juridiseringsdebat in dit opzicht niet voldoet aan de eisen 
van een goed debat, maar de vraag is in hoeverre die conclusie in de hand 
wordt gewerkt door de zojuist beschreven analytische reductie. Wanneer ver-
zamelingen van uiteenlopende bijdragen aan het debat worden samengevat in 
simpele, eenduidige schema’s, zal men al snel constateren dat er weinig sprake 
is van het over en weer op de proef stellen van standpunten, en dat er in dat 
opzicht dus geen sprake is van een goed politiek debat. Maar is dat een eigen-
schap van het juridiseringsdebat of van de reconstructie ervan?  

Beoordelen versus begrijpen 

Een tweede onderwerp van discussie, dat met het eerste samenhangt, is dat 
Wolthuis ervoor heeft gekozen zijn betoog in een normatieve vorm te gieten. 
De kracht van deze keuze is dat het leidt tot een aantrekkelijke probleemstel-
ling: de lezer is benieuwd hoe de auteur de kwaliteit van het juridiseringsdebat 
gaat beoordelen. Wanneer men echter is aangekomen bij de conclusie van het 
proefschrift, kan men zich met terugwerkende kracht afvragen of de probleem-
stelling wel zo gelukkig is gekozen.  

Strikt genomen, luidt die conclusie namelijk nee. Nadat in het eerste deel 
van het proefschrift een toetsingskader is ontwikkeld, en nadat het juridise-
ringsdebat in het tweede deel is bezien in het licht van de eisen die uit dat kader 
voortvloeien, wordt tot slot geconstateerd dat het debat niet voldoet aan de 
eisen. Punt. Gezien de opzet van het verhaal is het de enige juiste conclusie, 
maar het laat een onbevredigd gevoel achter, zeker gezien het feit dat het proef-
schrift een scala aan belangwekkende inzichten biedt in de wijze waarop poli-
tieke debatten worden gevoerd, inzichten die op deze manier nauwelijks terug-
keren in het slotstuk. Zo leest men niets over het gevonden gebruik van metafo-
ren, of over het fascinerende verschijnsel dat deelnemers aan het discours soms 
van rol kunnen wisselen, of over het feit dat zij de retorisch fout kunnen begaan 
een agressieve toon te kiezen zonder de toehoorders eerst voor zich te winnen.  

Het roept de vraag op of een begrijpende probleemstelling niet vruchtbaar-
der was geweest. Nu de probleemstelling is gericht op toetsing, dwingt de 
schrijver zich tot de conclusie dat het debat wel of niet voldoet aan een zekere 
norm. Was daarentegen een begrijpende probleemstelling gekozen, dan was 
ruimte ontstaan om voort te borduren op het gehele scala aan inzichten dat het 
onderzoek heeft opgeleverd. Het toetsingskader had in dat geval kunnen wor-
den omgedoopt tot ‘theoretisch’ raamwerk met behulp waarvan het debat werd 
geduid. De onderzoeker had inhoudelijk min of meer hetzelfde verhaal kunnen 
vertellen, met dien verstande dat hij zich had opgeworpen als degene die het 
debat probeert te begrijpen (wat hij in feite doet) in plaats van het te toetsen.  
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Slot 

Het zij nogmaals benadrukt dat het proefschrift vanwege diezelfde toetsende 
vraagstelling zeer toegankelijk is. Bovendien is het goed en strak geschreven. 
Wolthuis weet ingewikkelde problemen eenvoudig te verwoorden.  

Tot slot doet zijn boek de aanbeveling politieke debatten meer te formalise-
ren ten einde hun kwaliteit te verbeteren. Met betrekking tot de Tweede Kamer, 
kan daarbij worden gedacht aan een betere bewaking en definiëring van de 
verschillende soorten discours (overleg, beraadslaging etc.) en de rollen die 
daarbij worden gespeeld. Met name de rollen van partij en publiek moeten goed 
worden onderscheiden. Ook is het beter telkens één vrager en één antwoorder 
tegenover elkaar te plaatsen, omdat de eerstgenoemde op die manier minder 
mogelijkheden heeft het debat te manipuleren. Om dezelfde reden is mondelin-
ge communicatie te prefereren boven schriftelijke.  

Deze aanbeveling werpt nieuw licht op de in de inleiding genoemde klach-
ten over de kwaliteit van het Nederlandse politieke debat. Zoals bekend, wordt 
de politiek in Nederland sterk beheerst door informele mechanismen van over-
leg en belangenbehartiging. Op basis van het onderhavige proefschrift kan men 
zich afvragen of deze veelgeprezen overlegcultuur een negatief effect heeft op 
de kwaliteit van publieke deliberatie. Wanneer politieke besluitvorming in 
belangrijke mate plaatsvindt in wandelgangen, poldermodellen en torentjes, kan 
men zich voorstellen dat dit leidt tot een afgezwakte politieke strijd. Misschien 
is het tijd de consensusdemocratie, in het licht van het matte debat dat zij 
voortbrengt, te herevalueren.  

 
 





 

Zeitschrift für Rechtssoziologie 2004-2006 

Bärbel Dorbeck-Jung 

Het Zeitschrift für Rechtssoziologie dateert van 1980. Op dit moment bestaat 
de redactie uit een zevental rechtssociologen die aan diverse Duitse universitei-
ten zijn verbonden. Het tijdschrift heeft een wetenschappelijke raad van advies 
waarin vijftien bekende Duitse rechtssociologen zitting hebben. Per jaar ver-
schijnen twee nummers voor een abonnementsprijs van 59 Euro. Vaak zijn de 
nummers grotendeels of helemaal gewijd aan een bepaald thema. De themati-
sche opzet verschilt per jaargang. Het tijdschrift kent soortgelijke hoofdrubrie-
ken als Recht der Werkelijkheid, namelijk forum, artikelen, recensies en een 
wetenschappelijke agenda. De rubriek ‘forum’ heeft een andere functie dan bij 
Recht der Werkelijkheid. Zij bevat de bijdragen over een speciaal thema. Voor 
de zich oriënterende lezer is het prettig dat alle artikelen met een samenvatting 
beginnen (Duits en Engels). De themanummers hebben betrekking op actuele 
discussies. Meestal zijn het uitgewerkte papers die eerder op een conferentie 
zijn gepresenteerd. De overige nummers bevatten een grote diversiteit aan on-
derwerpen. Het zal niet verbazen dat er meer aandacht wordt besteed aan theo-
retische vraagstukken dan in Recht der Werkelijkheid. Hierna geef ik een sa-
menvatting van de bijdragen van de laatste drie jaargangen. Ik licht enkele 
artikelen eruit die mij bijzonder boeiend lijken.  

2004 

Onderwerpen van het eerste nummer van 2004 zijn: de reputatie van advocaten 
bij rechtswetenschappelijke studenten, de uitsluiting van homoseksuelen van de 
bloeddonatie, de rechterlijke oordeelsvinding tussen feiten en fictie en de pro-
blemen in de diverse aanpak van verzoening van slachtoffer en dader. Het 
tweede nummer bevat bijdragen over de rechtsdogmatiek als thema van de 
rechtssociologie, de randvoorwaarden van mediation, de problemen van voog-
den en curatoren in de zorg voor wilsonbekwamen (die worden veroorzaakt 
door statelijke bezuinigingen) en de ideeën van Emile Durkheim over de actue-
le preventie van Duitse gemeenten ten aanzien van strafbare feiten.  

2005 

In het eerste nummer van 2005 staat de relatie tussen recht, sociologie en eco-
nomie centraal. Dit was het thema van de jaarvergadering van de Duitse Vere-
niging voor Rechtssociologie die in april 2005 in Siegen plaatsvond. Twee van 
de vijf artikelen zijn op dit symposium ter discussie gesteld. Zij bevatten boei-
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ende ideeën over globalisering en recht. Opmerkelijk is de hernieuwde aan-
dacht voor de systeemtheoretische theorievorming van Niklas Luhmann en 
Gunther Teubner. De eerste bijdrage over ‘Recht und Wirtschaft als Thema der 
Rechtssoziologie’ (3-34) is de inleiding die Klaus Röhl op het symposium heeft 
gehouden. Het is een mooi overzichtsartikel, waarin de interacties tussen de 
regulering van de economie (‘lex mercatoria’) en statelijk recht centraal staan. 
De bijdrage van Gralf-Peter Callies over ‘Billigkeit und effectiver Rechtsschutz 
– Zu Innovation und Evolution des (Zivil-) Rechts in der Globalisierung’ (35-
56) sluit aan bij Röhls opmerkingen over transnationaal recht. De auteur (geha-
biliteerd bij Gunter Teubner) geeft een overzicht van een systeemtheoretische 
analyse van de ontwikkeling van het wereldrecht.  

Het tweede nummer van deze jaargang bevat artikelen over hypertext en 
recht, familierechtelijke processen, conflictregelingen en discours in het straf-
recht.  

2006 

Centraal in het eerste nummer van deze jaargang staat het thema normativiteit 
in recht, wetenschap en politiek. De vijf opgenomen bijdragen zijn eerder op 
een conferentie gepresenteerd die in juli 2005 in Bielefeld plaatsvond. Uit-
gangspunt van deze conferentie was dat er in de sociaalwetenschappelijke theo-
rievorming over techniek en kennis veel wordt gediscussieerd over de wissel-
werking tussen normen en feiten en dat er steeds meer empirische studies over 
dit onderwerp verschijnen. Bijzonder boeiend zijn de bijdragen van Gunther 
Teubner over ‘Elektronische Agenten und große Menschenaffen: Zur Auswei-
tung des Akteurstatus in Recht und Politik’ (5-30) en Thomas Scheffer over 
‘Law-in-action versus Science-in-action. How they differ and how they can 
benefit from their differences’ (67-86).  

Het tweede nummer is een speciaal nummer over een conferentie van jonge 
rechtssociologen en rechtsantropologen. Deze conferentie vond in november 
2005 in Halle plaats. Het was het tweede symposium van de werkgroep ‘Juri-
disch onderzoek als disciplineoverstijgende uitdaging’. Doel van de conferentie 
was de uitwisseling van ideeën over eigen onderzoek te stimuleren en van ge-
dachten te wisselen over disciplineoverstijgend onderzoek. Gekozen is voor het 
brede thema ‘Öffentlich-Privat: Disziplineübergreifende Perspektiven auf Staat, 
Gesellschaft und Individuum.’ De negen geselecteerde bijdragen hebben dan 
ook betrekking op zeer diverse onderwerpen. Zij bespreken empirische vraag-
stukken van de rechtsvinding en rechtscultuur, maar ook methodologische 
aspecten en de stand van de Duitse en Amerikaanse rechtssociologie. De inlei-
ding op dit themanummer concludeert dat deze boeiende bijdragen van jonge 
wetenschappers een teken zijn dat de Duitse rechtssociologie op de goede weg 
is. Het lijkt mij een goed idee met een soortgelijke workshop te laten zien dat 
dit ook voor Nederland geldt. 
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