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Van de redactie 

Er zijn deze dagen genoeg voorbeelden voorhanden om aan eerstejaarsstu-
denten de begrippen ‘interne en externe rechtscultuur’ en ‘rechtsbewustzijn’ uit 
te leggen. De zaak Joran van der Sloot, bijvoorbeeld, waarbij het publiek zo 
anders tegen de status van de bekentenis aan kijkt dan de gemiddelde jurist. 

Een ander voorbeeld om in het onderwijs aan te halen is het onderzoek dat 
Herman Lelieveldt en ondergetekende deden naar grondwetskennis en – per-
ceptie. Het was een nogal luxe constructie. Eind vorig jaar verbaasde ik mij in 
een krantenartikel over de totale afwezigheid van onderzoek naar grondwets-
kennis tussen alle eurobarometers en SCP-rapporten.1 Naar aanleiding hiervan 
bood het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan om TNS/Nipo te vragen om 
een representatief telepanel van 1248 respondenten een beperkte vragenlijst 
voor te leggen. Eigenlijk een klassieke K.O.L.-studie – Knowledge and Opi-
nion about Law –, waar een kwalitatieve benadering natuurlijk te prefereren 
was geweest. Toch waren de resultaten opvallend.2 

Zo blijkt 94 procent van de Nederlanders de Grondwet tamelijk of heel be-
langrijk te vinden. Daarnaast hadden de respondenten over het algemeen veel 
vertrouwen in de Grondwet. Op de vragen ‘ik vertrouw er op dat de Grondwet 
mijn rechten als burger/de Nederlandse samenleving goed beschermt’ ant-
woordde 91 respectievelijk 86 procent bevestigend. Een veel hoger gemiddelde 
dan het vertrouwen in bijvoorbeeld het kabinet, ook onlangs weer gemeten.3 Dit 
beeld kwam ook terug in de open vragen, met antwoorden als ‘anders wordt het 
een chaos’  en ‘het beschermt de mens in Nederland’.  

Daarbij viel ook op dat mensen de Grondwet veel sterkere constitutionele 
kwaliteiten toedichtten dan daadwerkelijk te vinden zijn in het ‘handboek sol-
daat’ dat het document volgens E. Jurgens eigenlijk is. Zo denken respondenten 
in groten getale dat de Grondwet over rechten en plichten gaat (38 procent 
noemt deze spontaan), terwijl plichten of verantwoordelijkheden niet in de tekst 
terug te vinden zijn. Ook gaan veel respondenten ervan uit dat de Grondwet 
begint met een preambule, en spreken zij bijvoorbeeld over ‘de basis’ van de 
samenleving en het Nederlands burgerschap. 

In schril contrast met het belang dat mensen aan de Grondwet hechten en 
het vertrouwen dat zij in het instituut hebben staat de kennis van de inhoud. 
Van de zes basale kennisvragen over klassieke en sociale grondrechten, de 
wijzigingsprocedure, de staatsinrichting en de verhouding met de internationale 
rechtsorde had 94 procent er drie of meer fout, waarop vaak bij de open vragen 
de verzuchtingen volgden als ‘ it’s a shame dat ik er niet van weet’. 

                                                           
1  Oomen, Barbara. 2007. ‘Wij moeten nodig eens over onze Grondwet praten’. De 

Volkskrant, 27 oktober 2007, B1. 
2  Zie voor een verslag Oomen, Barbara & H. Lelieveldt, ‘De Grondwet: onbekend 

maar niet onbemind’, NJB 10, te verschijnen op 7 maart 2008 
3  http://eenvandaag.nl/docs/opiniepanel/balkenendevier/uitslagbalkenendevier.pdf 
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Een groot deel van de verklaring hiervoor ligt uiteraard bij het onderwijs. Hoe-
wel er scholen zijn die op excursie naar de Tweede Kamer gaan, aandacht be-
steden aan het huisrecht of de mensenrechten: dit hoeft niet. In het voorstel 
examenprogramma maatschappijwetenschappen Havo/Vwo voor de komende 
jaren staan bijvoorbeeld leerdoelen variërend van ‘verbanden leggen tussen de 
aard van de bebouwing in een wijk of buurt en de omgang tussen bewoners’ tot 
uitleggen wat ‘risicomaatschappij en veiligheidsparadox’ inhouden. Na tien-
tallen eindtermen gaat alleen de laatste over de grondrechten. Op het eindexa-
men moet de kandidaat uit kunnen leggen dat Nederland de vorm heeft van een 
rechtsstaat en aangeven ‘welke waarden in een seculiere samenleving als alge-
meen aanvaard worden beschouwd’ en wat ervan terug is te vinden in de 
Grondwet. Een sterk, en wellicht iets té, sociologische benadering.4 

Een interessante vraag is natuurlijk wat het gevolg zou zijn van meer aan-
dacht voor de Grondwet in, bijvoorbeeld, het onderwijs. Waar deze nu onder 
burgers ‘onbekend maar niet onbemind’ is, geldt voor juristen vaak het tegen-
overgestelde. ‘Soft law’, ‘Een marginaal product’, een ‘sneue bedoening’, zijn 
zo een paar gebezigde termen. Zou er bij een toename aan kennis een verge-
lijkbaar effect optreden als destijds geconstateerd in ‘Op de stoel van de rech-
ter’?5 Daar bleek dat hoe meer de gewone Nederlander weet van een straf-
dossier, hoe sterker zijn oordeel dat van de rechter nadert. Zou de constitutio-
naliteitskloof net zoals de punitiviteitskloof met kennis te dichten zijn? En zou 
je dat moeten willen? 

Het was een van de vele discussiepunten tijdens de presentatie van het on-
derzoek op het symposium ‘De Onzichtbare Grondwet’, op 27 februari in Den 
Haag. Een ander punt betrof de intenties van het kabinet met het instellen van 
een Staatscommissie Grondwetsherziening en een project op het gebied van het 
levend staatsrecht. minister Ter Horst hield bijvoorbeeld een vlammend betoog 
over de rol van de Grondwet in de totstandkoming van burgerschap met stel-
lingen als dat: ‘deze tijd om een Grondwet vraagt die ook een educatieve, in-
structieve en bindende functie heeft’, want ‘de Grondwet is er voor ons’.6 René 
Foqué pleitte er, met behulp van Montesquieu, voor om ‘het onzichtbare con-
stitutionalisme’ achter de Grondwet zichtbaar te maken, en voor sterkere ont-
wikkeling van vaardigheden als reflexief burgerschap. 

Dit alles werd Marc Hertogh, die een co-referaat verzorgde, toch iets te 
gortig. Het riekte, zo stelde hij, toch wel erg naar juridische instrumentalisme, 
waarbij de Grondwet alles moreel maïzena over de ontbindende samenleving 
uitgeschud werd.7 Want waar komt het maatschappelijk onbehagen in Neder-

                                                           
4  Schnabel, P., H. Noordink, SLO, and B. De Weme. 2007. Het vak maatschappij-

wetenschappen: voorstel examenprogramma. Enschede: Commissie Maatschappij-
wetenschappen 

5  Keijser, J.W., de, P.J. van Koppen, H. Elffers, Op de stoel van de rechter. Oordeelt 
het publiek net zo als de strafrechter?, Den Haag, 2006 

6  Na te lezen op www.minbzk.nl en in verkorte vorm gepubliceerd in het NRC, 27 
februari 2008 

7  Zie ook M. Hertogh, ‘De Grondwet is geen maizena: drie redenen waarom de 
Grondwet geen bindmiddel kan zijn’, NRC, Opinie, 29 februari 2008, p. 7 
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land nu vandaan? Toch vooral vanuit de wijze waarop de overheid met burgers 
omgaat.  

De vraag is echter of de kabinetsvoornemens op dit gebied inderdaad puur 
instrumentalistisch van aard zijn, of daadwerkelijk berusten op het voornemen 
om de herziening van de Grondwet te enten op de rechtsbeleving van de ge-
middelde Nederlander, en dat wat hij of zij in het document hoopt te vinden.  

Instrumentalisme, kortom, of reflexief recht? Moreel maïzena of het gebruik 
van lokale ingrediënten? Het hangt er natuurlijk van af hoe het Haagse met dit 
project verder gaat. De epiloog van de Nationale Conventie, die óók met uitge-
breide plannen op het gebied van grondwetsherziening kwam die onder het 
huidige kabinet zonder pardon in de prullenbak verdwenen stemt wat dat betreft 
cynisch. Maar ja, dat een project van grondwetsherziening dat helemaal geen 
rekening houdt met het rechtsbewustzijn maakt natuurlijk helemaal geen kans 
van slagen. Daarover kan iedere rechtssocioloog het eens zijn. 

 
Barbara Oomen 
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De raio-opleiding als socialisatieproces:  
uittreders aan het woord 

Ernestine Köhne-Hoegen1 

Nederlandse rechters vormen een ‘voortdurend geruststellend gezelschap’.2 Zij 
hebben gematigde opvattingen en belangstellingen, en hun gematigdheid is 
continu in de tijd. De duurzaamheid van de cultuur van de Nederlandse rech-
terlijke macht heeft onder meer te maken met het feit dat deze beroepsgroep 
zelf in haar opvolging voorziet door eigenhandig haar aspirant-leden te selec-
teren en te socialiseren. Dat er binnen de rechterlijke macht, net als bij andere 
professionele beroepsgroepen zoals medici, sprake is van een sterke socialisatie 
is geen nieuws, maar hoe gaat zo’n proces dan in zijn werk? 

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar de mechanismen van sociale 
controle die de raio-opleiding tot een socialisatieproces maken. Twee keer per 
jaar gaat er een nieuwe lichting rechterlijke ambtenaren in opleiding (raio) van 
start. Ze treffen elkaar periodiek voor cursussen en trainingen bij Studiecentrum 
Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie, en 
zijn verder ondergebracht bij de verschillende arrondissementsrechtbanken en -
parketten. Het programma duurt in principe zes jaar en bestaat uit achtereen-
volgende stages, onder leiding van verschillende opleiders, bij de sectoren 
strafrecht, civielrecht en bestuursrecht, en bij het parket. Vervolgens kiest de 
raio om te gaan ‘zitten’ of ‘staan’, gevolgd door een stage jaar bij het onderdeel 
van zijn keuze. Tot slot doet hij twee jaar buiten de rechtbank juridische erva-
ring op, doorgaans in de advocatuur. 

In deze omschrijving van de opleiding is al een aantal mechanismen van so-
ciale controle te herkennen, namelijk het bestaan van een eigen opleidingsin-
stituut, het creëren van ‘lichtingen’ en het volgen van stages onder leiding van 
opleiders. Maar welke mechanismen van sociale controle zijn er nog meer, en 
hoe ervaren raio’s het socialisatieproces? Om hier een antwoord op te krijgen 
heb ik mij gericht op de belevingen van raio’s die om welke reden dan ook de 
opleiding niet hebben afgemaakt, dan wel kort na afronding alsnog de rechter-
lijke macht hebben verlaten. Mijn keuze voor juist deze onderzoeksgroep zal ik 
verderop toelichten. 

                                                           
1  Graag dank ik Nienke Doornbos en Freek Bruinsma voor hun inbreng gedurende het 

onderzoek. Daarnaast mijn bijzondere dank aan alle respondenten. Het G.J. Wiarda 
Instituut in Utrecht bood financiële en fysieke ondersteuning. Roland Bron (COT) 
en Michiel Köhne (WUR) voorzagen eerdere versies van dit artikel van 
commentaar. 

2  Bruinsma 2001, p. 1925, voortbordurend op de constatering van Josten en Van Tijn 
1991, p. 18, dat de Nederlandse rechterlijke macht een ‘geruststellend gezelschap’ is. 
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De opbouw van het artikel is als volgt. Allereerst schets ik het theoretisch ka-
der. Vervolgens besteed ik aandacht aan de hoofdonderzoeksvraag en formu-
leer ik een aantal subvragen die te maken hebben met de consequenties van het 
socialisatieproces. Dan wordt de gekozen onderzoeksmethode beschreven en ga 
ik nader in op de samenstelling van de onderzochte groep. Dit wordt gevolgd 
door de belangrijkste bevindingen, namelijk de beschrijving van de mechanis-
men van sociale controle bezien vanuit het perspectief van de uittreders. In mijn 
conclusie reflecteer ik op de gevolgen van het socialisatieproces. 

Theoretisch kader 

De rechterlijke macht is beschreven als een professionele beroepsgroep, als een 
functionele elite, een gezags- en machtselite, en als een culturele elite.3 Een 
dergelijke groep die in een machtspositie verkeert reproduceert zichzelf mid-
dels onder meer het in eigen beheer houden van de selectie en vervolgens de 
socialisatie van aspirant-leden.4 De zittende leden selecteren doorgaans mensen 
die dezelfde waarden en belangen hebben als zij zelf, en vervolgens wordt de 
uitverkorenen in een socialisatieproces geleerd hoe zij zich moeten gedragen 
conform de verwachtingen van de omgeving. Het gaat hierbij om het ‘aanleren 
van kennis, vaardigheden, opvattingen en houdingen’.5 Men maakt onderscheid 
tussen primaire socialisatie van het jonge kind in het gezin, en secundaire soci-
alisatie in andere maatschappelijke verbanden zoals de school, de sportvereni-
ging of het werk. De socialisatieprocessen waar de raio aan wordt onderworpen 
zijn vormen van secundaire socialisatie. Bekend is dat eigen opleidingsinsti-
tuten, begeleiding door tutoren en stages bij gevestigde leden van de beroeps-
groep doorgaans een belangrijke rol spelen in een dergelijk socialisatieproces.6 
Hetzelfde geldt met betrekking tot het houden van een introductietijd, rituelen 
gericht op het stimuleren van solidariteit binnen de groep en inwijdingsrites.7 
Deze mechanismen, die tezamen bepalend zijn voor het socialisatieproces bin-
nen de beroepsgroep, brengen de heersende groepscultuur over op de aspirant-
leden, en cultiveren trouw aan de groep. Ze bieden de nieuweling twee opties: 
of hij past zich aan, of hij wordt uitgesloten van verdere deelname. Ik zal nu 
kort stilstaan bij de bestaande literatuur over de aard, de selectie en de sociali-
satie van Nederlandse rechterlijke ambtenaren. 

                                                           
3  De Groot-van Leeuwen 1991, p. 11-17 en 198-199. 
4  Stinchcombe 1968, p. 108-110. Daarnaast bepalen machthebbers wie hun opvolgers 

worden door controle te houden over de benoemingen van aspirant-leden, en door 
het zijn van rolmodel voor ambitieuze leden van de jongere generatie, Stinchcombe 
1968, p. 108-113.  

5  De Swaan 2006, p. 64-65. Zie over socialisatie verder Berger & Luckmann 1966, p. 
149-193; Winants 1999, p. 82-83; Hendrix 2003, p. 51-64. 

6  Stinchcombe 1968, p. 109-110. 
7  Hendrix 2003, p. 56. 
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Aard van de rechterlijke macht 

Over de samenstelling en achtergrond van de Nederlandse rechterlijke macht is 
al veel geschreven.8 Uit de literatuur komt naar voren dat de rechterlijke macht 
gekenmerkt wordt door een betrekkelijk homogene, gematigde cultuur met een 
wat formele, bureaucratische en terughoudende uitstraling.9 Een goede rechter 
of officier is naar zeggen van de beroepsgroep juridisch bekwaam, staat midden 
in de wereld maar is wel onafhankelijk en neutraal, is sociaal vaardig, beschikt 
over algemene intellectuele capaciteiten en is integer, onkreukbaar en eerlijk.10 
Verder ambieert de rechterlijke macht een afspiegeling van de maatschappij te 
zijn,11 maar is dat niet. Alhoewel vrouwen inmiddels een behoorlijk deel van de 
rechters en officieren uitmaken, zijn er nog maar enkele allochtone rechters.12 

Selectie 

Toetreding tot de Nederlandse rechterlijke macht vindt plaats langs drie ver-
schillende wegen, namelijk via een zesjarig traject voor jonge juristen (de raio-
opleiding), via een eenjarig programma voor ervaren juristen (de rio-opleiding, 
oftewel ‘rechter in opleiding’, ook wel bekend als buitenstaander) of via een 
interne opleiding voor ervaren en getalenteerde medewerkers van rechterlijke 
colleges.13 Voorafgaand aan de verschillende trajecten vindt er selectie plaats, 
waarvan die voor de raio-opleiding als ‘streng’ te boek staat. Ter illustratie: 
volgens cijfers van de Raad voor de Rechtspraak waren er 339 sollicitaties op 
de raio-opleiding in 2006. Daarvan zijn 55 personen voor de opleiding gese-
lecteerd, oftewel 16 procent. Ter vergelijking kwamen er in hetzelfde jaar 108 
sollicitaties op de rio-opleiding. Daarvan zijn 85 personen geselecteerd, dat is 

                                                           
8  Zie o.m. Van de Bunt 1985; De Groot-van Leeuwen 1991; Josten en Van Tijn 1991; 

Bruinsma 2000; Bruinsma 2001; Husken en Vervoort 2003; De Groot-van Leeuwen 
2005; Böcker en De Groot-van Leeuwen 2006; Gommer en Meuleman 2007. 
Informatief zijn ook verschillende publicaties in de media over de rechterlijke macht 
waaronder Elings 2003 in de Volkskrant, van Westerloo 2006 in NRC Handelsblad 
en een uitzending van Zembla op 3 juni 2007. 

9  Vergelijk de indruk die jonge juristen en rechtenstudenten van allochtone afkomst 
hebben van de rechterlijke macht zoals beschreven in Böcker en De Groot-van 
Leeuwen 2006, p. 131-132. Enkele citaten: ‘een formele organisatie’; ‘dat je (...) 
nogal in een keurslijf zit’; ‘een stoffiger imago (dan de advocatuur)’; ‘een hele 
bureaucratische aangelegenheid’.  

10  De Groot-van Leeuwen 1991, p. 169-170. 
11  Zie verder Böcker en De Groot-van Leeuwen 2006, p. 123-125. 
12  Böcker en De Groot-van Leeuwen 2006, p. 121. Zie ook Groenendijk en Hahn 2006, 

over de ervaringen van Nederlandse juristen van Marokkaanse en Turkse afkomst. 
13  Over (selectie voor) de raio-opleiding zie o.m. Besier en van Teeffelen 1972; 

Enschedé 1976; Teeffelen c.s. 1977; Van Oven 1977; De Groot-van Leeuwen 1991, 
p. 34-37; Gisolf 1993; Derksen e.a. 1994; Vertrouwenscommissie RAIO-selectie 
1996; Mewe en Relou 2000; Eindrapport Projectgroep Verkenning Raio-opleiding 
2006. Voor de rio-opleiding zie De Groot-van Leeuwen 1991, p. 37-38. In Böcker 
en De Groot-Van Leeuwen 2006 wordt de derde weg naar de rechterlijke macht 
beschreven, p. 114-118. Nadere informatie over de opleidingstrajecten is ook 
verkrijgbaar via de website van de Raad voor de Rechtspraak. 
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79 procent.14 Deze discrepantie heeft deels een praktische oorzaak, er is immers 
een gelimiteerd aantal raio-opleidingsplaatsen beschikbaar, terwijl er voor de 
rio’s geen vergelijkbare limieten gelden. Dergelijke cijfers versterken wel de 
indruk die onder rechtenstudenten bestaat dat de raio-opleiding weggelegd is 
voor de ‘happy few’.15 Naast deze ‘zelfselectie’ is door Loth in een artikel over 
de selectie van rio’s nog gewezen op een ander risico dat aan het selectieproces 
kan kleven. Volgens hem bestaat onder meer het gevaar dat de wens om de 
kans op het mislukken van de opleiding te minimaliseren ertoe leidt dat vooral 
risicoloze kandidaten worden geselecteerd. Daarmee worden niet alleen de 
mindere goden uitgesloten, maar kunnen ook de uitstekende kandidaten, die 
immers ook opvallen en daardoor eerder als risico worden gezien, buiten de 
boot vallen.16 Van Delden, oud-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, 
formuleerde het in een recent interview als volgt: ‘We zijn heel sterk in het 
uitsnijden van de uitersten. Er zitten weinig domme mensen in de rechterlijke 
macht. En weinig briljante’.17 

Socialisatie 

Er wordt in de literatuur herhaaldelijk geconstateerd dat er binnen de Neder-
landse rechterlijke macht sprake is van een sterke socialisatie.18 In de Neder-
landse vakliteratuur over de medische beroepsgroep is expliciet onderzoek 
gedaan naar de manier waarop aankomende artsen gesocialiseerd worden. Zo 
verrichtte Winants omvangrijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de 
co-assistentschappen als inwijding in de medische beroepscultuur.19 

Naar mijn weten bestaat er echter geen vergelijkbaar expliciet onderzoek 
naar socialisatie binnen de Nederlandse rechterlijke macht.20 Dit onderzoek 
tracht enigszins in die leemte te voorzien door de elementen van het socialisa-
tieproces te isoleren en te beschrijven. 

                                                           
14  Raad voor de Rechtspraak 2006, p. 50. 
15  Zie de bespreking van dit fenomeen door Böcker en de Groot-van Leeuwen 2006, p. 

133-134. 
16  Loth 2003, p. 253. Zie Malleson 2006 over de risico’s verbonden aan de Engelse 

wijze van selectie van rechters. 
17  Jensma, F., ‘Ik blijf een heer’, NRC Handelsblad 15 december 2007. 
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Onderzoeksvragen 

De hoofdonderzoeksvraag – welke mechanismen van sociale controle kan men 
onderscheiden, en op welke wijze zijn zij van invloed op de vorming van de 
raio – is het resultaat van reflectie op mijn eigen raio-opleiding aan de hand van 
de eerdergenoemde literatuur over de rechterlijke macht, selectie en socialisa-
tieprocessen. Van dit eerste bewustwordingsproces is in een eerder artikel ver-
slag gedaan.21 

Gegeven dat de raio-opleiding een socialisatieproces behelst – zoals nader 
te omschrijven in dit stuk – doen zich meerdere subvragen voor omtrent de 
consequenties van een dergelijk proces. Een voor de hand liggende vraag is 
bijvoorbeeld: hoeveel raio’s vallen er af, en waarom? Hier zal ik in een aparte 
paragraaf op ingaan. Moeilijker te beantwoorden – en wellicht pregnanter – zijn 
twee vragen die direct verband houden met de belangrijke positie die de rech-
terlijke macht in onze samenleving bekleedt. Allereerst: vallen er door de op-
leiding annex socialisatie kandidaten weg die een goed rechter hadden kunnen 
zijn? En ten tweede: worden door de opleiding annex socialisatie de kandidaten 
zodanig geselecteerd en gevormd, dat ze onvoldoende invulling kunnen geven 
aan wat de samenleving van een rechter mag verwachten? Op deze twee sub-
vragen zal ik in de conclusie trachten een – voorzichtig – antwoord te geven. 

Onderzoeksmethode 

Om antwoord te krijgen op de hoofdonderzoeksvraag heb ik mij gericht op wat 
ik ‘uittreders’ noem. Hieronder versta ik ten eerste raio’s die op eigen initiatief 
de rechterlijke macht hebben verlaten, hetzij tijdens de opleiding, hetzij enige 
tijd na voltooiing van de opleiding. Dit zijn de vrijwillige uittreders. Ten 
tweede zijn er raio’s wier opleiding van hogerhand beëindigd is omdat ze niet 
geschikt zijn bevonden. Dit zijn de gedwongen uittreders. Mijn interesse voor 
uittreders – en voor het socialisatieproces als zodanig – is gewekt tijdens mijn 
eigen raio-opleiding. Alhoewel de opleiding de reputatie heeft weinig gedwon-
gen uitval te kennen, kreeg ik de indruk dat sommige raio’s die de opleiding 
vroegtijdig verlaten, dat niet doen omdat ze het werk niet aankunnen, maar 
omdat ze niet kunnen of willen aarden in de organisatie. De werk- en denkwijze 
van de rechterlijke macht spreekt niet aan en ze voelen zich ook na verloop van 
tijd nog niet thuis in de beroepsgroep.22 Als ‘voice’ dan geen uitkomst biedt, 
resteert ‘exit’.23 De combinatie van gedwongen uittreders, die het meest ex-
treme mechanisme van sociale controle hebben ondergaan, namelijk uitstoting, 
en vrijwillige uittreders, waaronder een deel dat vermoedelijk vertrekt als een 
vorm van protest, maakt deze groep tot zo’n interessante onderzoeksgroep. 
Uittreders vervullen immers een maatschappijkritische functie ten opzichte van 
de beroepsgroep die ze hebben verlaten.24 Het ‘conflict’ dat ten grondslag ligt 

                                                           
21  Köhne-Hoegen 2006. 
22  Köhne-Hoegen 2006, p. 186. 
23  Hirschmann 1970. 
24  Nijhoff 1978, p. 29; Hendrix 2003, p. 59. 
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aan het vertrek maakt bovendien dat allerlei zaken rondom de opleiding die 
normaal gesproken impliciet blijven, expliciet benoemd en overdacht worden. 
Conflicten bieden daarom een goed aanknopingspunt voor kwalitatief onder-
zoek. 

Interviews 

Tussen september 2006 en april 2007 zijn twintig uittreders geïnterviewd. De 
contactgegevens van het merendeel van de uittreders zijn verkregen naar aan-
leiding van een oproep om mee te werken aan het onderzoek dat via de e-mail 
onder de huidige raio’s is verspreid. Van een deel van de respondenten had ik 
contactgegevens naar aanleiding van mijn eigen raio-opleiding. Twee van de 24 
benaderde uittreders hebben niet gereageerd, en twee gaven aan liever niet aan 
het onderzoek mee te werken. Uiteindelijk zijn zes mannen en veertien vrou-
wen geïnterviewd,25 die allen tussen 2000 en 2006 met de opleiding zijn ge-
stopt. 

De interviews zijn in persoon afgenomen, op de werkplek van de respon-
dent (9), op het Wiarda instituut in Utrecht (4), bij de respondent thuis (4) of in 
een horeca gelegenheid (3). De respondenten werden in de loop van een half 
gestructureerd interview gevraagd naar het verloop van hun opleiding, naar hun 
ervaringen met SSR, de lichting, de rechtbank raio’s, de verschillende sectoren 
en stageonderdelen, de opleiders en de beoordelingen, alsmede naar hun positie 
binnen de organisatie, de redenen voor het beëindigen van de opleiding, het 
verloop van de verdere carriere en hun visie op de rechterlijke macht. De inter-
views duurden gemiddeld anderhalf uur, en van elk is een audio-opname ge-
maakt. De opnames zijn naderhand uitgewerkt en het verkregen materiaal is 
gecodeerd. Omwille van de anonimiteit van de respondenten wordt elke uittre-
der aangeduid met een gefingeerde voornaam. 

Naast de uittreders is in juni 2007 ook een gezamenlijk gesprek annex inter-
view afgenomen met drie leden van de raio-raad, het vertegenwoordigende 
orgaan van de raio’s. Dit diende ter toetsing van de voorlopige onderzoeks-
resultaten verkregen na analyse van de interviews met de uittreders. Tot slot is 
de rector van de SSR geïnterviewd. Alle respondenten hebben een eerdere 
versie van dit artikel te lezen gekregen. Twee respondenten verzochten om 
aanpassing dan wel weglating van een citaat. Aan die verzoeken is voldaan. 

Onderzoeksgroep 

Voor een beter begrip van de onderzoeksgroep is enige uitleg van het beoorde-
lingssysteem nodig. Raio’s worden na afloop van elke stage beoordeeld aan de 
hand van een lettersysteem. Een ‘A’ betekent ‘slecht, voldeed niet aan de ge-
stelde functie-eisen’. Een ‘B’ is onvoldoende, een ‘C’ voldoende, een ‘D’ staat 
voor ‘goed’ en een ‘E’ is ‘uitmuntend, ging in opvallende mate boven de ge-
stelde eisen uit’. Van een raio die een ‘A’ scoort wordt de opleiding met 

                                                           
25  De verhouding man – vrouw in de raio-opleiding is ongeveer 1 op 5. Een voorbeeld: 

in 2005 zijn 8 mannen en 46 vrouwen toegelaten tot de raio-opleiding, Raad voor de 
Rechtspraak 2005, p. 45. 
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onmiddellijke ingang afgebroken. Bij een ‘B’ beoordeling mag de raio de des-
betreffende stage overdoen bij een andere rechtbank of parket. Indien dan weer 
een ‘B’ beoordeling volgt, wordt ook hier de opleiding afgebroken. Als de 
herkansing voldoende is, maar er bij een van de volgende stages alsnog een ‘B’ 
volgt, wordt de opleiding eveneens afgebroken. 

Van de geïnterviewde uittreders zijn er drie die twee keer een ‘B’ beoorde-
ling hebben gekregen tijdens de civielrechtelijke of bestuursrechtelijke stage, 
ten gevolge waarvan de opleiding is afgebroken. Dit zijn de gedwongen uittre-
ders. Van de overige zeventien hebben vier de opleiding afgemaakt, maar zijn 
kortere of langere tijd daarna alsnog overgestapt naar het werk dat ze tijdens 
hun buitenstage deden (in drie gevallen: de advocatuur). Deze groep reken ik 
tot de vrijwillige uittreders. Van de dertien resterende geïnterviewden, zijn er 
zeven die tijdens de opleiding sterke negatieve signalen van de organisatie 
hebben ontvangen in de vorm van een daadwerkelijke of in het vooruitzicht 
gestelde ‘B’ beoordeling, en soms zelfs een dreigende tweede ‘B’ beoordeling, 
opvallend genoeg allemaal tijdens de civielrechtelijke stage. Deze groep lijkt de 
eer aan zichzelf te hebben gehouden door terug te treden. Ik noem ze daarom 
‘uittreders na negatief signaal’. Van de overige zes uittreders zijn er drie ge-
stopt tijdens of vlak na de civielrechtelijke stage, één tijdens de bestuursrech-
telijke stage en twee tijdens de parketstage. Ook deze groep behoort tot de 
vrijwillige uittreders, omdat ze door de organisatie gedurende de opleiding 
steeds geschikt zijn bevonden en dus om andere redenen de rechterlijke macht 
hebben verlaten. Eén van dezen is inmiddels weer toegetreden tot de beroeps-
groep als rechter in opleiding (rio). 

Tabel 1. Overzicht geïnterviewde uittreders 

Gedwongen 
uittreders 

Uittreders na 
negatief signaal 

Vrijwillige uittre-
ders tijdens de 
opleiding 

Vrijwillige uittre-
ders na afronding 
van de opleiding 

Totaal 

3 7 6 
(waarvan 1 inmiddels 

heringetreden) 

4 20 

 
Bij de bespreking van uitstoting als mechanisme van sociale controle kom ik 
terug op de verhoudingen tussen de verschillende soorten uittreders.  

Mechanismen van sociale controle 

De SSR en de lichting 

Twee keer per jaar, op 1 april en 1 oktober, start een nieuwe lichting van onge-
veer dertig raio’s met de opleiding. Het programma begint met een interne 
week bij SSR in Zutphen. De raio’s worden bij elkaar in een hotel onderge-
bracht, ze volgen een intensief cursusprogramma, ondernemen een gezamen-
lijke activiteit zoals ‘paintballen’ en duiken ’s avonds de kroeg in. Ze zijn ge-
middeld 28 jaar oud en trots dat ze door de strenge selectierondes heen zijn 
gekomen. In de woorden van Susan: ‘Het was een soort idols idee. Je kent 
elkaar helemaal niet en je komt allemaal in dezelfde positie en dat is toch een 
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hele aparte positie’. Sommige respondenten, waaronder Hannah, voelen zich 
door SSR op een voetstuk geplaatst: ‘“Jullie zijn de crème-de-la-crème van de 
juristerij”, dat is het eerste wat we te horen kregen. (…) Je werd ook zo neer-
gezet, jullie zijn het, het summum’. 

De herinneringen aan die eerste week zijn overwegend positief. Mark: 
‘Zutphen was fantastisch, dat was geweldig. Allemaal jonge frisse mensen van 
vergelijkbaar niveau die van alle richtingen kwamen (…) maar wel allemaal 
met hetzelfde soort idee over de rechterlijke macht en de rechtspraak. We be-
gonnen met z’n allen aan een avontuur, zo voelde het ook echt’. Tijdens die 
eerste cursusweek wordt door sommigen intensief onderling contact gezocht. 
Steven: ‘Je merkte dat dat ook de bedoeling was, maar er werden meteen ban-
den gesmeed met de lichting’. De lichtingsgenoten treffen elkaar vervolgens 
ook buiten SSR voor borrels, etentjes en ‘lichtingsweekenden’. Dan worden er 
volop ervaringen uitgewisseld, en opleidingsperikelen besproken. Andere lich-
tingen gaan minder intensief met elkaar om, maar onderhouden toch e-mail 
verkeer, of treffen elkaar in deelgroepjes. 

Een deel van de respondenten vindt echter niet meteen aansluiting. Ivo: ‘Ja, 
dit zijn nou raio’s. Niet het type mensen waar ik normaal mee omga. Nerderige 
mensen allemaal (die weinig hebben meegemaakt). Maar ik maak best makke-
lijk contact en vond wel een groepje. We hebben een fantastische week gehad 
met veel lol, maar ik had nog steeds het idee: dat dit nou rechters worden’. 
Vergelijk ook Leonard: ‘Ik kon geen aansluiting vinden met mijn lichting. Met 
de hele lichting niet. Ik had de indruk dat het een ander soort mensen waren, 
serieuzer, minder snel hun woordje klaar, in die zin meer terughoudende types. 
Ik was meer ‘outgoing’ denk ik, meer hart op de tong’. Marianne vindt haar 
lichting juist overheersend: ‘Ik weet wel dat ik de eerste dag in Zutphen op 
mijn kamertje zat en dacht ‘oh mijn God, waar ben ik terechtgekomen?’Ik 
dacht echt deze mensen zijn mijn mensen helemaal niet. Ik vond ze heel erg 
dominant, heel erg streberig’. Sara ervaart binnen haar lichting onderlinge 
competitie. Het begint al in de trein op weg naar Zutphen: ‘Ik kan me nog heel 
goed herinneren dat we elkaar echt zo’n beetje zaten aan te kijken, wie ben jij, 
heel erg oordelend voor mijn gevoel. Ik deed dat zelf ook, maar ik voelde mij 
heel erg beoordeeld. Zo was eigenlijk die eerste dag die hele groep, dat ieder-
een elkaar zo zat aan te kijken, wie ben jij en zou jij slimmer zijn dan ik?’. Een 
element van onderlinge competitie blijft gedurende de gehele opleiding be-
staan. Raio’s vergelijken de beoordelingen die ze hebben gekregen, maar ook 
tal van andere zaken zoals het aantal vonnissen dat ze hebben geschreven, de 
zittingen die ze hebben gedaan en, bij het parket, de doorzoekingen en moord-
zaken waarbij ze betrokken zijn geweest. 

Rechtbank raio’s 

Na die eerste week bij de SSR gaan de raio’s aan de slag bij de verschillende 
rechtbanken. Naast hun landelijke lichting vinden veel van de respondenten een 
tweede klankbord bij de raio’s uit andere lichtingen die binnen dezelfde recht-
bank zijn geplaatst. De hechtheid van deze groep verschilt. In sommige recht-
banken treffen de raio’s elkaar regelmatig voor de lunch, gaan wekelijks bor-
relen en eten, en ondernemen andere sociale activiteiten zoals het vieren van 
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Sinterklaas of een weekendje skiën. In andere rechtbanken zijn de banden min-
der sterk. Binnen de hechtere groepen vinden de raio’s veel steun bij elkaar. Er 
worden ervaringen uitgewisseld en er wordt veel gesproken over opleiders, de 
verschillende sectoren, het beoordelingssysteem en de mede-raio’s. Vooral de 
‘vijandbeelden’ over opleiders, en de schrikverhalen over de verschillende 
sectoren kunnen beeldbepalend werken bij de raio’s, waardoor sommigen met 
knikkende knieën doorgaan naar de volgende sector. Een respondent, op de 
vraag of zij zin had in de civiele stage: ‘Nee. Er waren van die verhalen dat het 
heel saai was, en moeilijk om je erdoorheen te slaan, en dat je de meeste tijd 
doorbrengt met het schrijven van vonnissen op je kamer. Ik dacht wel, ik zie 
wel, maar het zit wel in je achterhoofd’. Dan nog Tara: ‘(over opleiders) deden 
echt mythische verhalen de ronde. Een van de opleiders bij bestuursrecht had 
ook echt een naam, daar moet je mee oppassen. Daar was ik in het begin ook 
echt bang voor, nou bang, dat is een groot woord, maar wel dat ik (dacht) ‘oei’’. 

Net als bij de lichtingen zijn er ook respondenten die zich juist niet thuis 
voelen bij de rechtbank raio’s. Hannah: ‘Ze waren redelijk hecht maar een 
ander soort type dan ik zelf ben, zo ontzettend stijf. Keurig, ‘we doen niets fout, 
we hebben geen enkele spontaniteit in ons want we hebben maar één doel en 
dat is de functie van rechter bekleden’. Types die alleen maar in de studieboe-
ken hebben gezeten, een beetje lol maken, of een studentenvereniging, daar is 
me nooit iets van gebleken’. 

De opleider 

Bij elke stage wordt de raio gekoppeld aan één, of soms twee, opleiders. Een 
opleider is een doorgaans ervaren rechter of officier die verantwoordelijk is 
voor de begeleiding van de raio gedurende het stageonderdeel.26 Tijdens de 
eerste stage bij de sector strafrecht verricht de raio de werkzaamheden van een 
secretaris, dat wil zeggen dat hij bij zittingen optreedt als griffier en dat hij de 
processenverbaal en de conceptvonnissen maakt. De opleider bekijkt en corri-
geert deze stukken, en ze gaan vervolgens op naam van de opleider uit. Daar-
naast mag de raio na een zitting van de meervoudige kamer, waar zijn opleider 
idealiter deel van uitmaakt, bij het overleg in raadkamer als eerste zijn mening 
geven. Tijdens de civiele en de bestuursstage corrigeert de opleider niet alleen 
de conceptvonnissen, -uitspraken en -beschikkingen die de raio maakt, maar 
laat hem ook onder zijn toezicht zijn eerste comparities en enquêtes, respectie-
velijk bestuursrechtelijke zittingen doen. Bij het parket verandert de verhouding 
tussen de raio en zijn opleider in die zin, dat de raio nu niet langer uit naam van 
zijn opleider handelt, maar op eigen titel. 
Een complicerende factor in de relatie tussen de raio en de opleider is dat de 
opleider tevens beoordelaar is. Hij is de persoon die de beslissing neemt of de 

                                                           
26  Er gelden ten tijde van het schrijven van dit artikel geen bijzondere kwalificaties 

voor opleiders, en de gerechten en parketten hanteren hun eigen beleid met 
betrekking tot het aanwijzen van opleiders. Zie Projectgroep Verkenning Raio-
opleiding 2006, p. 14. Permanente educatie voor opleiders en beoordelaars staat op 
stapel, evenals intervisie voor opleiders en landelijke modelplannen voor de 
opleiding. 
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raio geslaagd of gezakt is voor het desbetreffende stageonderdeel (zie verder 
onder ‘beoordeling’). Maar naast (1) begeleider en (2) beoordelaar, blijkt dat de 
opleider ook nog andere rollen kan innemen ten opzichte van de raio. Hij is 
immers wat Berger en Luckman een (3) ‘significant other’ noemen,27 dat wil 
zeggen iemand die aan de raio opgelegd wordt en die de wereld van het recht 
door de ogen van de rechterlijke macht aan hem overbrengt. Soms fungeert hij 
ook als (4) rolmodel, en in de praktijk kan hij alles zijn van (5) een angstaan-
jagend en intimiderende ‘baas’, tot (6) vertrouwenspersoon tot (7) vriend. De 
persoonlijke stijl van de opleider en de individuele karaktereigenschappen van 
de raio spelen hierbij een rol. Zo herinnert een lid van de raio-raad zich de 
volgende woorden van een opleider bij de eerste ontmoeting: ‘Ik verwacht dat 
je vandaag je eerste vonnis inlevert en ik zie gelijk al aan het vonnis of het erin 
zit of niet’. De ene raio ziet hier een leuke uitdaging in, de ander ervaart het als 
een test of een soort ontgroening met onzekere consequenties. De verschillende 
rollen die de opleider ten opzichte van de raio in kan nemen alsmede de per-
soonlijke interactie tussen de twee, gecombineerd met het verschil in positie die 
de opleider en de raio innemen in de hiërarchie van de rechterlijke organisatie, 
maken de verhouding tussen raio en opleider potentieel complex.  

Dat de verhoudingen tussen raio en opleider zeer verschillend kunnen zijn 
wordt geïllustreerd door de ervaringen van de respondenten. Allereerst blijkt 
dat Sara het zeer goed kan vinden met een opleider waarover binnen haar 
rechtbank gezegd wordt dat hij onaardig en lomp is. Zij gaat regelmatig met 
hem borrelen en eten, en dat vriendschappelijke contact is zo gebleven, zelfs 
nadat zij uit de rechterlijke macht is vertrokken. David heeft bewondering voor 
zijn opleider bij het parket, en ziet hem als rolmodel: ‘Hij is nog steeds een van 
de officieren die ik vreselijk hoog heb. Hoe hij zijn zaken deed, dat vond ik 
fantastisch’. Ook Diana heeft bewondering voor haar opleider bij de civiel-
rechtelijke sector, maar voelt zich tevens geïntimideerd: ‘Mijn opleider was op 
civielrechtelijk gebied een soort god, daarnaast was ik een kruimel’. Marianne 
wordt tijdens haar civielrechtelijke stage steeds onzekerder over haar schrifte-
lijke werk, maar durft haar twee opleiders niet om verdere uitleg of hulp te 
vragen omdat ze bang voor ze is, en voor hun beoordelingen. Sara ten slotte, 
die zo’n hechte band met één van haar opleiders heeft, is doodsbang voor een 
opleider die ze tijdens een latere stage krijgt: ‘Als zij binnenkwam, ik zei zo 
min mogelijk, ik durfde geen telefoontjes meer te plegen waar zij bij was. (…) 
Op een gegeven moment (…) kon ik ook niet meer eten waar zij bij was, dan 
kreeg ik een helemaal dichtgeknepen strot, zoveel spanning riep zij in mij op’. 

Beoordeling 

Aan het eind van elke stage stelt de opleider een voorlopige beoordeling vast, 
meestal na overleg met andere rechters en secretarissen die zicht hebben op het 
werk van de raio. De raio mag reageren op dit concept. Vervolgens bespreekt 
de opleider de conceptbeoordeling met een opleidingsadviseur van SSR, 
waarna de beoordeling definitief wordt. De raio is zelf niet aanwezig bij deze 

                                                           
27  Berger and Luckmann 1991, p. 151. 
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bespreking. Als hij het niet eens is met de eindbeoordeling kan hij in beroep 
gaan.28 

Het beoordelingssysteem drukt zwaar op de raio’s, en een deel van de res-
pondenten lijdt onder de voortdurende prestatiedruk en het gevoel dat zij over-
geleverd zijn aan de gratie van de opleider. Annette over de beoordelingsdruk: 
‘Dat heb ik onderschat, dat was een zwaard van Damocles. Elk vonnis werd 
met een lijstje beoordeeld op vorm, inhoud, kennis, overall. Het is alsof je elke 
week een tentamen moet doen, een tien moet halen. Je krijgt letters en als je 3 
of 4 keer een onvoldoende haalt hangt er een verlenging boven je hoofd. (…) 
Het was psychisch echt zwaar’. Caroline: ‘Ik kon niet omgaan met die beoor-
delingen. Ik voelde me op alle fronten beoordeeld, mijn werk, de manier 
waarop ik rondliep, wat ik zei’. Alle respondenten, ook diegenen met uitslui-
tend gunstige beoordelingen, hekelen het gebrek aan reciprociteit in het beoor-
delingssysteem. Ze vinden het frustrerend dat ze niet aanwezig mogen zijn bij 
de bespreking met de beoordelingsadviseur: ‘De opleidingsadviseur is een 
mysterieus figuur, niemand zag hem ooit, (er werd gezegd) “oh, hij heeft een 
bril”. Hij krijgt een geprepareerde map, inhoudelijk over een vonnis zegt hij 
niets, hij vraagt alleen aan de opleider “wat vindt u ervan”? Hoe subjectief kan 
het zijn?’ Steven: ‘Dat beoordelingssysteem vind ik totaal idioot. Dat vind ik 
heel raar dat je na afloop van zo’n sessie erbij geroepen wordt met dit is het 
geworden, en dan mag je er wel iets van zeggen en dat wordt dan geloof ik in 
een soort voetnoot opgenomen, maar dat was het dan ook’. 

De manier van beoordelen kan een blijvend effect op de raio hebben. 
Pauline heeft de opleiding met goed gevolg volbracht, maar is enkele jaren later 
nog altijd heel zenuwachtig voor functioneringsgesprekken in haar huidige 
baan. Het valt haar op dat haar huidige collega’s daar geen last van hebben. Een 
meerderheid van de respondenten zegt tengevolge van de raio-opleiding en de 
manier van beoordelen kortere of langere tijd onzeker te zijn geweest. Zo ook 
Olivia over haar werk als onderzoekster: ‘Hier als ik in het begin stukken moest 
inleveren, nou ik was dóód nerveus. En als we gingen bespreken, bij iedere fout 
(reageerde ik met) “oh wat stom”. Echt nog steeds van die raio dingen, ‘oh dat 
is fout’, ‘oh hoe heb ik dat kunnen doen’, oh wat stom’’. 

                                                           
28  Naar aanleiding van het eindrapport van de Projectgroep Verkenning Raio-opleiding 

2006, en een vervolgtraject van herbezinning op de raio-opleiding dat daarop is 
ingesteld, is onder meer voorgesteld om raio’s zelf een evaluatieformulier in te laten 
vullen over het desbetreffende stageonderdeel.  
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Uitstoting 

Op grond van de cijfers die door SSR worden bijgehouden kan geconcludeerd 
worden dat minder dan 5 procent van de geselecteerde raio’s onvrijwillig ont-
slag krijgt.29 De cijfers van de laatste jaren zijn als volgt:30 

 
Tabel 2. SSR-cijfers over de raio-opleiding 

 2006 2005 2004 2003 2002 

Nieuw geselec-
teerd 

55 54 55 65 180 

Raio’s in 
opleiding 

273 268 275 265 259 

Uitstroom 39 43 42 48 55 

Uitval 10 13 3 6 7 

Waarvan 
gedwongen 

onbekend 2 0 2 2 

 
Maar een nadere beschouwing van de onderzoeksgroep leert dat deze cijfers 
genuanceerd moeten worden. Zoals eerder gezegd bestaat de groep respon-
denten uit 10 vrijwillige uittreders, 7 uittreders die sterke negatieve signalen 
van de beroepsgroep hebben ontvangen en 3 gedwongen uittreders. De groep 
uittreders die sterke negatieve signalen hebben ontvangen heeft weliswaar ‘of-
ficieel’ vrijwillig ontslag genomen, maar heeft in de praktijk te kennen gekre-
gen dat beëindiging van de opleiding dreigde. Uitstoting, dan wel dreiging met 
uitstoting, speelt als mechanisme van sociale controle ook bij deze groep een 
significante rol.  

Voor de gedwongen uittreders en de uittreders die negatieve signalen van de 
beroepsgroep hebben ontvangen is het inzetten van het uitstotingsproces een 
vernederende ervaring. Mark, over de voortdurende kritiek op zijn vonnissen: 
‘Mijn zelfvertrouwen was geknakt, ik ging eraan stuk’. Caroline: ‘Op een ge-
geven moment raak je in een negatieve spiraal. (…) De gelederen gaan zich 
sluiten, niemand is nog bereid energie in je te steken, iedereen is bezig om je op 
een nette manier eruit te werken. (…) Het is zo’n negatieve ervaring, je hebt het 
gevoel dat je nergens meer grip op hebt. Je wordt het nest uitgewerkt’. Een 
andere respondent over het moment dat het gedwongen vertrek een feit was: 
‘Mijn wereld stortte in. Het was alsof het kleed onder mijn voeten vandaan 
werd getrokken. De ingeslagen weg was geblokkeerd, en wat ga je dan doen’. 
Alleen Ruth heeft een veel minder negatieve herinnering aan de periode voor-
afgaand aan haar tweede ‘B’ beoordeling: ‘Aan het einde van de verlenging had 
ik mezelf weer teruggevonden, ik ging er met een goed gevoel weg. Het was 

                                                           
29  Vertrouwenscommissie RAIO-selectie 1996, p. 300; Projectgroep Verkenning Raio-

opleiding 2006, p. 28; Raad voor de Rechtspraak 2003-2006. 
30  Bron: Projectgroep Verkenning Raio-opleiding 2006, p. 28, aangevuld met Raad 

voor de Rechtspraak 2006 (aantal raio’s in opleiding in 2006) en SSR (uitstroom en 
uitval 2006). 
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wel een erg heftige periode. Op alle fronten kreeg ik een ‘C’ maar voor één 
onderdeel een ‘B’ dus dat was afserveren’. 

Positie 

In de positie van de raio schuilt in de beleving van de respondenten veel onze-
kerheid en onduidelijkheid. Formeel is de raio in dienst van SSR, het instituut 
waardoor een aantal zich zoals eerder gezegd op een voetstuk geplaatst voelt. 
Maar als de beschermende muren van de SSR verruild moeten worden voor de 
diverse rechtbanken, komt de raio in een heel andere wereld terecht. Hannah, 
over de verandering in positie: ‘Die werd in de praktijk omgezet in: nu moet je 
laten zien of je het ook kan. Nu ga je er keihard voor werken, je hebt dat etiket 
op je gekregen, je moet je nu maar aanpassen en doorwerken’. Op een enkeling 
na, hebben de respondenten het gevoel dat ze in sociaal en functioneel opzicht 
noch bij de rechters, noch bij de secretarissen horen, en dat ze zichzelf maar 
moeten zien te redden. Caroline: ‘Je wordt als een soort vreemde eend neerge-
zet in de organisatie en iedereen gaat kijken hoe je het doet’. Eduard illustreert 
het als volgt: ‘Ik had een beker met een grote rode nul op mijn kamer. Ik zei, 
dat is een echte raio-beker’. Nicole: ‘Ik heb me als raio altijd zwemmende ge-
voeld. Ik was gewend vanuit mijn vorige werkplek om met collega’s te werken. 
Dat heb ik als raio nooit ervaren, dat ik collega’s had’. De tijdelijkheid van elke 
werkplek maakt het ook lastig voor raio’s om ingebed te raken in iedere sector. 
Om de tien maanden wordt er immers van stage gewisseld, en bij een volledige 
opleiding kan de raio in zes jaar tijd wel acht keer van werkomgeving veran-
deren. 

De respondenten illustreren met voorbeelden hoe hun perceptie van er niet 
bij horen bevestigd werd. Zo herinnert een respondent zich een sectoruitje 
waarbij de rechters in een hotel werden ondergebracht terwijl de raio’s op een 
boot moesten slapen. Een andere respondent: ‘Het is een soort kasteverschil’. 
Anderen zijn zich er van bewust dat ze ‘anders’ zijn, maar ervaren dat niet als 
iets negatiefs. Tara: ‘Bij de rechtbank was je wel altijd ‘de raio, en dat werd 
altijd positief gezien in mijn ervaring (…). De jurisprudentiebesprekingen bij 
bestuursrecht moesten de raio’s altijd voorbereiden, bijvoorbeeld. Er wordt ook 
zo over gesproken, (over) ‘de raio’s’’. Maar de raio’s cultiveren ook zelf hun 
‘anders zijn’. Eerder zagen wij dat ze banden met elkaar aan gaan, steun bij 
elkaar zoeken en ervaringen uitwisselen. Sommigen geven zelfs de voorkeur 
aan elkaars gezelschap boven het gezelschap van rechters of secretarissen. 
Janneke: ‘In mijn rechtbank weet ik dat raio’s echt worden gezien als een 
aparte groep. Ik vind ook dat zij zich zo profileren omdat ze altijd met elkaar 
gaan lunchen, altijd met elkaar dit, altijd met elkaar dat. (…) Ik vind dat zij zich 
naar secretarissen en mensen van de griffie profileren als “wij zijn straks rech-
ter en jullie blijven secretaris, zo is het nou eenmaal”’. Dat raio’s in sommige 
rechtbanken zichzelf afzijdig houden wordt bevestigd door de rector van SSR, 
voorheen rechter en leider van een opleidingskamer: ‘Er waren raio’s waar ik 
een heel goed contact mee had, die we altijd mee probeerden te slepen naar de 
lunch, maar ze gingen altijd met elkaar lunchen. Er was echt een heel leuk 
contact, ik heb er nog een foto van, er was geen hoge drempel maar daar kozen 
ze zelf voor’. 
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De positie die men inneemt binnen de rechterlijke organisatie blijkt bepalend te 
zijn voor hoe men benaderd wordt. Na het verlaten van de raio-opleiding wor-
den Annette, Caroline, Ruth, Leonard en Hannah secretaris, en ze merken een 
opvallend verschil in hoe ze nu tegemoet getreden worden door secretarissen en 
rechters ten opzichte van hun tijd als raio. Hannah: ‘Van secretarissen wordt 
aanzienlijk minder verwacht. (…) Als raio moet je bikkelen en moet je maar 
laten zien dat je’t wil. Ik merk nu met raio’s in mijn team, daar wordt tegen 
gezegd: dat je in het weekend moet werken dat is normaal. ‘Don’t even go 
there’ dat je dat niet wil doen’. De druk is er af, en de contacten zijn nu meer 
ontspannen. Maar ook de wisseling van de positie van raio naar die van rechter 
maakt dat men anders tegemoet getreden wordt. Tara, die na afronding van haar 
opleiding nog een jaar als rechter heeft gewerkt: ‘Wat ik zo grappig vond was 
dat er rechters waren die ik als raio nauwelijks sprak, die nu plotseling wel je 
kamer binnenkwamen om een praatje te maken, terwijl dat helemaal geen typen 
rechters waren die uit de hoogte deden of wat dan ook, maar die dus kennelijk 
toch ergens vinden dat je in een andere positie zit of zo, maar zonder dat uit te 
spreken maar zo ging dat, dat je er plotseling wel bij hoorde’. Tara realiseert 
zich ook dat haar contact met secretarissen verandert naarmate de opleiding 
vordert. Tijdens de basisstage bij de sector bestuursrecht doet ze hetzelfde werk 
als de secretarissen, en het contact met de secretarissen is plezierig. Als ze later 
haar verdiepingsstage volgt bij diezelfde sector, is ze van positie veranderd. Ze 
moet nu zelf concepten bekijken van secretarissen die vaak veel ouder en meer 
ervaren zijn dan zij zelf. ‘Je realiseert je dat je nu een andere rol hebt, en daar 
ga je je naar gedragen’. Er ontstaat meer afstand tussen haarzelf en de secreta-
rissen. 

De rolpatronen en hiërarchische verhoudingen die de raio’s aantreffen wor-
den door sommigen eenvoudig doorbroken. Janneke ergert zich aan de lunch-
cultuur bij de sector strafrecht van haar rechtbank, waar secretarissen en rech-
ters gescheiden eten: ‘Ik zat als raio helemaal achter in de gang, dus ik ging de 
hele gang meeslepen. Toen ging ineens iedereen wel met elkaar lunchen. Toen 
kreeg ik van andere raio’s van “hoe kan dat nou dat je met rechters en secreta-
rissen gaat lunchen?” Ja, je moet allemaal eten. Alleen niemand had dat tot dan 
gedaan’. Maar de grenzen tussen de verschillende groepen kunnen ook hard-
nekkig zijn. Het lukt Janneke bijvoorbeeld niet om bij de sector civielrecht een 
vergelijkbare verandering in de lunchpatronen te bewerkstelligen. Tot slot Ivo: 
‘Ik ben een keer gewezen (op de kloof tussen rechters en secretarissen) toen ik 
zei “een secretaris is een collega”. “Nee hoor, je collega’s zijn de rechters. 
Secretarissen zijn mensen van de ondersteuning”’. 

Perceptie van onmondigheid 

In de beleving van een meerderheid van de respondenten heeft de raio een sterk 
ondergeschikte rol, waarbij protest of ‘voice’ geen optie is. Ten aanzien van 
deze perceptie van onmondigheid kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
‘voice’ in een functionele capaciteit, bijvoorbeeld bij het overleg in raadkamer 
of bij het bespreken van een vonnis, en buiten de functie, bijvoorbeeld over 
deelname aan sectoruitjes. 
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Met betrekking tot mondigheid in een functionele capaciteit lopen de erva-
ringen van de respondenten uiteen. Mark: ‘Ik deed meteen mee in raadkamer, 
ik werd daar absoluut serieus genomen’. Fransje voelt zich minder vrij: ‘In 
raadkamer probeerde ik mij te verplaatsen in de gedachtegang van mijn oplei-
der, althans de oudste rechter. Als je niet hetzelfde zei als hij dacht was je be-
oordelingsformulier negatief’. Hannah is het een keer niet eens met een beslis-
sing die in raadkamer wordt genomen en krijgt te horen: ‘Als daar een groene 
stoel staat en wij zeggen in raadkamer dat hij blauw is, dan lul jij hem ook 
blauw’. Ook met betrekking tot het bespreken van conceptvonnissen is er een 
scala aan ervaringen. Nicole: ‘Er was veel ruimte om te sparren’. Daarentegen 
herinnert Ivo zich over één van zijn opleiders: ‘Er was geen ruimte voor een 
eigen mening, “ik ben de ervaren rechter en jij bent de feut”. Ik zei wel wat ik 
vond maar dan werd hij echt heel onaardig’. Buiten de functionele capaciteit 
voelen sommige raio’s zich eveneens belemmerd om hun stem te verheffen. 
Susan: ‘De raio’s in mijn rechtbank durfden niets te zeggen van de hogere pro-
ductienormen die bij ons golden. Je moet trappen tegen degene die je moet 
beoordelen. Dat durfden we niet’. Zo ook Nicole: ‘Er hing een sfeer van niet 
protesteren over de normen want je moet nog beoordeeld worden’. 

Toch geven de uittreders ook voorbeelden van verzet, zónder de gevreesde 
negatieve consequenties. Ivo en Pauline, bijvoorbeeld, vinden dat ze te weinig 
begeleiding krijgen van hun opleiders en doen elk een verzoek om van opleider 
te mogen veranderen. Dat leidt in beide gevallen tot fikse discussies binnen de 
rechtbank en vervelende gesprekken tussen raio, opleider en overige betrok-
kenen. Beiden krijgen echter een nieuwe opleider toegewezen, en slagen voor 
het stageonderdeel. Tara vindt het commentaar dat bij haar conceptvonnissen 
wordt geschreven overwegend negatief geformuleerd, en stelt dit samen met 
een andere raio bij de desbetreffende opleider aan de orde. ‘We gingen met z’n 
tweeën naar hem toe en zeiden dat we er zenuwachtig van werden, en gaat het 
nou heel slecht? ‘Oh nee hoor, helemaal niet, dat is gewoon mijn manier van 
doen’. Toen heeft hij ervoor gekozen om gewoon aantekeningen bij het vonnis 
te zetten en ook daarboven ‘prima vonnis’’. Steven heeft een opleidster ‘daar 
waren mensen echt doodsbang voor (maar) als ik iets niet snapte ging ik het 
gewoon aan haar vragen’. Hij krijgt van haar een keer een opmerking over een 
typfout in een vonnis die hij onterecht vindt. ‘Dat heb ik gezegd. Ze vond dat ze 
gelijk had en dat vond ik niet, klaar. Als ik het ergens diep doorvoeld niet mee 
eens was, dan ging ik praten. Dat was nooit een discussie waar we niet uitkwa-
men, of waarbij ik niet begreep waarom (de opleiders) het niet goed vonden’. 
En Ruth, die bij een sectoruitje met haar mede-raio’s een slaapplek op een boot 
kreeg, durft als enige raio op de president af te stappen om te vragen hoe het 
kan dat zij niet net als alle anderen in het hotel slapen. Dat wordt haar niet 
kwalijk genomen, en de raio’s krijgen andere slaapplaatsen toegewezen.  

De perceptie van onmondigheid blijkt een bijzonder sterk mechanisme van 
sociale controle te zijn dat door verschillende bronnen gevoed wordt. Deels 
wordt het in stand gehouden door de onzekere positie van de raio zoals hier-
boven geschetst, en deels door de verhouding ten opzichte van de opleider c.q. 
beoordelaar. Maar net als bij de ‘vijandbeelden’ van opleiders die de ronde 
doen, voeden raio’s ook zelf de perceptie van onmondigheid door geloof te 
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hechten aan bepaalde verwachtingen ten aanzien van de consequenties van 
verzet. Tot slot krijgen ze soms ook signalen vanuit de rechterlijke organisatie 
zelf dat het beter is om zich gedeisd te houden. Zo overweegt een van de res-
pondenten in beroep te gaan tegen een ‘B’ beoordeling. ‘Ik ben door vriend en 
vijand (binnen de rechterlijke organisatie) gewaarschuwd geen beroepspro-
cedure aan te spannen. Ze zeiden “het wordt je nagedragen, je maakt jezelf 
onmogelijk”’. 

Depersonalisatie 

Tijdens de raio-opleiding voelen sommige respondenten zich gedepersona-
liseerd, dat wil zeggen dat zij het gevoel krijgen dat zij alleen in hun rol van 
raio, en niet als individu met een bepaalde geschiedenis en eigen persoons-
kenmerken, van betekenis zijn voor de organisatie. Deze ervaring begint soms 
al als de raio geplaatst wordt bij een rechtbank dat niet op zijn voorkeurslijst 
staat. Een van de respondenten: ‘Ik was zwaar geschokt dat ik in X werd ge-
plaatst, terwijl ik A, B of C had gevraagd, alles wat bereikbaar was vanuit mijn 
woonplaats. Ik ben niet getrouwd en heb geen kinderen dus ik was in hun ogen 
mobiel. (Maar) je wordt wel zo plok uit je systeem gerukt’. Plaatsingsperikelen 
kunnen ook aan het eind van de opleiding een rol spelen zoals bij David: ‘Ik 
ging naar de plaatsingscommissie, je hebt je voorkeuren opgegeven, wat had ik, 
P, Q en R. Je komt daar en (er wordt gezegd) “wat vind je van S?” S, dat valt 
me wat koud op het dak, ik heb er geen rekening mee gehouden. Ik zeg “het is 
niet één van mijn voorkeuren. Wanneer moeten jullie het weten?” “Ja, nu”. Dan 
zeg ik, “nou, ik zal wel geen keus hebben?”. “Nee”.’ Sara heeft op grond van 
haar persoonlijke omstandigheden een toezegging gekregen dat zij na haar 
opleiding mag beginnen bij de sector civielrecht maar wordt uiteindelijk toch 
geplaatst in de sector strafrecht. ‘Daar schrok ik heel erg van, dat ik dacht dat 
betekent het dus als je rechter wordt, dat je echt alles gaat doen en niet alleen 
waar je heel erg goed in bent en wat je heel erg leuk vindt, (…) dat ik toch een 
nummer was’. Nicole ten slotte: ‘Je zag dat rechters overgeplaatst werden en 
dat ze daar helemaal niet blij mee waren. Ik dacht, daar zit je dan zo meteen, 
dan heb je die raio-opleiding gedaan, dit gedaan, dat gedaan, allemaal dingen 
om maar daar naar toe te komen. Ik geloof dat er maar één rechter was die op 
civiel mocht blijven zitten, de rest had niets te zeggen, zeker als beginnend 
rechter’.31 

Voor Mark is het gevoel van depersonalisatie extreem, maar hij realiseert 
het zich pas als hij met een nieuwe baan begint: ‘Op mijn eerste dag stond er 
een bos bloemen op mijn werkplek. Ik brak bijna in tranen uit dat iemand er 
überhaupt in geïnteresseerd was dat ik er was. Je bent op een gegeven moment 
zo geïndoctrineerd met ‘ik doe er niet meer toe’ ‘het maakt niemand uit of ik er 
ben of niet, niemand is geïnteresseerd’, en dat klopte ook. Ik vraag me af of ze 
(bij de rechtbank) wisten dat ik weg was’. Andere respondenten hebben een 

                                                           
31  Ook ervaren rechters en officieren van justitie krijgen te maken met gedwongen 

overplaatsingen, zie Didde 2006, die verslag doet van interviews met twee rechters 
en een officier die later in hun loopbaan alsnog van de rechterlijke macht naar de 
advocatuur zijn overgestapt. 
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minder extreem gevoel van depersonalisatie, maar merken tijdens de buiten-
stage, als ze complimenten van cliënten en andere advocaten krijgen, dat ze 
persoonlijke waardering van collega’s en cliënten niet gewend zijn. Een respon-
dent: ‘Dat heb je als rechter of officier nooit, je krijgt alleen complimenten van 
je collega’s als je boven het gemiddelde uitstijgt, of in de NJ komt, en zelfs dan 
is het maar de vraag of je daar schouderklopjes voor krijgt. Je moet behoorlijk 
knappe dingen doen voordat die waardering echt uitgesproken wordt en dat 
miste ik bij rechtbank en parket’. 

Overige mechanismen 

Uit de interviews met de uittreders blijkt dat er nog meer mechanismen van 
sociale controle zijn die bijdragen aan het socialisatieproces. Bij sommige 
rechtbanken krijgen respondenten opmerkingen over hun kleding. Bij de sector 
civielrecht trekt Ivo een pak aan als hij zitting heeft, maar komt anders in spij-
kerbroek en overhemd: ‘Ik vond dat ik niet in pak hoefde, ik zat toch maar op 
een klein achterkamertje vonnissen te schrijven, dan vind ik niet dat ik in vol 
ornaat hoef. Ik kreeg dan opmerkingen dat ik erg modieus dan wel vlot gekleed 
was. Het voelde niet als een compliment’. Pauline ageert tegen de gepercipi-
eerde kleding voorschriften die in haar rechtbank gelden: ‘Dan kwam ik ook in 
mijn zwarte lakbroek bij de rechtbank binnen. Daar werd niet op gereageerd, 
maar het was dus duidelijk dat het niet helemaal geapprecieerd werd’. David 
krijgt een goedbedoeld advies om geen oranje sokken meer te dragen en mis-
schien iets aan zijn kapsel te doen. Maar het blijkt ook dat de kledingvoor-
schriften verschillen per rechtbank. Net als Ivo draagt Steven een pak als hij 
zitting heeft, en op andere dagen meer informele kleding. ‘Op een gegeven 
moment kwam ik wel een dag in een T-shirtje of zo en ik zag dat niemand daar 
raar van opkeek (…), dan hing het ervan af hoe mijn pet stond (wat ik aantrok), 
tot bij het parket en daar maakte het echt niemand een klap uit’. Naast kleding 
speelt ook taalgebruik een rol. Caroline herinnert zich een lunch met een aantal 
rechters: ‘Ze hadden het over ‘met vakantie gaan’. Als je ‘op vakantie gaan’ 
zei, keken ze je aan alsof je niet bij hun soort mensen hoorde. Je werd nog net 
niet gecorrigeerd’. 

Maar er zijn ook positieve prikkels die het gevoel van verbondenheid met 
de groep versterken. Zo krijgen raio’s sinds kort bij voltooiing van hun oplei-
ding een oorkonde uitgereikt door de SSR. En als na een jaar als rechter-plaats-
vervanger, dan wel substituut-officier van justitie de definitieve benoeming tot 
rechter of officier van justitie volgt, vindt er het inwijdingsritueel van de in-
stallatie plaats. Tijdens een feestelijke openbare zitting, waarvoor familie, 
vrienden en collega’s worden uitgenodigd, worden de koninklijk besluiten tot 
benoeming voorgelezen, en stellen de president en de hoofd officier van justitie 
degenen die geïnstalleerd worden voor aan het publiek. Ook de plaatselijke 
deken van de orde van advocaten neemt het woord, en na afloop is er een re-
ceptie. De meeste geïnstalleerden vieren hun installatie vervolgens met een 
diner, een feest of een ontvangst thuis. Zo wordt de nieuwe collega na jaren van 
studie en opleiding in de armen van de rechterlijke macht gesloten. 
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Redenen voor uittreding 

De vraag rijst of het socialisatieproces een rol speelt bij het verlaten van de 
rechterlijke macht. Laten we beginnen bij de tien vrijwillige uittreders. Vaak 
liggen er meerdere oorzaken ten grondslag aan hun besluit om de opleiding af 
te breken. Voor één uittreder was het werk niet te combineren met bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. Enige druk om zich aan te passen heeft hij niet 
ervaren, en in zijn beleving kon hij altijd bij alle sectoren zichzelf zijn. Onmon-
dig voelde hij zich ook niet, maar hij hekelt wel het gebrek aan wederkerigheid 
in het beoordelingssysteem. Deze uittreder is inmiddels teruggekeerd bij de 
rechterlijke macht. Een tweede uittreder raakt overspannen. Deze spreekt over 
het ‘keurslijf’ van de rechtbank. ‘Ik ging me heel erg aanpassen. Ik werd meer 
ingetogen, ging mij heel bescheiden kleden. Dat is dat keurslijf’. Bij het parket 
trof zij een andere wereld: ‘Daar was het heel ontspannen, dat hele idee van het 
keurslijf is daar niet, die hiërarchische verhoudingen die je zo goed voelde 
tussen ondersteuning en rechters bij de rechtbank, die was er gewoon niet’. De 
vier die pas na afronding van de opleiding vertrekken hebben tijdens hun bui-
tenstage ontdekt dat de wereld van de advocatuur dan wel de journalistiek hun 
beter ligt dan de rechterlijke macht. Ze voelen zich op verschillende manieren 
vrijer: ‘Ik vond het een verademing om tussen hele relaxte mensen te zitten. 
Gewoon, niet dat hele formele. Iets meer op de grond staan met z’n allen. (…) 
(Bij de rechterlijke macht) wordt iedereen gekneed totdat hij is zoals hij moet 
zijn. Dat maakt het grijs’. Een tweede: ‘Het is (bij de rechtbank) toch wel heel 
veilig, heel zeker, je weet wat je gaat doen. Ik had hier in de advocatuur veel 
meer het gevoel van vrijheid, dat je niet van negen tot vijf achter je bureau zit te 
denken maar dat je ook gewoon gebeld kan worden’. Een ander over de advo-
catuur: ‘Ik vind ook, de collega’s hier, hoe ze met elkaar omgaan, het is heel 
open, het is allemaal wat minder keurslijverig’. Bij twee van deze groep van 
vier is nog van belang dat ze merken dat ze beter functioneren bij persoonlijk 
contact met cliënten, en letterlijk uitgesproken waardering van cliënten en col-
lega’s. Tot slot heeft bij drie van de vier bij het besluit om de rechterlijke orga-
nisatie te verlaten meegespeeld dat ze na afronding van de opleiding tegen hun 
zin zijn geplaatst in een ander arrondissement. 

Resteren nog vier van de tien vrijwillige uittreders. Alle vier hebben last 
van wat zij als een tamelijk rigide omgeving ervaren, hoewel die rigiditeit voor 
elk in verschillende aspecten schuilt. Nicole: ‘Ik kreeg op een gegeven moment 
het gevoel dat de opleiding gewoon niet meer bij mij paste. Het ging wringen. 
Ik had zoiets van wat ga ik doen met mijn leven. Er zit heel weinig flexibiliteit 
in de opleiding. Daarnaast had ik het gevoel dat je in een soort dwangbuis zit, je 
moet mee met die stroom en je moet nog zus en je moet nog zo’. Janneke heeft 
vooral last van haar positie als raio waarbij zij zich in het contact met secreta-
rissen en rechters geïsoleerd voelt: ‘Ik voelde me echt op een eiland zitten. (…) 
Ik wil helemaal niet deze positie en ik wil gewoon net als iedereen gezellig met 
jullie samen werken, met de mensen met wie ik op dat moment ben’. Ivo er-
vaart de lijdelijke positie van de civiele rechter als beperkend, en heeft bij één 
stage tegelijkertijd twee opleiders die elk op een totaal verschillende schrijfstijl 
staan. Afhankelijk van welke opleider het conceptvonnis beoordeelt, moet hij 
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zijn stijl aanpassen. ‘Het voelde als een soort keurslijf waarbij je van alle kan-
ten wordt gestompt: ‘zo moet je gaan schrijven’. Ik heb me een tijdlang naar de 
opleiders geschikt, maar ik had het gevoel dat ik klaargestoomd werd om raio-
rechter te worden. (...) Raio’s moeten allemaal met de neuzen dezelfde kant op 
en vervolgens worden ze rechter gemaakt’. Hij schrikt ook van de afmatting 
onder gerechtsauditeurs die net klaar zijn met de raio-opleiding: ‘Ik merkte dat 
ze op een soort automatische piloot het werk deden, routinematig zittingen 
draaiden’. Hij besluit dat hij zelf te vroeg bij de rechterlijke macht is gekomen 
en gaat de advocatuur in. Tot slot Susan die ontdekt dat ze de passie voor het 
vak mist, en zich beperkt voelt door de grenzen van het juridische: ‘Het is ge-
woon werk. Ik had het geïdealiseerd. Je doet ook niet altijd wat het beste voor 
de mensen is, je doet wel iets dat juridisch kloppend is’.  

Bij de gedwongen uittreders en de uittreders na negatieve signalen kan 
eveneens de vraag gesteld worden of het socialisatieproces een rol heeft ge-
speeld bij de uiteindelijke beëindiging van de opleiding. Ruth voelt zich bij-
zonder thuis binnen de rechterlijke macht, maar ervaart de manier waarop op-
leiders gewoon zijn met conceptvonnissen om te gaan als beoordelend eerder 
dan coachend, dit in tegenstelling tot haar latere ervaringen met haar patroon in 
de advocatuur. Ze vindt het werk ook niet leuk en voelt zich beperkt door de 
grenzen aan de rol van de civiele rechter, die door zijn lijdelijkheid en de ge-
bondenheid aan het dossier een beperkte blik op een zaak heeft. ‘Ik was veel 
meer geïnteresseerd in het verhaal erachter’. Diana heeft een vergelijkbare 
ervaring: ‘Bij een civiel dossier dacht ik, hier gaat het niet om, wat is het echte 
probleem dat hier aan vooraf ging, dat gejuridiseerd is? De rechterlijke oplos-
sing is soms de enige oplossing, maar het is ook een beperkte oplossing, het 
doet alleen recht aan het juridische geschil en ik wil de mensen en de emoties 
erachter op tafel hebben’. Daarnaast voelt Diana zich ook niet thuis bij de 
rechtbank. ‘Voor mijn gevoel heb ik er nooit echt bij gehoord. (…) Het verschil 
(in achtergrond) was zo groot dat ik dat zo lang ik zou leven nooit overbrugd 
kreeg’. Mark heeft tijdens zijn raio-opleiding vooral vertrouwen vanuit de or-
ganisatie en collegialiteit gemist. Daarnaast hekelt hij de ondergeschikte rol aan 
de opleider: ‘Je weet dat je carrière afhangt van die paar maanden met je oplei-
der. Dat dwingt je om het je opleider zo goed mogelijk naar de zin te maken, 
precies te doen wat hij wil. Daarna kan je pas zelfstandig gaan functioneren. Ik 
weet niet of opleiders zich dat realiseren maar ze hebben je aan een touwtje’. 

Bij de overige uitreders gaat het om een samenspel van verschillende facto-
ren. Vaak ontbreekt het aan zelfvertrouwen en ervaart men een gebrek aan 
begeleiding – meerdere uitreders omschrijven de opleiding als een ‘swim or 
sink’ model. Drie hebben net als Ivo, Diana en Ruth problemen met de beperkte 
rol en blik van de civiele rechter op conflicten. En voor één respondent is ge-
woon niet duidelijk waar het nou aan gelegen heeft: ‘Als mensen mij vragen 
waarom de raio niet is gegaan zoals ik wilde, daar heb ik geen antwoord op. 
Echt niet. Als ik kon zeggen dat ik het niet leuk vond, of dat ik het niet kan, zou 
ik het zo zeggen (...)’. Hij voegt toe: ‘Ik heb heel erg sterk de indruk dat ik niet 
helemaal in de maat loop, dat ik niet in de maat kán lopen of wíl lopen’. 
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Conclusie 

Het laatste citaat is veelbetekenend. Wil de raio slagen voor zijn opleiding, dan 
moet hij leren in de maat te lopen met de rechters in zijn rechtbank. Zoals we in 
het bovenstaande hebben gezien wordt dit door verschillende mechanismen van 
sociale controle aangemoedigd. Allereerst is er het eigen opleidingsinstituut 
van de rechterlijke organisatie waar raio’s zich regelmatig vervoegen voor 
cursussen en trainingen. Dan is er de lichting waar de raio in geplaatst wordt, 
alsmede de raio’s van eerdere en latere lichtingen die hij tijdens zijn stages in 
zijn rechtbank treft. Raio’s smeden met elkaar banden van wisselende intensi-
teit, die voor een belangrijk deel door sociale contacten op en buiten de werk-
vloer worden onderhouden. Ze delen hun ervaringen met elkaar, zoeken elkaars 
steun en genereren mythes over opleiders en sectoren. Ook de opleider zelf 
speelt een belangrijke rol bij de vorming van de raio. Hij is niet alleen coach 
maar ook beoordelaar en een ‘significant other’ die de wereld van het recht 
door de ogen van een rechter op de raio overbrengt. Daarnaast is hij soms een 
imposante baas, soms een vertrouwenspersoon en/of een vriend. We hebben 
ook gezien welke invloed het beoordelingssysteem heeft, met zijn gebrek aan 
reciprociteit, en de druk die uitgaat van de dreiging van uitstoting. Dit laatste is 
het ultieme mechanisme van sociale controle waarbij de opleideling uit de 
groep wordt gezet. Volgens de officiële cijfers van de rechterlijke organisatie 
wordt uitstoting maar mondjesmaat toegepast maar uit dit onderzoek blijkt dat 
bij een deel van de raio’s die zogenaamd vrijwillig uittreden, een als reëel erva-
ren dreiging van uitstoting wel degelijk een rol speelt. Voor degenen die de 
opleiding met succes volbrengen wacht er een jaar later een feestelijk onthaal 
tijdens de installatiezitting.  

Tot dusver stroken de bevindingen met de mechanismen die in de literatuur 
genoemd worden als algemeen voorkomende elementen van een socialisatie-
proces. Daarnaast volgt uit het onderzoek dat ook de ongedefinieerde positie 
van de raio binnen de rechterlijke organisatie, zijn perceptie van onmondigheid 
en de depersonalisatie waar hij aan blootgesteld kan worden mechanismen van 
sociale controle zijn. Ten gevolge van een samenspel met de eerder genoemde 
elementen, alsmede met enige sturing op het gebied van kleding en taalgebruik, 
bevindt de raio zich in een ondergeschikte en onzekere positie. Dit maakt hem 
potentieel kwetsbaar en dus ontvankelijk voor het kopiëren en internaliseren 
van de groepsnormen en de bedrijfscultuur. Des te interessanter is het dat uit 
het onderzoek geconcludeerd kan worden dat de onmondigheid deels een per-
ceptie van onmondigheid betreft. De vaste patronen kunnen – soms – door-
broken worden, en er zijn voorbeelden van ‘voice’ zónder de gevreesde ern-
stige gevolgen. Mythes die circuleren onder de raio’s bepalen voor een deel hun 
beeldvorming, en naar dat beeld gaan zij zich gedragen. ‘Je haalt ze er gewoon 
uit, aan de manier van bewegen door de rechtbank, het onderdanige gedrag, 
alles goed willen doen, achter iedereen aanrennen’ observeert een van de res-
pondenten die nu secretaris is. Dit terwijl de verhalen over opleiders, en de 
vermeende consequenties bij het heffen van een stem, blijkens dit onderzoek 
lang niet altijd stroken met de werkelijkheid. 
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Uit de redenen van de uittreders om te vertrekken vallen de volgende conclu-
sies te trekken. Allen zijn kritisch over ten minste een van de mechanismen van 
sociale controle en slechts twee van de respondenten geven aan dat het sociali-
satieproces géén rol heeft gespeeld in de beëindiging van het dienstverband. Bij 
de overige respondenten vallen woorden in de trant van ‘keurslijf’ een aantal 
malen. Bij vier spreekt de minder formele, vrijere en meer persoonlijke manier 
van met elkaar omgaan in andere beroepsgroepen meer aan. Gevoelens van 
depersonalisatie en perikelen met opleiders worden ook genoemd. Maar naast 
de genoemde mechanismen van sociale controle valt op dat zes uittreders wor-
stelden met de in hun ogen beperkte rol en visie op conflicten van de civiele 
rechter. In de grenzen van het ambt zelf schuilen ook elementen waar raio’s 
zich naar moeten leren schikken. 

 
Met het bovenstaande heb ik antwoord gegeven op mijn hoofdonderzoeks-
vraag, die luidde: welke mechanismen van sociale controle kan men onder-
scheiden, en op welke wijze zijn zij van invloed op de raio. Ook heb ik stilge-
staan bij de eerste subvraag die betrekking heeft op de consequenties van een 
dergelijk socialisatieproces, namelijk het aantal raio’s dat afvalt, en waarom. 
Daarnaast heb ik nóg twee subvragen geformuleerd die verband houden met de 
belangrijke positie die de rechterlijke macht in onze samenleving bekleedt. De 
eerste daarvan is: vallen er door de opleiding annex socialisatie kandidaten weg 
die een goed rechter hadden kunnen zijn? Mijn antwoord hierop is: ja. Een 
sterk socialisatieproces heeft dezelfde nivellerende werking, waarbij uitersten 
worden uitgesloten dan wel ontmoedigd, als het selectieproces gericht op het 
minimaliseren van de kans op het mislukken van de opleiding dat daaraan 
vooraf gaat. Naast het ‘uitselecteren’ dan wel ‘wegsocialiseren’ van de mindere 
goden loopt men het risico dat ook de uitstekende kandidaten door het ‘keurs-
lijf’ hun heil elders gaan zoeken. Zo hadden van de twintig uittreders die voor 
dit onderzoek zijn geïnterviewd, vier de opleiding al met goed gevolg vol-
bracht, waarvan één met uitsluitend zeer goede tot uitmuntende beoordelingen. 
Daarnaast bevonden zich onder de geïnterviewden nog eens zes anderen die tot 
dusver steeds geschikt waren bevonden. Uit de analyse van de redenen voor 
vertrek blijkt dat bij verreweg het merendeel van de respondenten de beper-
kingen die aan de onderlinge omgang binnen de beroepsgroep, dan wel aan het 
ambt zelf kleven, een rol heeft gespeeld bij het beëindigen van het dienstver-
band. Dat uitgerekend de kritische aspirant-leden vertrekken is te betreuren, 
omdat juist andersdenkenden vooronderstellingen en vaste patronen die wel-
licht aan herijking toe zijn ter discussie kunnen stellen. Denk bijvoorbeeld aan 
de hiërarchische verhoudingen en de onderlinge omgangsnormen die door ver-
schillende uittreders – soms wel, soms niet met succes – in de loop van hun 
raio-opleiding zijn aangevochten. Ook kunnen nieuwelingen een belangrijke 
signaalfunctie vervullen, bijvoorbeeld waar een van de respondenten schrikt 
van de afmatting onder gerechtsauditeurs die volgens hem hun werk op een 
soort automatische piloot doen. 

De tweede subvraag die verband houdt met de positie van de rechterlijke 
macht in onze samenleving is: worden door de opleiding annex socialisatie de 
kandidaten zodanig geselecteerd en gevormd, dat ze onvoldoende invulling 
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kunnen geven aan wat de samenleving van een rechter mag verwachten? De 
huidige manier van selecteren en socialiseren van leden van de rechterlijke 
macht resulteert in rechterlijke ambtenaren die passen binnen de huidige be-
drijfscultuur, waar bureaucratiseringsprocessen, efficiency en productienormen 
belangrijke pijlers zijn geworden. Dat kan ook niet anders, want dat is de om-
geving waarin de nieuwelingen worden neergezet en waaraan zij zich zullen 
moeten aanpassen. Volgens van Delden in het eerdergenoemde interview uit 
2007 is het ontbreken van uitersten juist in het belang van de samenleving: ‘(De 
justitiabelen) zijn meer gebaat bij de goeie middelmaat, helaas. Daardoor is het 
soms iets saaier’. Er zijn echter signalen dat de samenleving meer variatie en 
nieuwe ideeën, zo men wil ‘kleur’ binnen de rechterlijke macht verwacht. Om 
dat te bewerkstelligen moet naast verandering van de bedrijfscultuur ook een 
bewustwordingsproces op gang komen over de effecten van selectie en sociali-
satie. De bestaande bedrijfscultuur wordt immers alleen maar bestendigd door 
de huidige manier van selecteren en socialiseren. 
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De bemoeienis van politici met rechters:  
een empirische analyse 

Hendrik Gommer, Edwin Woerdman en Joris Lammers 

Volgens de theorie van de trias politica van Montesquieu uit 1748 moeten de 
verschillende functies van de staat aan verschillende machten worden opge-
dragen om evenwichtige machtsverhoudingen te realiseren: de wetgevende 
functie aan de volksvertegenwoordiging, de uitvoerende functie aan de regering 
en de rechtsprekende functie aan onafhankelijke rechters. In Nederland laten 
politici zich echter regelmatig uit over uitspraken van de rechter in individuele 
gevallen.1 Recent ging de rechter zelfs over tot strafverlaging in de zaak-
Holleeder, mede omdat VVD-kamerlid Fred Teeven zich had uitgesproken over 
de schuld van de verdachte.2 Politici hebben kritiek op de gang van zaken, op 
de hoogte van de straf of op de interpretatie van de wet. Wijzen deze uitspraken 
op een gebrek aan vertrouwen van politici in de rechterlijke macht? Wordt het 
als een reguliere taak van de politiek gezien om de rechter te controleren? Of is 
de interventie vooral een mooie gelegenheid voor politici om zich te profileren? 

Een onderzoek van De Keijser, Van der Bunt en Elffers geeft weer hoe 
rechters tegen uitlatingen van politici aankijken,3 maar hoe zit het met die poli-
tici zelf? Naar het standpunt van politici over de toelaatbaarheid van commen-
taar op zaken die onder de rechter zijn is weinig tot geen empirisch onderzoek 
gedaan.4 Met ons onderzoek proberen we dat gat in de literatuur te vullen.  

In dit artikel staat de vraag centraal wat politici ertoe brengt zich te be-
moeien met de rechtsgang. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn eind 
2006 enquêteformulieren naar Eerste en Tweede Kamerleden verstuurd. Door 
empirisch vast te stellen waardoor deze politici gedreven worden, kan worden 
beoordeeld of bemoeienis door de politiek een teken is van een gebrek aan 
vertrouwen in de rechterlijke macht of juist een onontkoombaar gevolg van de 
spanning tussen deze machten.  

                                                           
1  Zie bijvoorbeeld H. Gommer, ‘Geen extern opgelegde gedragscode voor politici’, 

Trema 2006, p 482-485; G. Schuijt, ‘Rotstreek en rotschop’, Ars Aequi 2007, p. 42-
44. 

2  Rechtbank Haarlem 21-12-2007, LJN: BC0703. 
3  J.W. de Keijser & H.G. van de Bunt & H. Elffers, ‘Strafrechters over maatschap-

pelijke druk’, in: J.W. de Keijser & H. Elffers (ed.), Het maatschappelijk oordeel 
van de strafrechter, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004. 

4  Empirisch onderzoek dat zijdelings verwant is aan onze vraagstelling is dat van 
Bootsma & Hoetink naar beledigende uitspraken van kamerleden: P. Bootsma & C. 
Hoetink, Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer, Amsterdam: 
Boom 2006. 
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Dit artikel is als volgt opgebouwd. Eerst wordt een theoretisch kader uiteen-
gezet, met bijzondere aandacht voor het sub judice-beginsel. Vervolgens wor-
den de onderzoeksmethode en onderzoeksaanpak toegelicht. De resultaten van 
het empirisch onderzoek worden weergeven en vervolgens besproken. Ten 
slotte worden enkele conclusies getrokken. 

Theoretisch kader 

Veel juristen menen dat politici zich niet mogen uitspreken over zaken onder de 
rechter. Naar aanleiding van de uitlatingen van VVD-kamerlid Fred Teeven in 
de zaak-Holleeder stelde Hoogleraar Peter Tak: ‘Ik vind dat voorál politici hun 
waffel moeten houden over zaken die nog onder de rechter zijn en zich zéker 
niet mogen uitlaten over de straf die door de rechter is opgelegd, omdat alleen 
officier, advocaat en de rechter het dossier goed kennen. (...) je loopt de rechter 
daarmee voor de voeten en dat moet je nooit doen.’5 Rechters voelen zich door 
de kritiek kwetsbaarder. Zij verlangen van andere autoriteiten dat zij de positie 
van de rechter in de samenleving blijven respecteren en verdedigen. Zij vinden 
commentaar van politici daarom ontoelaatbaar en ongepast.6 Het overgrote deel 
van de rechters (85 procent) keurt het af als politici commentaar geven op za-
ken die onder de rechter zijn.7 Zo wordt bijvoorbeeld het voorstel van LPF-
kamerleden om minimumstraffen voor bepaalde geweldsmisdrijven in te voe-
ren, opgevat als een ongemotiveerd wantrouwen ten opzichte van de rechter.8 
Volgens rechters brengt dergelijke kritiek de onafhankelijkheid en scheiding 
der machten in gevaar, waardoor een van de fundamenten van de strafrecht-
pleging wordt ondermijnd.9  

Juristen wijzen daarbij op het zogenoemde sub judice-beginsel, hetgeen 
letterlijk vertaald ‘onder de rechter’ betekent. Volgens de Nederlandse Orde 
van Advocaten (NOvA) wordt onder het sub judice-beginsel de ongeschreven 
regel verstaan dat door de overheid, de rechters, de procespartijen en derden 
een grote mate van terughoudendheid dient te worden betracht met het publie-
kelijk ter sprake brengen of ter discussie stellen van een rechtsprobleem, waar-
over een procedure gaande is en waarin de rechter nog geen beslissing heeft 
gegeven.10 De NOvA maakt daarbij geen onderscheid tussen politici en andere 

                                                           
5  NOS Acht uur Journaal, 21 december 2007. 
6  H.G. van de Bunt & J. de Keijser & H. Elffers, ‘Responsieve rechters’, in: 

Rechtstreeks 2004, p. 6-33, p. 12. 
7  M. Husken &. H. Vervoort, ‘Softies in toga’, Vrij Nederland 11 oktober 2003. 
8  Van de Bunt & De Keijser & Elffers 2004, p. 13. 
9  De Keijser & Van de Bunt & Elffers 2004, p. 29. 
10  Vrij overgenomen uit B.W. van Houten, Pers en rechtspraak, Zwolle: Tjeenk 

Willink 1977, p. 19. 
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derden.11 In de Tweede Kamer laait de sub judice-discussie zo af en toe op, al 
zijn er nooit expliciete afspraken gemaakt over een sub judice-beginsel.12  

In 2001 wordt in de vaste kamercommissie van Justitie de vraag gesteld 
waarom geen inlichtingen worden verstrekt als er vrees is voor beïnvloeding 
van een strafzaak. Naar de mening van minister van Justitie Donner zijn er 
echter ‘veel gevallen te bedenken waarin het geenszins onverantwoord is in-
formatieverstrekking over strafzaken na te laten gedurende de periode dat deze 
zaken als ‘lopende zaken’ worden aangemerkt en derhalve dergelijke informa-
tieverstrekking op te schorten tot het moment dat de rechter gesproken heeft. 
(…) Op zichzelf betekent dit niet dat de vrees bestaat dat bedoelde discussies 
invloed hebben op de eindbeslissingen van de rechter maar wel kan het bete-
kenen dat de gang van een procedure (bijvoorbeeld als het gaat om op te roepen 
getuigen) mede wordt bepaald door wat er buiten de rechtszaal gebeurt’.13  

Eind 2004 antwoordt Donner op een vraag van de Kamer naar de ‘spelre-
gels rond het becommentariëren van vervolgingsbeslissingen en rechterlijke 
uitspraken’ dat de rechter gehouden is aan de grenzen die de wet hem stelt. De 
verantwoordelijkheid van de rechter is daarom een volstrekt andere dan die van 
een politicus. Daarom moeten politici voorzichtig zijn met inhoudelijk com-
mentaar op rechterlijke beslissingen. ‘Dit alles betekent dat de beide andere 
Staatsmachten [de minister doelt hier vermoedelijk op wetgever en bestuur] 
uiterste terughoudendheid past bij het uitspreken van een oordeel over indivi-
duele zaken.’ Dat ligt anders als het om structurele problemen in de rechtsple-
ging gaat.14 Donner stelt dus dat politici zich met algemene regelgeving bezig 
moeten houden en niet met individuele zaken. Dat is de taak van de rechter en 
een politicus moet zich verre houden van een beoordeling van individuele za-
ken. Impliciet wordt verwezen naar de machtenscheiding, terwijl Donner aan-
tasting van het gezag van rechters door de uitspraken van politici lijkt te vrezen. 

Met Donner zou men kunnen aanvoeren dat het sub judice-beginsel is af te 
leiden uit het feit dat verschillende organen verschillende bevoegdheden heb-
ben toegekend gekregen. Voor het onderzoek naar de bemoeienis met zaken 
onder de rechter is echter van belang te onderstrepen dat het Openbaar Ministe-

                                                           
11  Het is overigens maar zeer de vraag of men in Nederland wel van een (ongeschre-

ven) regel kan spreken. Zie bijvoorbeeld H. Gommer & G.J.S. Ter Kuile, ‘Contempt 
of publication en sub judice in Engeland’, Themis 2007, p.179-189. 

12 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken I, 1996/1997, nr. 31, p. 1472; Handelingen II, 
1997/1998, nr. 65, p. 4825; Kamerstukken II, 1998/1999, 26200 VI, nr. 26, p. 1; 
Kamerstukken II, 1997/1998, 25644, nr. 9, p. 7; Handelingen I, 1998/1999, nr. 18, p. 
619; Kamerstukken II, 1998/1999, 25448, nr. 20, p. 2; Handelingen II, 1999/2000, 
nr. 15, p. 1022; Kamerstukken I, 1999/2000, nr. 17, p. 714; Kamerstukken I, 
2000/2001, 27246, nr. 78b, p. 1; Kamerstukken II, 2000/2001, 26269, nr. 35, p. 1; 
Kamerstukken II, 2001/2002, 26269, nr. 42, p. 8-10;  Kamerstukken II, 2001/2002, 
26269, nr. 41, p. 9-10; Handelingen II, 2003/2004, Aanhangsel, p. 483-484; 
Handelingen I, 2004/2005, nr. 24, p. 1057; Handelingen II, 2004/2005, nr. 23, p. 
1363; Kamerstukken I, 2004/2005, 29579, nr. D en E; Kamerstukken II, 2004/2005, 
29579, nr. 9, p. 1. 

13  Kamerstukken II, 2001/2002, 26269, nr. 42, p. 8-10. 
14  Handelingen II, 2004/2005, nr. 24, p. 1523. 
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rie (OM) voor een deel verantwoording verschuldigd is aan de minister, terwijl 
de minister verantwoording moet afleggen aan het parlement. Als gevolg hier-
van ontstaat de situatie waarbij de Kamer de minister ter verantwoording roept 
over het functioneren van het OM in een strafrechtelijke zaak.15 Deze bemoei-
enis is dus onderdeel van ons staatsrecht en volstrekt legitiem. Maar het gevolg 
is wel dat politici zich in voorkomende gevallen kunnen uitspreken over zaken 
die onder de rechter zijn. Bemoeienis van politici met zaken onder de rechter 
zit daarmee tot op zekere hoogte ingebakken in ons rechtssysteem. 

Uit eigen onderzoek blijkt dat het sub judice-beginsel in Nederland pas na 
de Tweede Wereldoorlog voor het eerst gebruikt wordt. Zo was het in 1898 nog 
mogelijk dat de advocaat Troelstra zijn zaak in de kamer als kamerlid verde-
digde.16 Het beginsel is één op één overgenomen van de sub judice-regel in het 
Verenigd Koninkrijk.17 Het Parlement heeft daar absolute vrijheid van 
meningsuiting; de regel voor de pers is dan ook expliciet niet van toepassing op 
het Parlement. Het is daarmee uitgesloten dat de rechter parlementsleden zou 
aanspreken op sub judice-uitlatingen in het Parlement. Maar zulke uitlatingen 
kunnen op gespannen voet staan met het recht op een eerlijk proces. Het eer-
lijke proces zou kunnen worden aangetast als niet de belangeloze rechter, maar 
een belanghebbende politicus zijn oordeel uitspreekt. Als een publiek figuur 
zoals een parlementariër een uitspraak doet over een zaak, kan dit een groter 
gewicht hebben dan wanneer een onbekende er iets over zegt. Het Parlement 
als geheel heeft immers in principe de mogelijkheid een rechterlijke uitspraak 
te ‘overrulen’. Hoewel uitlatingen van individuele politici nog wat anders zijn 
dan beslissingen van het parlement, worden beide aspecten in de sub judice-
discussie nogal eens op één hoop gegooid. 

Om een botsing tussen rechter en Parlement te voorkomen – naar de mening 
van politici kan de rechter hen immers niet aanspreken, omdat zij absolute 
vrijheid van meningsuiting hebben – kent het House of Commons al sinds 1889 
de sub judice-regel.18 Maar deze regel werd pas voor het eerst vastgelegd op 23 
juli 1963.19 De regel werd wat versoepeld in 1972 voor zaken van nationaal 
belang die men in het Parlement wilde bespreken.20 Een gezamenlijke com-
missie van het hoger- en lagerhuis (de Joint Committee on Parliamentary 
Privilege) verwoordde in 1999 het belang van de sub judice-regel: ‘It is impor-
tant constitutionally, and essential for public confidence, that the judiciary 
should be seen to be independent of political pressures.’ 21 Ook in het geval van 
de sub judice-regel in Engeland is dus de scheiding van machten een belangrijk 

                                                           
15  R. Pieterman, De plaats van de rechter in Nederland 1813-1920, Arnhem: Gouda 

Quint 1990, p. 179-206. 
16  Handelingen II, 1897/1898, 7 december 1898, p. 335-341.  
17  H. Gommer & G.J.S. ter Kuile, ‘Contempt by publication en sub judice in Engeland’, 

Themis 2007, p. 179-189. 
18  HC 125, 2004-05, par. 5.  
19  CJ 1962-63, vol. 218, p. 297 (23 juli 1963) en HC Deb 1962-63, vol. 681, cc. 1416-

17.  
20  CJ 1971-72, vol. 227, p. 408 (28 juni 1972) en HC Deb 1971-72, vol. 836, cc. 389-

391. Zie verder; HC 714, 2005-06, par. 49 e.v.  
21  HL Paper 43-I & HC 214-I, 1998-99, par. 192.  
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argument. De rechter moet vrij en belangeloos tot zijn beslissing kunnen komen 
zonder dat uitspraken van politici hem daarin kunnen belemmeren. Politici in 
Engeland respecteren deze gedachte en hebben zichzelf daarom beperkingen 
opgelegd. Nederlandse politici hebben dat niet gedaan en de kamerdiscussies 
over dit onderwerp leveren een warrig beeld op. Het beginsel lijkt nogal eens 
gebruikt te worden om de politieke tegenspelers de mond te snoeren.22 De argu-
mentatie is bovendien vaak weinig empirisch onderbouwd, zodat de vraag zich 
opwerpt of er andere redenen onder de oppervlakte liggen om zich te bemoeien 
met zaken onder de rechter. 

Methode 

Tot op heden was de discussie over bemoeienis met zaken onder de rechter 
nogal normatief van aard. Omwille van een vermeende machtenscheiding mo-
gen politici zich niet bemoeien met zaken die onder de rechter zijn, omdat zij 
de rechter dan voor de voeten lopen. Uit het hier gepresenteerde onderzoek 
blijkt dat 99 procent van de politici die gereageerd hebben deze machtenschei-
ding als een essentiële voorwaarde voor onze rechtsstaat beschouwt. Toch 
spreekt men zich bij tijd en wijle uit over zaken die onder de rechter zijn. 

Hypothesen 

Welke houdingen zijn van invloed op deze neiging tot bemoeienis van politici 
met zaken onder de rechter? Deze feitelijke vraag is interessant om te onder-
zoeken, omdat die in het normatieve debat onderbelicht blijft. Om de centrale 
vraag empirisch te kunnen beantwoorden hebben wij op basis van literatuur-
onderzoek een aantal hypothesen opgesteld.23 Juristen menen nogal eens dat de 
bemoeienis voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen in de rechter of het niet 
serieus nemen van de machtenscheiding. Anderen menen dat politici zich 
vooral uitspreken om zich te profileren. Deze mogelijke verklaringen hebben 
geleid tot de volgende hypothesen.24 
1. Het vertrouwen in de rechter heeft invloed op de neiging tot bemoeienis 

met zaken onder de rechter en op de wens tot controle van de rechter. 

                                                           
22  H. Gommer, ‘Geen extern opgelegde gedragscode voor politici’, Trema 2006, p. 

482-485. 
23  Zie bijvoorbeeld Bootsma & Hoetink 2006, p. 187-190, M. Malsch, ‘Persvoor-

lichting en rechtbankverslaggeving’, in: Rechtstreeks 2004, p. 53-60 (profilering), P. 
de Krom & A. Visser, ‘Politicus mag best rechter kritiseren’, Trouw 16 september 
2005 (controle), H.G. van de Bunt & J. de Keijser & H. Elffers, ‘Responsieve 
rechters’, in: Rechtstreeks 2004, p. 6-33, p. 13 (wantrouwen), N. Huls, Rechter, ken 
uw rechtspolitieke positie!, Utrecht: Lemma 2004, p. 14 (machtenscheiding). 

24  Merk op dat wij geen open vraag naar mogelijke andere redenen hebben gesteld. De 
motieven meenden wij het best te kunnen achterhalen door discussies over sub 
judice in de literatuur, Kamer en media te analyseren. De vraag is immers wat 
losstaande opmerkingen van kamerleden hieraan zou kunnen toevoegen. Daarbij zijn 
open vragen lastiger kwantitatief te analyseren, terwijl ze zeker bij kamerleden over 
het algemeen een zeer lage respons opleveren. 
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2. Het belang dat gehecht wordt aan machtenscheiding heeft invloed op de 
neiging tot bemoeienis met zaken onder de rechter. 

3. De wens tot controle van de rechter heeft invloed op de neiging tot 
bemoeienis met zaken onder de rechter. 

4. De wens tot profilering heeft invloed op de neiging tot bemoeienis met 
zaken onder de rechter. 
 

Om deze hypothesen te toetsen zijn eind 2006 enquêteformulieren naar Eerste 
en Tweede Kamerleden verstuurd. Ook ministers en staatssecretarissen kregen 
een vragenlijst toegestuurd.  

Samenstelling van de vragenlijst 

Aan de hand van literatuuronderzoek is een vragenlijst opgesteld met vijftig 
stellingen, die betrekking hebben op de houding van politici ten aanzien van de 
rechter. Er is gekozen voor een merendeel aan ontkennende stellingen. De 
reden daarvoor is dat men het als sociaal-wenselijk zou kunnen beschouwen om 
zich positief over de rechter uit te laten. Enkele controlevragen zijn niet-ont-
kennend opgesteld. 

De stellingen kunnen op een vijfpuntsschaal beoordeeld worden. Deze 
bestaat uit vijf antwoordcategorieën (zeer eens, eens, neutraal, oneens, zeer 
oneens), die te nummeren zijn met de getallen 1 tot en met 5. De mogelijke 
antwoorden worden zodanig opgesteld dat er sprake is van een ordening. De 
stellingen zijn toegespitst op vijf houdingen van politici, te weten: 
I. Het vertrouwen in de rechter; 
II. Het belang dat aan machtenscheiding wordt toegekend; 
III. De wens tot controle van de rechter in het algemeen; 
IV. De wens tot politieke profilering; 
V. De neiging tot bemoeienis met zaken die onder de rechter zijn.  

 
Door de scores van de verschillende stellingen per categorie bij elkaar op te 
tellen en te controleren op de samenhang, en vervolgens een regressie-analyse 
toe te passen, moet duidelijk worden door welke motieven politici gedreven 
worden die zich met zaken onder de rechter bemoeien. Daarbij gaan we ervan 
uit dat politici die een neiging tot bemoeienis met een zaak vertonen, zich ook 
eerder zullen uitspreken over een zaak dan politici die een dergelijke neiging 
niet hebben. Zoals gezegd kunnen de houdingen gemeten worden door de ge-
geven antwoorden om te zetten in de getallen 1 tot en met 5. Door het gemid-
delde te nemen kunnen dan schalen worden vastgesteld. Op deze wijze ontstaat 
voor elk van de categorieën een waardering. 

Verwerking van gegevens 

De resultaten zijn onder andere aan een statistische betrouwbaarheidstoets 
onderworpen. Stellingen die door de respondenten verkeerd begrepen lijken te 
zijn, zijn achteraf geschrapt. 
De correlatie tussen categorie V enerzijds en de andere houdingen anderzijds 
kan een betrouwbare indicatie opleveren van de beweegredenen van politici bij 
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bemoeienis met zaken onder de rechter. Categorie V (‘de neiging tot bemoei-
enis met zaken die onder de rechter zijn’) is dus de afhankelijke variabele.  

Ook zijn er frequentietabellen gemaakt. Deze frequentietabellen geven in-
zicht in de opvattingen van politici op bepaalde onderdelen. Zo kan bijvoor-
beeld worden afgeleid dat het (algemene) vertrouwen van politici in de rechter 
hoog is. Vertrouwen zou de neiging tot bemoeienis kunnen verkleinen. Het 
probleem met begrippen als ‘vertrouwen’ is echter dat het min of meer ongede-
finieerd is en veelal gebaseerd is op subjectieve gevoelens.25 De geënquêteerde 
kan er mee aangeven dat hij vertrouwen heeft in de integriteit van de rechter, 
hoewel hij ondertussen wel degelijk kritiek kan hebben. Een schaalwaarde geeft 
een beter beeld, aangezien daarin ook de antwoorden op verwante vragen zijn 
opgenomen. Een hoog vertrouwen in de rechter, waarbij tevens wordt aangege-
ven dat men klassenjustitie niet uitsluit – het beeld dat uit de frequentieanalyse 
naar boven komt – kan bijvoorbeeld geïnterpreteerd worden als: ‘Natuurlijk 
hebben wij vertrouwen in de rechter, maar er kan wel het nodige verbeterd 
worden.’ De algemene vraag naar vertrouwen kan in dit verband niet wegge-
laten worden, omdat juist gesignaleerde onbewuste, subjectieve gevoelens veel 
kunnen zeggen over onderliggende beweegredenen.26 Dus ook onbewuste be-
weegredenen voor bemoeienis. Het is goed mogelijk, dat de algemene houding 
ten aanzien van de rechter, invloed heeft op de neiging tot het zich bemoeien 
met een individueel geval. In categorie I zijn daarom de stellingen opgenomen 
die het algemene vertrouwen betreffen, en in categeorie V de stellingen die 
betrekking hebben op bemoeienis met individuele zaken. 

Hoewel niet direct relevant voor de in dit artikel gestelde vraag is voor de 
geïnteresseerde lezer een aantal stellingen opgenomen, dat eerder door andere 
onderzoekers gesteld werd aan rechters en burgers.27 Op deze wijze kan ten 
aanzien van enkele issues globaal bekeken worden in hoeverre de mening van 
kamerleden verschilt van die van rechters en burgers.  

Onderzoek in kamerstukken 

Tot slot is in de kamerstukken gezocht naar passages waarin volksvertegen-
woordigers zich in de Kamer uitspreken over een zaak die onder de rechter is. 
Om een kwantitatieve analyse te maken, werden de kamerstukken en hande-
lingen van 1 januari 1995 tot en met 1 januari 2007 doorzocht op de woord-
combinaties ‘onder de rechter’ en ‘sub judice’. 

                                                           
25  M.L.M. Hertogh, ‘Vertrouwen in de rechtspraak’, NJB 2004, p. 1164-1168. 
26  Zie bijvoorbeeld A. Dijksterhuis, ‘Think different’, in : Journal of personality and 

social psychology 2004 pag. 586-599 en H. Gommer, ‘Onbewuste denkprocessen 
maken motivering tot noodzaak’, Trema april 2007 

27  Zie bijvoorbeeld M. Husken &. H. Vervoort, ‘Softies in toga’, Vrij Nederland 11 
oktober 2003 en TNS-NIPO 8 april 2003 en 22 januari 2005, <www.tns-nipo.com>. 
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Resultaten 

Onderzoek onder kamerleden 

In totaal stuurden 83 kamerleden en kabinetsleden hun ingevulde formulier 
retour: 38 Eerste Kamerleden, 36 Tweede Kamerleden en 3 kabinetsleden (ter-
wijl 6 niet vermeldden of ze in de Eerste of Tweede Kamer zitting namen).28 De 
respons bedraagt 27 procent van de kamerleden. Omdat het aantal kabinets-
leden dat retourneerde erg klein is, zijn deze formulieren wel meegenomen in 
de algemene resultaten, maar niet in een onderlinge vergelijking. Dat de 
Tweede Kamerleden sterk in respons achterbleven, heeft ongetwijfeld veel te 
maken met het feit dat de enquête in verkiezingstijd werd afgenomen. Juist 
Tweede Kamerleden hadden het in die tijd druk met de campagne en lieten dat 
ook in diverse reacties weten. Ook werd ons gemeld dat sommige kamerleden 
bang waren dat hun identiteit achterhaald zou kunnen worden. Weer anderen 
gaven aan dat ze ‘enquêtemoe’ waren. Het is belangrijk te beseffen dat dit de 
generaliseerbaarheid van de conclusies beperkt. Niettemin zijn geen inhou-
delijke argumenten voor niet-deelname gegeven. Bovendien is de algemene 
verdeling naar partij een redelijk goede afspiegeling van de politieke verhou-
dingen in beide Kamers, in elk geval die van voor de verkiezingen, zoals blijkt 
uit tabel 1.29 Wel is duidelijk dat de kleine partijen relatief weinig hebben inge-
zonden, zodat er geen analyse gemaakt kan worden van een onderscheid naar 
partij voorzover dat de kleine partijen betreft. 
 
Tabel 1: Aantal respondenten en aantal kamerleden oktober 2006. 

Politieke partij Eerste Kamer Tweede Kamer 

 
Frequentie 
respondenten 

Frequentie  
Kamer 

Frequentie  
respondenten 

Frequentie 
Kamer 

CDA 10 23 15 44 

PvdA 13 19 9 42 

VVD 5 15 5 27 

SP 3 4 3 9 

GroenLinks 4 5 0 8 

D66 1 3 0 6 

CU 2 2 1 3 

SGP 0 2 0 2 

LPF 0 1 2 8 

OSF 0 1   

PVV   1 1 

Totaal 38 75 36 150 

                                                           
28  Er werden 75 Eerste Kamerleden aangeschreven en 222 Tweede Kamerleden zowel 

voor als na de verkiezingen. 
29  De zetelverdeling en het aantal respondenten in de Eerste Kamer correleren sterk (r 

= 0,923 bij p < 0,001), evenals bij de Tweede Kamer (r = 0,936 bij p < 0,001). 
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Frequentieanalyse 

Allereerst is een frequentieanalyse uitgevoerd. Enkele van de voor dit artikel 
meest belangwekkende resultaten voor onze onderzoeksvraag zijn in tabel 2 
weergeven. Waar dat van toepassing is worden ook cijfers vermeld die in an-
dere onderzoeken worden genoemd, zodat een zekere vergelijking van uitkom-
sten gemaakt kan worden. In de tabel zijn voor wat betreft de cijfers van het 
onderzoek onder politici de categorieën ‘eens’ en ‘zeer eens’ bij elkaar geno-
men en in percentages uitgedrukt (eerste cijfer) alsmede de categorieën ‘on-
eens’ en ‘zeer oneens’ (tweede cijfer). De middencategorie (‘neutraal’) is dus 
niet weergegeven. 

Uit deze analyse blijkt dat de scheiding van staatsmachten door de meeste 
Kamerleden als belangrijke voorwaarde voor de Nederlandse rechtsstaat wordt 
beschouwd. Veel van hen belijden ook dat uitspraken doen over zaken onder de 
rechter niet gewenst is. Er is een hoog vertrouwen in de rechterlijke macht, al 
zijn er verschillende kamerleden die op onderdelen wel kritiek hebben op de 
kwaliteit van de rechtspraak. Ook van belang is dat politici van zichzelf weten 
dat, met name Tweede Kamerleden, zich moeten profileren en zich daardoor 
vaak laten leiden door de ‘waan van de dag’. 
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Tabel 2: Frequentieanalyse van antwoorden Eerste en Tweede Kamerleden (in percenta-
ges, eens/oneens). De nummers corresponderen met stellingen uit de enquêtelijst.  

Stellingen Andere  

onderzoeken 

Leden 

EK 

Leden 

TK 

4.  De scheiding van de staatsmachten is een essentiële 
voorwaarde voor de Nederlandse rechtsstaat. 

 100/0 98/0 

5.  Politici moeten zich profileren om hun positie als 
volksvertegenwoordiger veilig te stellen. 

 70/13 82/7 

7.  Veel collega’s laten zich in hun uitlatingen leiden door de 
waan van de dag. 

 82/2 82/5 

13.  Ik heb vertrouwen in het rechtssysteem in Nederland. 581 89/3 87/5 

14.  Als we in Nederland zwaarder straffen, zal dat een 
duidelijke preventieve werking hebben.  

221 26/47 31/44 

15.  De straf voor Volkert van der G. – 18 jaar – was te laag. 263 22/35 33/23 

16.  Ik heb vertrouwen in het Openbaar Ministerie.   63/13 74/10 

21. We zouden ook in Nederland juryrechtspraak bij ernstige 
zaken moeten invoeren. 

 8/82 10/74 

22.  Ik heb vertrouwen in de Nederlandse rechter. 714 89/3 82/3 

23.  De rechter zit te vaak op de stoel van de wetgever.  8/59 28/38 

28.  De rechter doet (mogelijk onbewust) aan klassenjustitie. 805 16/46 10/48 

31.  De rechter motiveert zijn uitspraak onvoldoende duidelijk.  22/59 41/38 

33.  De rechters in Nederland doen hun werk goed.  626 84/3 69/3 

34.  De rechter mag kamerleden niet kapittelen, als zij hun 
mening geven over een zaak. 

 22/67 41/36 

35.  De rechter moet bij zijn beslissing ook luisteren naar wat 
er in de maatschappij leeft. 

 60/24 64/20 

36.  Rechters kennen nog een regentencultuur en dat is onwen-
selijk. 

 19/56 24/38 

37.  De interne controle bij de rechterlijke macht is onvol-
doende waarborg voor hoge kwaliteit. 

 22/30 21/31 

38.  Ik denk dat een rechter beïnvloed kan worden als ik een 
uitspraak over een individuele zaak doe. 

 16/51 13/71 

39.  De externe controle van de rechter laat te wensen over.  11/40 21/41 

41.  De media dragen bij aan de broodnodige controle van de 
rechterlijke macht.  

 57/24 54/26 

42.  In voorkomende gevallen mag de Kamer zich uitlaten 
over de rechtsgang van een individueel geval. 

 16/73 18/71 

43.  De Kamer moet de rechter ter verantwoording kunnen 
roepen. 

 3/95 3/92 

44.  De pers zou zich terughoudend moeten opstellen als een 
zaak onder de rechter is.  

 66/24 53/37 

45.  Het is aanvaardbaar als politici zich uitspreken over de 
straftoemeting in een individueel geval. 

417 13/79 24/63 

46.  Over een zaak onder de rechter mag de minister best 
uitspraken doen. 

 8/84 0/63 

49.  Als een zaak onder de rechter is, mag je daar als kamerlid 
best uitspraken over doen. 

152/407 5/79 3/87 

1  Eurobarometer 57.1 (maart-april 2002). 
2  M. Husken &. H. Vervoort, ‘Softies in toga’, Vrij Nederland 11 oktober 2003, p. 31. 
3  TNS-NIPO, 8 april 2003, <www.tns-nipo.com>. 
4  Nationaal Kiezersonderzoek 2003. 
5  Trouw, ‘Staat van het Recht’, 14 januari 2004. 
6  Justitie Issue Monitor 2003. 
7  TNS-NIPO, 22 januari 2005, <www.tns-nipo.com>. 
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Onderzoek in kamerstukken 

Uit het onderzoek in kamerstukken naar de keren dat volksvertegenwoordigers 
zich in de Kamer uitspreken over een zaak die onder de rechter is, blijkt dat 
politici weliswaar vaak signaleren dat de zaak onder de rechter is, maar er ver-
volgens tóch op ingaan. De stellingname is dan: ‘Wij mogen ons er eigenlijk 
niet over uitspreken (vanwege de machtenscheiding), maar …’ Om een kwan-
titatieve analyse te maken, werden de kamerstukken en handelingen van 1 ja-
nuari 1995 tot en met 1 januari 2007 doorzocht op de woordcombinaties ‘onder 
de rechter’ en ‘sub judice’.30 Als we de gevallen bekijken waarin kamerleden 
signaleren dat er sprake is van een zaak onder de rechter en vervolgens vast-
stellen of zij er wel of niet op ingaan, krijgen we de volgende resultaten, zoals 
weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Aantal gevallen waarin kamerleden signaleren dat er sprake is van een zaak 
onder de rechter, al of niet gevolgd door bemoeienis met die zaak. Periode 1 januari 1995 
– 1 januari 2007. 

Partij Aantal keren sub 

judice gesignaleerd 

Bemoeienis met de 

rechter 

Geen bemoeienis 

met de rechter 

CDA 12 6 6 

PvdA 15 4 11 

VVD 24 16 8 

D66 8 0 8 

RPF/GPV/CU 9 1 8 

GroenLinks 11 4 7 

SP 6 2 4 

SGP 3 2 1 

LN 1 0 1 

LPF 1 0 1 

Totaal 90 35 55 

 
Uit deze tabel blijkt dat de VVD het meest signaleert dat een zaak onder de 
rechter is (24 keer) en daar ook het meest een ‘maar’ aan toevoegt (16 keer). 
Het gebeurt nogal eens dat men constateert: ‘Het is een ongeschreven regel dat 
de Tweede Kamer zich niet bemoeit met zaken die onder de rechter zijn’, 
waarna men tóch op de zaak in gaat.31 In de meeste gevallen leggen kamerleden 
voor zichzelf criteria aan. De machtenscheiding wordt als het ware met de 
mond beleden, maar de de neiging tot bemoeienis met zaken onder de rechter, 
is groter. De vermeende noodzaak van machtenscheiding blijkt dan niet door-
slaggevend te zijn. Onderliggende redenen kunnen hen er blijkbaar toe bewe-

                                                           
30  Het betreft hier een onderdeel van een nog niet gepubliceerd onderzoek naar de 

werking van het sub judice-beginsel in de kamer. 
31  Merk op dat de VVD volgens ons onderzoek ook het grootste aantal kamerleden 

kent dat het aanvaardbaar vindt als politici zich uitspreken over de straftoemeting 
(25 procent). 
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gen om zich tóch te bemoeien met de zaak onder de rechter. Die redenen wor-
den hieronder geanalyseerd.  

Analyse van de houding van kamerleden 

De statistische betrouwbaarheid van de verschillende waarden die voor de in-
stelling van kamerleden werd gemeten is bepaald aan de hand van de alpha-
waarde.32 De stellingen met betrekking tot machtenscheiding levert geen be-
trouwbare schaal op.33 Een verklaring zou kunnen zijn dat machtenscheiding 
wel met de mond beleden wordt (vrijwel alle ondervraagde kamerleden geven 
immers aan dat men machtenscheiding essentieel vindt), maar dat men zich er 
in de praktijk minder aan houdt. Ook de betrouwbaarheid van de schaal voor 
wens tot profilering levert een minder betrouwbare schaal op. Omdat enkele 
Eerste Kamerleden aangaven dat Tweede Kamerleden zich wél moeten profile-
ren, vermoeden we dat sommige van deze kamerleden voor hun collega’s in de 
Tweede Kamer hebben geantwoord. 

Vervolgens hebben we bekeken hoe groot het effect is van de ene houding 
op de andere. Uit enkel- en meervoudige regressieanalyses bleek dat het ver-
trouwen in de rechter een groot effect heeft op de wens tot controle.34 Hoe lager 
het vertrouwen in de rechter, des te groter de behoefte aan controle. Ook blijkt 
een lager vertrouwen een grotere neiging tot bemoeienis met de rechter op te 
leveren.35  

Nadere beschouwing laat zien dat deze twee effecten in een oorzakelijk 
verband met elkaar staan; het laatste effect wordt verklaard door het eerste. Hoe 
lager het vertrouwen in de rechter, hoe meer neiging er bestaat tot bemoeienis 
met de rechter, doordat er dan meer behoefte aan controle is (mediatie).36 
Bovendien wordt het effect van vertrouwen in de rechter op de neiging tot 
bemoeienis verder versterkt door de wens tot politieke profilering (interactie of 
moderatie). Als deze wens sterk leeft bij de betrokken politicus, dan heeft een 
gebrek aan vertrouwen een sterker effect op de neiging tot bemoeienis.37 Dat 
wil zeggen dat een gebrek aan vertrouwen leidt tot een behoefte aan controle, 
waarna deze wens tot controle leidt tot bemoeienis met de rechtsgang. Het 

                                                           
32  Cronbachs Alpha voor Vertrouwen in de rechter 0,78; Belang van machtenscheiding 

0,22; Wens tot controle van de rechter 0,60; Wens tot profilering 0,48 en Neiging tot 
bemoeienis 0,82. 

33  Wanneer Cronbachs Alpha lager is dan 0,6 moet aan de betrouwbaarheid getwijfeld 
worden. 

34  Enkelvoudige regressieanalyse van het gebrek aan vertrouwen op behoefte aan 
controle laat zien een significant effect van gebrek aan vertrouwen: B=0,64 
t(80)=8,55 p<0,001 R2 =0,47. 

35  B=0,30 t(79)=2,54 p=0,1 R2 =0,13. 
36  Na stapsgewijze regressieanalyse bleek een significant effect: Vertrouwen in de 

rechter B=0,18, t(78)=1,26, p=0,21 (niet sig.), maar wens tot controle B=0,29 
t(78)=1,92 p=0,06, R2 .= 0,17. 

37 Regressieanalyse met interactiecomponent: Vertrouwen in de rechter B=0,22 
t(78)=3,85 p<0,001; Wens tot profilering B=0,07 t(78)=1,36 p=0,178 (niet sig.); 
Interactie B=0,11 t(78)=2,17 p=0,033. 
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effect van gebrek aan vertrouwen op de neiging tot bemoeienis is sterker als de 
politicus een sterke wens tot politieke profilering koestert.38 
We zagen al dat de behoefte aan profilering in de Eerste Kamer kleiner is. Het 
is dan ook niet verrassend dat lidmaatschap van de Eerste of Tweede Kamer 
ook van invloed is op het effect van vertrouwen in de rechter op de neiging tot 
bemoeienis met de rechter. Dit effect is sterker voor de leden van de Tweede 
Kamer dan voor leden van de Eerste Kamer.39 Als men lid is van de Tweede 
Kamer zal een lager vertrouwen dus eerder leiden tot bemoeienis met de rech-
ter, maar als men lid is van de Eerste Kamer geldt dat niet of veel minder. 

We hebben eveneens gekeken naar een mogelijke invloed van het onder-
schrijven van het belang van machtenscheiding, door een regressieanalyse los 
te laten op machtenscheiding versus bemoeienis met de rechtsgang. Ook hier 
bleek sprake van een significant effect.40 Kamerleden die meer belang hechten 
aan machtenscheiding, zullen zich dus minder gauw bemoeien met zaken onder 
de rechter. 

 
Het volgende schema kan de relaties tussen de factoren inzichtelijk maken, 
zoals weergegeven in figuur 1.41 
 
Figuur 1: Factoren die de neiging tot bemoeienis met de rechter verklaren. 

 
  Lidmaatschap Kamer 
 
Wantrouwen rechter  Profileringswens 
 
 
 
 
 

 
Wens tot controle  Neiging tot bemoeienis 
 
 
 
 
 
Weinig belang machtenscheiding 

 

                                                           
38  Bij de wens tot profilering moet er nogmaals op worden gewezen dat de 

betrouwbaarheid van deze schaal relatief laag is. 
39 Regressieanalyse met interactie vertrouwenrechter/kamerlidmaatschap B=0,200 

t(38)=2,034 p=0,049; er bestaat geen significante interactie tussen profileringswens 
en controle. 

40  Regressieanalyse met interactie vertrouwenrechter/profileringswens B=0,11 
t(77)=2,32 p=0,023; wens tot conrole B=0,46 t(77)=4,24 p<0,001; uitgesproken 
belang van machtenscheiding B=0,54 t(77)=4,53 p<0,001 R2 =0,35. 

41  Strikt genomen is er sprake van twee afzonderlijk getoetste verbanden. Gebrek aan 
vertrouwen heeft invloed op bemoeienis via de wens tot controle. Gebrek aan 
vertrouwen zal in combinatie met een profileringswens leiden tot bemoeienis. Voor 
het overzicht hebben we deze in één schema opgenomen, hoewel het schema dus 
niet als geheel getoetst is. 



48 Hendrik Gommer, Edwin Woerdman en Joris Lammers  

 
Ten slotte hebben we gekeken naar het verschil in houding tussen Eerste en 
Tweede Kamerleden. 

 
Tabel 4: Gemiddelde scores van Eerste en Tweede Kamer op de onderzochte schalen. 

Houding Eerste Kamer Tweede Kamer Significantie 

Vertrouwen in de rechter 3,74 3,57 p=0,09 

Geen behoefte aan controle 3,50 3,24 p=0,02 

Afwijzing van bemoeienis 4,12 3,94 P=0,17 

 
Uit tabel 4 wordt duidelijk dat de Eerste Kamer een groter vertrouwen heeft 
zowel in de rechter als in de (interne en externe) controle op de rechter, maar 
het verschil in afwijzing van bemoeienis met zaken onder de rechter is niet 
significant. Eerste en Tweede Kamer verschillen dus niet aantoonbaar in hun 
afwijzing van de bemoeienis met de rechter. De politieke kleur of anciënniteit 
bleek geen correlatie op te leveren met de houdingen (niet in tabelvorm weer-
gegeven).  

Discussie 

De generaliseerbaarheid van de resultaten is beperkt: de non-respons, vooral 
onder Tweede Kamerleden, is immers aanzienlijk. Niettemin vormt de verde-
ling van respondenten naar politieke partij een redelijk goede afspiegeling van 
de politieke verhoudingen in beide Kamers.  

Uit de statistische analyse blijkt dat gebrek aan vertrouwen in de rechter 
leidt tot de wens tot controle van de rechter. Deze wens verklaart deels de nei-
ging tot bemoeienis, maar bemoeienis met de rechtsgang wordt bevorderd als er 
naast gebrek aan vertrouwen in de rechter ook een wens tot politieke profilering 
bestaat. Daarnaast zullen politici eerder tot bemoeienis overgaan als zij minder 
belang hechten aan de machtenscheiding. Voor wat betreft deze houdingen zijn 
er geen significante verschillen tussen de politieke partijen.  

Uit de antwoorden blijkt verder dat 86 procent van de politici veel vertrou-
wen heeft in de rechter (vraag 22). Slechts 16 procent van hen vindt dat de 
externe controle op de rechter te wensen overlaat (vraag 39), hoewel niet meer 
dan 30 procent meent dat de huidige interne controle afdoende is (vraag 37). 
Dit algemene beeld van vertrouwen wordt enigszins bevestigd door de relatief 
hoge gemiddelde scores op de houding ‘vertrouwen in de rechter’ (7,2 op een 
schaal van 10). De tevredenheid over controle op de rechter krijgt echter een 
wat lagere waardering toegekend (namelijk 6,7).  

Deze resultaten komen overeen met de gang van zaken in de Kamer. Daar 
zeggen politici vaak dat zij zich niet mogen bemoeien met de rechter, maar 
vervolgens gaan zij tóch op de zaak in. Uit ons onderzoek van kamerstukken 
blijkt immers dat politici regelmatig refereren aan zaken onder de rechter en er 
in bijna 40 procent van de gevallen ook daadwerkelijk op in gaan. Dit is te 
verklaren doordat zij weliswaar weten hoe het ‘hoort’, maar tegelijkertijd zor-
gen hebben over de kwaliteit van de rechtspraak. Bij meer specifieke vragen 
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blijkt dan ook dat met name Tweede Kamerleden kritiek hebben op de recht-
spraak. Zo is er onder hen geen meerderheid te vinden die klassenjustitie uit-
sluit (vraag 28), vindt 41 procent dat de rechter onvoldoende duidelijk moti-
veert (vraag 31), vindt niet meer dan 69 procent dat de rechter zijn werk goed 
doet, ontkent slechts 38 procent een regentencultuur (vraag 36) en vindt een 
meerderheid de controle op rechters door de media broodnodig (vraag 41). 
Bovendien vindt 41 procent het ongepast als de rechter kamerleden kapittelt 
(vraag 34).42 Vooral VVD-ers blijken kritisch te zijn over de rechtspraak en 
bemoeien zich relatief vaak met rechters. Eerste Kamerleden hebben meer 
vertrouwen in de rechter en dus minder behoefte aan controle. Een verklaring 
daarvoor zou kunnen zijn dat deze Kamer zich meer op wetstechnische vragen 
toelegt. Interessant is ook dat burgers minder moeite hebben met de bemoeienis 
van politici met zaken onder de rechter, maar zij hebben dan ook minder ver-
trouwen in de rechter, zoals blijkt uit een vergelijking met ander onderzoek (zie 
Tabel 2).  

Conclusie 

In dit artikel hebben wij ons de vraag gesteld welke houdingen van invloed zijn 
op de neiging tot bemoeienis van politici met zaken onder de rechter. Om dit 
empirisch te onderzoeken zijn eind 2006 enquêteformulieren naar Eerste en 
Tweede Kamerleden verstuurd. Uit onze statistische analyse blijkt dat gebrek 
aan vertrouwen in de rechter leidt tot de wens tot controle van de rechter. Be-
moeienis met de rechtsgang wordt bevorderd als er naast gebrek aan vertrou-
wen in de rechter ook een wens tot politieke profilering bestaat. Politici zullen 
bovendien eerder tot bemoeienis overgaan als zij minder belang hechten aan de 
machtenscheiding. 

Rechters die vinden dat de bemoeienis van politici teruggedrongen moet 
worden, doen er waarschijnlijk goed aan politici niet vaker terecht te wijzen. 
De betreffende politici zouden dan hun idee bevestigd kunnen zien dat de 
rechterlijke macht een regentencultuur kent en dat de rechter te vaak op de stoel 
van de wetgever zit. Bovendien zal een terechtwijzing de politicus die zich wil 
profileren juist in de kaart spelen. De betreffende politicus bereikt dan juist zijn 
doel. 

Tegelijkertijd vindt het merendeel van de politici dat zij zich terughoudend 
moeten opstellen met het doen van uitspraken over zaken die onder de rechter 
zijn. Aangezien het vertrouwen in de rechterlijke macht bovendien hoog blijkt 
te zijn, en de neiging tot bemoeienis daaraan gerelateerd is, mag verwacht wor-
den dat bemoeienis ook in de toekomst tot enkele incidenten beperkt zal blij-
ven.  

                                                           
42  Hetgeen bijvoorbeeld het Gerechtshof Amsterdam deed op 18 juli 2003, LJN 

AI0123. 
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Dit onderzoek geeft dus geen aanleiding voor een formele sub judice regel in 
Nederland, eerder integendeel. Ook terechtwijzing van politici door juristen 
heeft de kans contraproductief te werken. 



 

Mediatie in Guatemala 
Een bijdrage aan een vreedzame samenleving?  

Laure d’Hondt1 

Mediatie is in opkomst in Guatemala. Ruim een decennium na de burgeroorlog2 
ondernemen de overheid, semi-overheid en niet-gouvernementele organisaties 
verschillende initiatieven om mediatie te stimuleren. Mediatie, of bemiddeling, 
is een alternatieve methode van geschilbeslechting naast de gerechtelijke pro-
cedure. Het kenmerkt zich door een informele setting en de grote vrijheid die 
de betrokken partijen hebben om de loop van het proces zelf te bepalen. In 
Guatemala wordt de toepassing van mediatie door verschillende instellingen op 
uiteenlopende manieren gestimuleerd. De overheid heeft een project opgezet 
dat mediatie vanuit de staat organiseert. Een niet-gouvernementele organisatie 
laat de overheid er juist buiten en concentreert zich op lokale leiders die traditi-
oneel een bemiddelende rol vervullen. Een semi-gouvernementele organisatie 
kiest voor een methode daar tussenin. Het doel van de verschillende initiatief-
nemers is hetzelfde. Zij hopen dat bij geschillen burgers vaker gebruik zullen 
maken van bemiddeling en daardoor op vreedzame wijze een oplossing kunnen 
vinden voor hun conflict. Dit is niet vanzelfsprekend in Guatemala waarvan 
wordt gezegd dat er een cultuur van geweld heerst.3 Door de verschrikkingen 
tijdens de burgeroorlog en de grote schaal waarop deze plaatsvonden is geweld 
een normaal verschijnsel geworden in de samenleving. Na de oorlog is hierin 
weinig verandering gekomen. Burgers hebben weinig vertrouwen in de staat 
waardoor betrokkenheid van de staatsinstanties, ook bij geschillen, wordt ge-
meden. Tegelijkertijd is straffeloosheid nog altijd een groot probleem, met als 
consequentie dat veel geschillen met geweld worden afgehandeld. De afwe-
zigheid van een cultuur van vreedzame geschilbeslechting, bijvoorbeeld door 
tussenkomst van de staat, leidt vaak tot een gewelddadige afhandeling van een 
geschil dat verder zonder gevolgen blijft. 

In dit artikel staat de vraag centraal op welke wijze mediatie in Guatemala 
kan bijdragen aan een vreedzame samenleving, waarin geschillen niet met 
geweld escaleren. Om hierop een antwoord te geven wordt eerst een beeld 
geschetst van de bestaande structuren van geschilbeslechting. Dit beeld is geba-
                                                           
1  Ik dank Adriaan Bedner voor zijn begeleiding van mijn scriptie en van dit artikel. 

[Aanvulling van de redactie: De scriptie van Laure d’Hondt kreeg een eervolle 
vermelding van de VSR-scriptieprijsjury.] 

2  Tijdens de burgeroorlog, die woedde van 1964 tot 1996, nam de staat het op tegen 
de guerrilla die veel aanhang vond onder de inheemse bevolking, de Maya’s. Tijdens 
de oorlog kwamen naar schatting 150 duizend mensen om het leven waarvan 
ongeveer 80 procent Maya’s. 

3  Zie bijvoorbeeld Sarti Castañeda 2002 en De Volder 2006. 
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seerd op interviews die in het kader van dit onderzoek zijn afgenomen, zowel 
straatinterviews4 als gesprekken met direct betrokkenen bij geschilbeslechting, 
zoals rechters en traditionele, lokale bemiddelaars. Hieruit blijkt dat geschilbe-
slechting in Guatemala gezien moet worden in de context van de zwakke 
rechtsstaat, waarin weinig waarborgen tegen machtsmisbruik van de overheid 
bestaan5, met als gevolg dat de staat vaak wordt gemeden als geschilbeslechter. 
Daarnaast is het rechtspluralisme van belang. In Guatemala bestaan verschil-
lende rechtssystemen – de statelijke en lokale, inheemse – naast elkaar. De staat 
biedt geen goed alternatief bij geschilbeslechting terwijl andere, lokale rechts-
systemen een betere mogelijkheid bieden. De verhouding tussen de statelijke en 
inheemse rechtssystemen kunnen niet losgezien worden van elkaar6 en zijn van 
belang voor de positie van mediatie.  

Vervolgens worden drie mediatieprojecten bekeken; van overheid, semi-
overheid en een niet-gouvernementele organisatie. Bij deze projecten loopt de 
positie van de staat ten opzichte van de mediatie uiteen van een centrale plaats 
tot in het geheel geen betrokkenheid. Dit gegeven is interessant, zowel in de 
context van de zwakke rechtsstaat als van het rechtspluralisme. Een zwakke 
rechtsstaat betekent dat er weinig waarborgen tegen machtsmisbruik van de 
overheid zijn. Tegelijkertijd wordt mediatie volop gestimuleerd, terwijl dat zich 
kenmerkt door grote vrijheid van de partijen en het weinig waarborgen biedt 
tegen machtsmisbruik van de bemiddelaar of de sterkste partij. Wanneer noch 
de overheid noch mediatie waarborgen bieden tegen machtsmisbruik, wat is 
dan het effect op de reële rechtszekerheid7 van burgers? Door een analyse van 

                                                           
4  Voor het onderzoek zijn 170 straatinterviews afgenomen. Voor het onderzoek ‘Het 

project Jueces de Paz en de vredesrechtbanken in Guatemala’ (d’Hondt 2004) zijn 
vijftig straatinterviews afgenomen in de hoofdstad Guatemala en vijftig in de stadjes 
Santa Catarina Pinula en San Juan Sacatepéquez, nabij de hoofdstad. Voor het 
onderzoek ‘Mediatie in Guatemala’ (d’Hondt 2006) zijn vijfentwintig interviews 
afgenomen in Playa Grande, vijftien in Pueblo Nuevo, twintig in Santa María 
Cahabón en tien in Chiyuc. 

5  Brian Tamanaha (2004) omschrijft de functie van een rechtsstaat als een 
verzameling juridische en institutionele instrumenten die het machtsmisbruik van de 
staat jegens zijn burgers dienen te voorkomen. 

6  Sally Merry (1996) omschrijft de relatie tussen het statelijke rechtssysteem en het 
lokale als een verhouding waarbij het lokale gemeenschap zich verzet tegen de 
lokale werking van het externe statelijke recht. Hierop komt kritiek van Jane Collier 
(1996) die stelt dat niet alleen verzet bestaat tegen het statelijke regels, maar dat er 
ook gebruik van wordt gemaakt. John Griffiths (1998) bekritiseert Merry’s stelling 
dat het lokale recht de effectiviteit van het formele, statelijke recht belemmert. Hij 
meent dat lokaal recht juist een belangrijke functie heeft bij rechtshandhaving van 
het formele recht.  

7  Reële rechtszekerheid is een begrip dat door Jan Michiel Otto (2000) werd 
geïntroduceerd om de situatie in ontwikkelingslanden te beschrijven waarin een 
effectief rechtssysteem ontbreekt. Mensen leven in onzekerheid en angst wat betreft 
hun veiligheid, werk, eigendommen en grond. Het recht is onvoorspelbaar en 
wanneer eenmaal een gerechtelijke uitspraak is gedaan, blijft het onzeker of dit ook 
geëffectueerd wordt. Voor dit onderzoek wordt een bredere uitleg van het begrip 
reële rechtszekerheid gebruikt. Het uitgangspunt is dat niet alleen de staat de bron 
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de invloed van mediatie op de rechtsstaat, het rechtspluralisme en de reële 
rechtszekerheid, ontstaat een beeld van het effect van mediatie op geschilbe-
slechting en daarmee op het verminderen van het gebruik van geweld bij ge-
schillen.  

Mediatie 

Het ideaaltype van mediatie, of bemiddeling, kenmerkt zich door de vrijheid 
van de betrokken partijen om binnen hun eigen voorwaarden tot een oplossing 
voor het geschil te komen. De setting is informeel, persoonlijk en vertrouwelijk 
waardoor de oplossing die de partijen vinden niet gebonden hoeft te zijn aan 
juridische of sociale normen. De deelname aan de bemiddeling is vrijwillig, de 
partijen mogen zelf een mediator aanwijzen en de mediator is neutraal (Nichol-
son 2005; 24-5). 

Martin Shapiro (1981) typeert het onderscheid tussen mediatie en andere 
geschilbeslechtingsmethoden, zoals arbitrage en rechtspraak, door de positie 
van de tussenkomende partij als uitgangspunt te nemen. Hij gebruikt hiervoor 
een continuüm waarmee hij aangeeft dat van een strikte scheiding tussen de 
methoden in de praktijk geen sprake is. De plaats van een geschilbeslechtings-
methode op het continuüm is afhankelijk van de mate waarin de tussenkomende 
partij een oplossing aan de partijen kan opleggen. Aan het ene uiterste van het 
continuüm staat de ‘go-between’ die de functie heeft van communicator. Zijn 
tussenkomst behoeft de volledige instemming van de conflicterende partijen en 
de eventueel gevonden oplossing is het resultaat van volstrekt vrije onderhan-
deling. De volgende op het continuüm is de mediator. Deze kan meer partici-
peren in het zoeken naar een oplossing door actief en open mee te denken en 
voorstellen te formuleren, maar hij mag geen oplossingen opleggen. De arbiter 
heeft in mindere mate toestemming tot tussenkomst nodig en bemiddelt minder. 
Hij kan zijn eigen oplossing naar voren brengen en deze aan de partijen opleg-
gen. Zijn uitspraak kan bindend zijn en in dat geval is hij in feite een soort 
rechter, met dit verschil dat hij geen overheidsfunctie vervult. Hij is door de 
partijen aangewezen en niet door de gemeenschap. Dit in tegenstelling tot de 
rechter die aan het andere uiterste van het continuüm staat. Hij functioneert in 
overheidsdienst, kan zijn uitspraak opleggen en deze is bindend (Shapiro 1981; 
1-10).  

De mate van vrijheid van de partijen wordt kleiner naarmate de methode 
opschuift van go-between naar rechtspraak, maar een absolute scheiding van 
kenmerken tussen de methoden bestaat in de praktijk niet. Voor de ideaalty-
pische mediatie geldt dat de partijen het proces zelf in handen hebben en wan-
neer ze niet tevreden zijn met de uitkomst zij altijd nog een beroep kunnen 
doen op de rechter. Op die manier heeft de rechter als het ware een controle-
rende positie ten opzichte van mediatie waarmee een waarborg bestaat tegen 
machtsmisbruik door de sterkste partij of de bemiddelaar zelf. Voorwaarde is 

                                                                                                                                 
kan zijn van rechtszekerheid, maar dat ook andere sociale systemen rechtszekerheid 
kunnen bieden. 
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wel dat een gang naar de rechter mogelijk is en de partijen erop vertrouwen dat 
dit tot een redelijke uitkomst zal leiden.  

Mediatie in niet-westerse samenlevingen is in de wetenschap op verschil-
lende manieren benaderd. Begin jaren tachtig stelde Sally Merry (1982) aan de 
hand van een aantal etnografische studies dat in kleinschalige herders- en land-
bouwsamenlevingen mediatie van nature voorkomt. Het is daar effectief omdat 
de gemeenschapsleden gewend zijn zich te onderwerpen aan de informele soci-
ale controle van de anderen in de gemeenschap. In heterogene, complexe sa-
menlevingen daarentegen kan mediatie niet goed functioneren omdat de sociale 
controle grotendeels ontbreekt, zegt Merry. Ze baseert zich onder meer op het 
werk van Jane Collier (1976) die midden jaren zeventig onderzoek deed in een 
Maya-gemeenschap in Mexico. Collier beschrijft hoe lokale leiders bemiddelen 
bij geschillen en op welke manier hun positie is veranderd door de toegenomen 
invloed van statelijk recht in de kleine gemeenschap. De statelijke rechtbanken 
bieden bepaalde voordelen boven informele geschilbeslechting binnen de ge-
meenschap. Daardoor zijn de rechtbanken een concurrent geworden van de 
lokale leiders die traditioneel de bemiddelingen uitvoeren. Deze lokale leiders 
hebben er belang bij dat hun positie gewaarborgd blijft en passen daarom hun 
positie aan aan het statelijke rechtssysteem. Door hun kennis van het statelijke 
systeem en banden met ambtenaren fungeren zij als tussenpersoon tussen de 
gemeenschapsleden en de rechtbanken. Wanneer de gemeenschapsleden een 
beroep op de rechtbank willen doen zijn ze aangewezen op de hulp van een 
lokale leider die hen zal proberen te overtuigen van de voordelen van een in-
formele bemiddeling boven een formele rechtsgang. Zowel Collier als Merry 
staan positief tegenover de werking van mediatie in kleinschalige gemeen-
schappen. Door de sociale controle en de door Collier beschreven situatie 
waarin de statelijke rechtbank een goed alternatief vormt voor lokale, informele 
mediatie, kan deze vorm van geschilbeslechting goed functioneren.  

Recenter onderzoek in niet-westerne samenlevingen wijst op eventuele na-
delen van mediatie. Zo menen Galanter en Krishnan (2004) dat de mediatoren 
een zeer machtige positie kunnen krijgen. Er is namelijk geen wettelijke con-
trole op de gang van zaken tijdens de bemiddeling of op de uitkomst ervan. Dit 
maakt mediatie gevoelig voor politieke invloeden en corruptie. Nicholson 
(2005) stelt dat de zwakkere partij in het mediatieproces mogelijk niet vol-
doende beschermd wordt. In een gerechtelijke procedure bestaan beschermende 
maatregelen die de machtsverschillen tussen partijen zo irrelevant mogelijk 
moeten maken. Wanneer wordt onderhandeld, zoals bij mediatie, is de mach-
tigste partij in het voordeel (Nicholson 2005; 24-8). 

In mijn onderzoek naar mediatie in Guatemala komen de mogelijkheden en 
noodzakelijkheid van mediatie aan het licht als alternatief voor een gerech-
telijke procedure die in deze samenleving vaak geen goede optie is voor ge-
schilbeslechting. Maar ook de risico’s van mediatie in een samenleving met een 
zwakke rechtsstaat, waar waarborgen tegen machtsmisbruik ontbreken, worden 
duidelijk.  
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Geschilbeslechting in Guatemala 

Een van de meest opvallende kenmerken van Guatemala is dat een groot deel 
van de bevolking inheems is.8 Van de ongeveer 13 miljoen Guatemalteken is 
naar schattingen 40 tot 60 procent Maya. Een groot deel van hen leeft in ar-
moede op het platteland, vaak in afgelegen dorpen. Voor hen is de toegang tot 
de staatsfaciliteiten in de steden, zoals politie en rechtbank, beperkt door geo-
grafische en financiële barrières. Daarnaast bestaat een taalprobleem doordat de 
vele Maya-stammen 23 verschillende talen spreken. De meeste Maya´s spreken 
alleen hun eigen taal terwijl ambtenaren vaak enkel het Spaans beheersen.  

Niet alleen de toegang en de taal vormen een probleem bij de relatie tussen 
de staat en de burgers. De grootste barrière tussen de staat en burgers, inheems 
en niet-inheems, is het wantrouwen ten opzichte van de overheid. De overheid 
heeft de reputatie corrupt en traag te zijn. Er is weinig rechtszekerheid9 en de 
straffeloosheid is een groot probleem. De inheemse bevolking is zwaar onder-
vertegenwoordigd in alle lagen van het overheidsapparaat, van gemeenteraad 
tot Hoge Raad. Regelmatig zou zij worden gediscrimineerd door ambtenaren.  

Tien jaar na de burgeroorlog heeft Guatemala nog altijd een zwakke rechts-
staat. Omdat veel Guatemalteken, inheems of niet-inheems, weinig vertrouwen 
hebben in de overheid vermijden ze haar zoveel mogelijk, ook wanneer het gaat 
om geschilbeslechting. Van de 170 mensen die ondervraagd werden in het 
kader van dit onderzoek zei 68 procent geen vertrouwen te hebben in justitie. 
Slechts 16 procent had dit wel (de overige 16 procent had geen mening).  

Wanneer Guatemalteken te maken hebben met een geschil waarbij ze een 
tussenkomende derde partij willen betrekken kunnen zij een beroep doen op de 
rechter in eerste instantie, de zogenaamde vredesrechter. Sinds een paar jaar 
heeft elke Guatemalteekse gemeente tenminste één vredesrechtbank die geves-
tigd is in de centrale stad van de gemeente. Hier worden voornamelijk zaken op 
het gebied van strafrecht, civiel recht en familierecht behandeld. Doorgaans is 
er één rechter in dienst die vier of vijf medewerkers heeft. Van alle onder-
vraagden had 36 procent vertrouwen dat de vredesrechter op een goede manier 
zaken behandelt; 56 procent had hierin geen vertrouwen (8 procent had geen 
mening). De mate van vertrouwen verschilt echter per gemeente en is sterk 
afhankelijk van de reputatie van de rechter die er gestationeerd is. Zo heeft het 
plaatsje Santa Maria Cahabón een rechter die van inheemse afkomst is en erom 
bekend staat ruimte te laten voor inheemse manieren van geschilbeslechting. 
Hij neemt geschillen die voortkomen uit beschuldigingen van hekserij in be-
handeling en hij zoekt een oplossing die past bij de inheemse ideeën hierover.10 

                                                           
8  In veel Latijns Amerikaanse landen is het percentage inheemse bevolking lager. Zo 

is in Mexico zo’n 12 procent van de bevolking inheems, in Honduras 7 procent en in 
Costa Rica 1 procent (CIA World Factbook, en Vlaams centrum voor inheemse 
volken). 

9  Hier is de enge definitie van rechtszekerheid bedoeld, waarbij het gaat om de 
waarborgen dat rechtspraak volgens bepaalde normen geschiedt (zie bijvoorbeeld 
Franken 2003; 446) 

10  Een gangbare oplossing voor hekserij is dat de heks een haarlok of stukje kleding 
afstaat aan de partij die zij vervloekt zou hebben. Door dit te verbranden en de rook 
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Uit gesprekken met de bevolking van dit plaatsje blijkt dat de toepassing van 
inheemse methoden van geschilbeslechting door de rechter vertrouwen wekt. 
Van de twintig geïnterviewden zeiden er dertien (65 procent) vertrouwen te 
hebben in deze vredesrechter. Ter contrast, in de hoofdstad zeiden slechts tien 
van de vijftig ondervraagden vertrouwen te hebben in de vredesrechtbank. Van 
alle 170 ondervraagden zegt 34 procent een beroep te zullen doen op de recht-
bank wanneer ze te maken krijgen met een geschil; 59 procent zal dit niet doen. 
De overige 7 procent weet niet wat hij zou doen.  

Niet alleen de rechter kan optreden als geschilbeslechter. De bevolking in 
afgelegen gemeenschappen, veelal van inheemse afkomst, kiest vaak voor een 
lokale gemeenschapsleider als tussenkomende partij in het geschil. Want hoe-
wel in elke gemeente tegenwoordig een rechtbank is gevestigd, is deze voor 
velen nog altijd moeilijk bereikbaar. De reistijd kan door slechte wegen en 
gebrek aan openbaar vervoer oplopen tot vele uren. Ook de reiskosten zijn voor 
de arme bevolking op het platteland een obstakel. Hierdoor zijn zij aangewezen 
op lokale leiders als geschilbeslechter. Deze zijn makkelijker bereikbaar dan de 
staatsinstanties in de stad, ze spreken de eigen taal, kennen de inheemse ge-
woonten, ook op het gebied van geschilbeslechting en genieten hierdoor door-
gaans veel vertrouwen van hun gemeenschapsgenoten. Traditioneel vervult de 
burgemeester van de gemeenschap deze bemiddelende rol. In de meeste ge-
meenschappen wordt deze ieder jaar democratisch gekozen.11 Ook andere 
gezaghebbende personen, zoals religieuze leiders, bemiddelen soms bij ge-
schillen. Deze gemeenschapsleiders hebben vaak veel autoriteit en worden door 
gemeenschapsleden beschouwd als de meest voor de hand liggende instantie 
voor geschilbeslechting. Van de 27 ondervraagden uit meer of minder afgele-
gen gemeenschappen waar zich geen staatsautoriteiten bevinden, gaf 89 procent 
aan een gemeenschapsleider, meestal de burgemeester, in te schakelen als ge-
schilbeslechter.12 22 Procent van de 27 geïnterviewden zou daarna, wanneer 
deze bemiddeling niet geslaagd was, nog een beroep doen op de vredesrechter. 
Volgens de overige 78 procent is de gemeenschapsleider de enige mogelijke 
geschilbeslechter. 

Gemeenschapsleiders zijn geschikt om in de gemeenschappen op te treden 
als geschilbeslechter omdat ze toegankelijk zijn en voeling hebben met lokale 
gewoonten zodat binnen de context van de gemeenschap een passende oplos-
sing voor een geschil kan worden gevonden. Door het bestaan van deze vorm 
van geschilbeslechting kan een bepaalde rechtszekerheid in de gemeenschap 
bestaan. Door de positie van de gemeenschapsleiders is er immers, ondanks de 

                                                                                                                                 
ervan in te ademen krijgt de tegenpartij de mogelijkheid om macht over de heks uit 
te oefenen, zo gelooft men. Zo ontstaat een machtsevenwicht waardoor de partijen 
elkaar geen kwaad meer durven te doen.  

11  De functie van gemeenschapsburgemeester is onbetaald, maar kan veel tijd kosten. 
Omdat de gemeenschapsburgemeesters moeten werken naast hun burgemeester-
schap – vaak zijn zij boer – kunnen zij het doorgaans niet opbrengen om langer dan 
één jaar de functie vervullen. De verkiezingen worden in de meeste gemeen-
schappen dan ook jaarlijks gehouden.  

12  De overige drie ondervraagden, 11 procent, zeiden altijd conflicten te zullen ver-
mijden zodat op geen enkele geschilbeslechter een beroep gedaan hoeft te worden.  
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afwezigheid van de staat, een goede mogelijkheid om een beroep te doen op 
een geschilbeslechter. Zo kan een geschil worden beslecht in de traditie van de 
gemeenschapsnormen waardoor een zekere voorspelbaarheid in de uitkomst 
van de geschillen ontstaat.  

Naast de voordelen van bemiddeling door gemeenschapsleiders zijn er na-
delen. Doorgaans hebben deze leiders weinig scholing gehad waardoor de 
vaardigheden ontbreken die nodig zijn om geschillen te analyseren en te be-
slechten. Ze weten weinig van mediatietechnieken en het gevaar bestaat dat ze 
optreden bij geschillen die wegens hun ernst of complexiteit niet geschikt zijn 
voor bemiddeling op gemeenschapsniveau. Deze overschrijding van compe-
tentie is een complex punt. Er is veel onduidelijkheid over wat onder de com-
petentie van de gemeenschapsburgemeesters valt.13 Wettelijk is weliswaar 
vastgelegd dat lokale burgemeesters geen bevoegdheid hebben op te treden in 
strafrechtelijke kwesties en mogen zij wel bemiddelen bij geschillen tussen 
buurtgenoten indien zij dit doen in overeenstemming met de gebruiken, normen 
en tradities van de gemeenschap.14 Bij kleine criminaliteit, zoals diefstalletjes, 
is het echter gebruikelijk dat burgemeesters optreden. In de praktijk blijken de 
grenzen van de bevoegdheden van de lokale leiders vooral bepaald te worden 
door de leiders zelf; de staat is te ver weg om hierop toe te zien.  

Een voorbeeld van een geschil dat door een inheemse lokale mediator is be-
slecht ging over de diefstal van een kip. Rosa, een forse, zelfverzekerde medi-
ator uit het stadje Santa María Cahabón vertelt dat ze een paar dagen geleden 
twee ruziënde buurvrouwen bij haar thuis heeft ontvangen. Ze hadden een con-
flict omdat het zoontje van een van hen een kip had gestolen en verkocht voor 
25 quetzal (2 euro). De kip bleek eigendom van de buurvrouw te zijn. Ze waren 
met zijn tweeën naar Rosa gekomen om een oplossing te zoeken. Rosa zegt dat 
het haar behoorlijk wat moeite kostte om de vrouwen te kalmeren. Maar door 
hen beiden hun verhaal te laten doen en naar hen te luisteren kwamen ze na een 
uur tot een oplossing. De vrouwen spraken af dat de een de ander 25 quetzal 
zou betalen om een nieuwe kip te kunnen kopen.  

In tegenstelling tot de dorpelingen kijken de mensen uit de stad doorgaans 
met een zekere minachting naar gemeenschapsleiders als geschilbeslechters. 
Een aantal stedelingen merkt op dat ze vinden dat de gemeenschapsleiders te 
weinig opleiding hebben gehad waardoor ze niet goed in staat zijn te bemid-
delen. Daarnaast denken ze dat de leiders niet altijd handelen volgens de state-
lijke wet. Zij associëren inheemse recht met zaken als hekserij en lijfstraffen, 
wat zij als inferieur beschouwen aan het statelijk recht. Een andere reden om 

                                                           
13  In 1996 werd met het tekenen van de Vredesakkoorden officieel een einde gemaakt 

aan de burgeroorlog. Een van de akkoorden betrof de ‘Identiteit en Rechten van de 
Inheemse Volken’, een complex document dat het resultaat was van onderhande-
lingen tussen de regering en verschillende maatschappelijke groepen. Geprobeerd 
werd een balans te vinden tussen inheemse integratie binnen de staatsinstituties en 
inheemse autonomie. Het verdrag is sterk beïnvloed door internationaal recht, met 
name door het ILO-verdrag 169. Het huidige standpunt van de regering is dat in-
heemse instituties en culturen in een positief daglicht moeten worden gezien zolang 
het past binnen de nationale integratie (Plant, 2000).  

14  Codigo Municipal 2002 (Gemeentewet Guatemala 2002) artt. 56, 57, 58. 
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een rechter te prefereren boven een lokale leider is het gezag dat uitgaat van de 
formaliteit rond de rechtbank. ‘Mondelinge afspraken tellen niet in dit land. Als 
je wat afspreekt moet het ondertekend worden’, zegt een van hen.15 Hoewel de 
mensen uit de steden weinig vertrouwen hebben in de vredesrechter16 is dit 
voor velen de enige mogelijke geschilbeslechter. Maar een beroep op de recht-
bank doen ze pas als het geschil ernstig is.  

De mediatieprojecten  

De drie onderzochte mediatieprojecten hebben tot doel een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van een vreedzamere samenleving. Door mediatie te sti-
muleren hopen ze dat vaker en op succesvolle wijze gebruik gemaakt wordt van 
deze manier van geschilbeslechting. Ze hebben hiervoor een verschillende 
werkwijze gekozen. De overheid koppelt in haar project professionele media-
toren aan rechtbanken. Door mediatie aan te bieden wil ze de dienstverlening 
van justitie aan de burger verbeteren. De niet-gouvernementele organisatie 
Prored vestigt de aandacht op de lokale gemeenschapsleiders en hun eigen, 
soms inheemse manieren van geschilbeslechting. Prored traint hen om hun 
vaardigheden mediator te verbeteren. Het semi-gouvernementele Propaz bege-
leidt eveneens gemeenschapsleiders bij hun functie van bemiddelaar en zegt 
daarnaast nadrukkelijk aandacht te geven aan de opbouw van het netwerk van 
geschilbeslechting. Daarbij willen zij de gemeenschapsleiders, staatsinstanties 
en andere maatschappelijke instellingen zoals de kerk, betrekken.  

Mediatie vanuit de overheid 

In 1998 startte het Guatemalteekse Ministerie van Justitie een proef met het 
koppelen van mediatiecentra aan de vredesrechtbanken. In 2006 hadden 46 van 
de 369 vredesrechtbanken een mediatiecentrum. Bij deze rechtbanken is een 
aparte ruimte ingericht waar een professioneel geschoolde mediator aanwezig 
is. Doordat deze mediatiemethode gebruik maakt van de bestaande structuur 
van de vredesrechtbanken is deze relatief gemakkelijk te implementeren; medi-
atoren moeten worden opgeleid en geplaatst bij een al bestaande rechtbank. In 
het oorspronkelijke plan van het Ministerie van Justitie zouden alle vredes-
rechtbanken een mediator krijgen. Door gebrek aan financiële middelen konden 
echter meerdere bemiddelaars niet worden ingezet en beschikte in 2006 slechts 
8 procent van de rechtbanken over een mediatiecentrum. Het ziet er niet naar 
uit dat op korte termijn nieuwe centra geopend zullen worden.  

                                                           
15  Het formalisme en idealisme van het statelijke recht zijn volgens Esther Roquas 

kenmerkend voor de Latijns Amerikaanse juridische cultuur. Er wordt volgens haar 
overmatig veel waarde gehecht aan juridische formaliteiten en het statelijk recht 
wordt geïdealiseerd door het als moreel superieur te beschouwen terwijl dit recht 
geen weergave is van tradities en gebruiken in de samenleving. (Roquas, 2000). In 
Guatemala is dit met name in de urbane gebieden herkenbaar.  

16  Tachtig procent van de vijftig ondervraagden in de hoofdstad zegt geen vertrouwen 
te hebben in de vredesrechtbank. 
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De centra ontvangen cliënten die uit zichzelf een beroep doen op de mediator of 
die zijn doorverwezen door de rechter, politie of een gemeenschapsburge-
meester. In 2004 bestonden nog maar 24 mediatiecentra die samen bijna 7000 
verzoeken tot bemiddeling kregen. 61 Procent betrof zaken van civielrech-
telijke aard en de overige zaken hadden voornamelijk een familierechtelijk of 
strafrechtelijk karakter. Volgens het Ministerie zijn de centra succesvol. In 
2004 kon in 41 procent van de gevallen een akkoord worden bereikt door de 
partijen, bij 41 procent kwam tenminste een van de partijen niet opdagen na een 
uitnodiging van de mediator en 13 procent bereikte geen akkoord.17 

Met name voor stedelingen kunnen de mediatiecentra een goede aanvulling 
zijn op de bestaande mogelijkheden voor geschilbeslechting. De centra zijn 
gevestigd in de steden en dus goed bereikbaar. Voor mensen uit de stad biedt in 
de huidige situatie noch de gemeenschapsleider, noch de rechtbank een goed 
alternatief voor geschilbeslechting waardoor men vaak pas in het uiterste geval 
of zelfs helemaal niet een beroep doet op een tussenkomende partij in de 
hoedanigheid van een rechter.  

Uit mijn onderzoek18 blijkt dat de mediatiecentra geschilbeslechting 
toegankelijker maken voor specifieke groepen. Het mediatiecentrum in Santa 
Catarina Pinula illustreert de verbeterde toegankelijkheid voor vrouwen. De 
vrouwelijke mediator in dit stadje is door bijeenkomsten van een plaatselijke 
vrouwenorganisatie bij te wonen en door mond-tot-mondreclame een bekend en 
populair persoon geworden. Tachtig procent van de dertig ondervraagden in dit 
stadje weet dat bij de rechtbank een vrouw werkt bij wie men met geschillen 
terecht kan. Opvallend is dat bijna alle cliënten van het centrum vrouwen zijn. 
Een ander voorbeeld is het mediatiecentrum van Playa Grande dat voorna-
melijk inheemse mannelijke clientèle trekt. De twee mannelijke mediatoren van 
het centrum zijn zelf van inheemse komaf. In de maand december 2005 hadden 
zij zestig cliënten waarvan 57 procent inheemse mannen waren. 23 Procent 
waren niet-inheemse mannen en de overige 20 procent van hun cliënten was 
vrouw. De situaties in Santa Catarina en Playa Grande wijzen erop dat mediatie 
de toegang tot geschilbeslechting vooral verbetert voor de groep waartoe de 
mediator zelf behoort. De persoonlijke eigenschappen van de mediator zijn van 
invloed zijn op het functioneren van het centrum. 

De mediatiecentra hebben duidelijke regels en strikte procedures. Deelname 
is vrijwillig en kosteloos. De mediatie staat los van een juridische procedure, 
maar de mediatoren benadrukken dat een beroep op de rechter altijd openstaat, 
zowel vóór, tijdens als na de bemiddeling. Wanneer een zaak aan de mediator is 
voorgelegd, worden de betrokken partijen schriftelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de bemiddeling. Hen wordt de gang van zaken uitgelegd. Ze onder-
tekenen een ‘vertrouwenscontract’ waarin alle aanwezigen beloven vertrou-
welijk te zullen omgaan met de informatie uit het gesprek. Vervolgens kunnen 
de partijen ieder op hun beurt hun visie op de zaak geven en als het nodig is 

                                                           
17  Vijf procent van de mediatiezaken was in december 2004 nog in behandeling. 
18  In het kader van dit onderzoek zijn vier mediatiecentra van de overheid bezocht; een 

groot centrum in de hoofdstad waar vier mediatoren werkzaam zijn en drie kleine 
centra in de stadjes Playa Grande, Santa Catarina Pinula en Palencia. 
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praat de mediator met elke partij afzonderlijk. De partijen moeten zelf de oplos-
sing voordragen waarbij als enige voorwaarde wordt gesteld dat de oplossing 
niet indruist tegen de mensenrechten. Wanneer de partijen tot een overeen-
komst komen, ondertekenen zij een akte. Ook wordt een afspraak gemaakt voor 
een ‘controlegesprek’, dat drie tot zes maanden na de mediatie zal plaatsvinden. 
De partijen kunnen bij die gelegenheid, of eerder, terugkomen als zij vinden dat 
de afspraken niet goed worden nageleefd. Wanneer de partijen niet naar het 
controlegesprek komen gaat de mediator ervan uit dat de afspraken zijn nage-
leefd. Het is overigens maar de vraag of deze conclusie juist is. Er kunnen im-
mers tal van reden zijn waarom de partijen niet op het controlegesprek ver-
schijnen terwijl de afspraken die tijdens de mediatie werden gemaakt niet wor-
den nageleefd. 

In deze werkwijze zijn vrijwel alle aspecten van de ideaaltypische mediatie 
herkenbaar. Naast aspecten als neutraliteit van de mediator en het vertrouwe-
lijke karakter van de bemiddeling wordt formeel de aansluiting op het statelijke 
systeem gegagandeerd. Uitdrukkelijk wordt verwezen naar de mogelijkheid een 
beroep te doen op de rechterlijke macht. Op die manier heeft de rechterlijke 
macht een controlerende functie ten aanzien van de mediatie. Maar hoewel de 
aansluiting van mediatie op de rechterlijke macht is geregeld in de procedure 
blijkt uit de situatie in Santa Catarina Pinula dat daarmee dit aspect nog niet is 
gewaarborgd. In deze stad zijn de persoonlijke verhoudingen tussen de rechter 
en de mediator ernstig verstoord. De rechter zou corrupt zijn waarvan de medi-
ator melding heeft gemaakt bij het Ministerie van Justitie. Het is uitgelopen op 
een persoonlijke ruzie waardoor nauwelijks nog wordt gecommuniceerd tussen 
de rechtbankmedewerkers en de mediator. Hierdoor stromen geschillen zelden 
door van de mediator naar de rechter of andersom. De controlerende functie 
van de rechterlijke macht ten aanzien van de mediatie wordt op deze manier 
aangetast, waardoor het risico op misstanden binnen mediatie toeneemt. 

Twee voorbeelden kunnen illustreren hoe bemiddelingen bij de centra ver-
lopen. Een geslaagde bemiddeling vond plaats bij het mediatiecentrum in de 
hoofdstad. Twee collega’s komen bijeen omdat de ene collega een lening van 
5000 quetzal (450 euro) had gegeven aan de ander. Een terugbetalingsregeling 
die de mannen zelf hadden getroffen was niet nageleefd. De mediator begint het 
gesprek met een uitleg over de aard van de bemiddeling. Het is geen juridisch 
proces en alles wat besproken wordt dient binnenskamers te blijven. Na het 
ondertekenen van het vertrouwenscontract legt de mediator de verdere gang 
van zaken uit. Beide partijen zullen om de beurt hun visie geven. Ze krijgen 
ieder pen en papier om aantekeningen te maken als de ander aan het woord is. 
Zo kunnen ze terugkomen op de opmerkingen van de tegenpartij. Zonodig zal 
individueel met de partijen worden gesproken. Wanneer tijdens de mediatie 
blijkt dat individuele gesprekken inderdaad nodig zijn, wordt eerst met de 
schuldenaar gesproken. De mediator vaagt nadrukkelijk hoe de man dacht het 
geld bij elkaar te krijgen. Alle mogelijkheden worden op aandringen van de 
mediator doorgenomen. In het gesprek met de schuldeiser vraagt de mediator of 
hij goed heeft nagedacht over de weg die hij zal volgen als de overeenkomst 
wederom niet wordt nageleefd en of hij de consequenties daarvan overziet. Een 
juridische procedure brengt veel kosten met zich mee. Uiteindelijk wordt met 
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veel moeite een overeenkomst bereikt tussen de mannen. Een nieuwe afspraak 
wordt gemaakt over twee weken en op die dag zal de schuldenaar een deel van 
zijn schuld afbetalen.   

Een geschil dat zich aandiende bij het centrum van Playa Grande illustreert 
dat mediatoren zich strikt houden aan de procedure. Een getrouwd stel is naar 
het mediatiecentrum afgereisd; een reis van ruim vijf uur, te voet en met de bus. 
De vrouw had om de bemiddeling gevraagd omdat haar man een relatie had 
met een andere vrouw. Deze laatste is ook uitgenodigd voor de bemiddeling 
maar is niet komen opdagen. De mediator geeft het echtpaar een gedetailleerde 
uitleg van een kwartier over de procedure. Na afloop vraagt hij of het echtpaar 
het vertrouwenscontract wil ondertekenen zodat daarna de bemiddeling van 
start kan gaan. De man zegt twijfels te hebben. Bij een bemiddeling in een 
ander geschil had hij ook een akte ondertekend. Desondanks waren de partijen 
hun afspraken niet nagekomen. De mediator legt uit dat wanneer men na de 
mediatie niet tevreden is, men altijd een beroep kan doen op de rechter. De 
vrouw blijkt teleurgesteld te zijn dat de minnares van haar man niet is gekomen 
en wil nu niet verder bemiddelen. De mediator zegt dat hij de mening van de 
vrouw respecteert. De vrouw wil een nieuwe afspraak maken, in de hoop dat de 
minnares dan wel komt. Haar man wil nú bemiddelen, maar zijn vrouw houdt 
vol. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt voor de volgende dag in de hoop dat 
de minnares dan wel aanwezig zal zijn. Nadat het echtpaar is vertrokken, zegt 
de mediator dat hij vindt dat het probleem voornamelijk tussen de beide echt-
genoten speelt en niet tussen de echtgenote en de minnares. Hij zou graag pro-
beren om een gesprek op gang te brengen met het echtpaar, maar zolang het 
vertrouwenscontract niet is ondertekend, is hij daartoe niet bevoegd.19 

Doordat de centra gekoppeld zijn aan de rechtbanken, de mediatoren pro-
fessioneel getraind zijn en er een duidelijke, strikte procedure is bestaan waar-
borgen tegen misstanden binnen de mediatie. Dit is van belang in de Guate-
malteekse situatie waarin weinig rechtszekerheid is en velen het gevoel hebben 
dat mondelinge afspraken niet veel waard zijn. De formaliteiten die gehanteerd 
worden garanderen een aantal aspecten van de ideaaltypische mediatie: neutra-
liteit van de mediator, vertrouwelijkheid en aansluiting op de controlerende 
rechterlijke macht. Deze formaliteiten beschermen tegen machtsmisbruik van 
een van de partijen of de mediator. Aan de andere kant lijkt het erop dat de 
effectiviteit van de mediatie soms wordt aangetast doordat de procedure zo 
strikt is dat de vrijheid van de betrokkenen om binnen de eigen voorwaarden tot 
een oplossing te komen wordt ingeperkt. Zo liep in het geschil tussen de echt-
genoten de bemiddeling spaak op het ondertekenen van het vertrouwenscontact; 
een formaliteit die in wezen geen struikelblok was in het geschil maar waardoor 
de mediator niet bevoegd was verder op te treden. 

                                                           
19  Vanwege de taalbarrière en de gespannen sfeer tussen de echtgenoten konden de 

echtgenoten niet afzonderlijk worden gevraagd naar hun mening over de poging tot 
bemiddeling. Het is onbekend hoe de afspraak van de volgende dag is verlopen.  
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Mediatie vanuit een niet-gouvernementele organisatie 

Prored20 concentreert zich op het thema ‘alternatieve methoden voor conflictbe-
heersing’ en geeft hierover cursussen aan medewerkers van staatsinstellingen 
zoals politie en justitie. Geheel los daarvan staat de aandacht voor lokale ge-
meenschapsleiders. Prored vindt dat deze groep een belangrijke positie vervult 
bij geschilbeslechting op gemeenschapsniveau vanwege de toegankelijkheid en 
de aansluiting bij de lokale, inheemse gewoonten van geschilbeslechting. Op 
een aantal plaatsen in het land traint Prored de leiders zelf door hen workshops 
te geven. Daarnaast ondersteunt Prored andere organisaties die bemiddeling 
door lokale leiders bevorderen.  

Prored heeft heldere ideeën over de reikwijdte van de bevoegdheden van de 
gemeenschapsleiders welke overeenkomen met de statelijk wetgeving hier-
over21: misdrijven of geschillen die een ernstig sociaal probleem vormen in de 
gemeenschap dienen niet door gemeenschapsleiders behandeld te worden. Ook 
sanctioneren behoort niet tot hun taak. Volgens Prored moeten die zaken wor-
den doorgestuurd naar overheidsinstanties die wel bevoegd zijn, zoals politie, 
rechtbank of Openbaar Ministerie. Tijdens een Prored-workshop over bemid-
deling blijkt echter dat deze competenties voor de gemeenschapsleiders niet 
vanzelfsprekend zijn en dat de aansluiting op de staatsinstanties problematisch 
is. Verschillende gemeenschapsleiders uitten hun frustraties over het slecht 
functioneren van de vredesrechter. Deze zou corrupt en traag zijn en de in-
heemse bevolking discrimineren. De trainers van Prored gingen hierop slechts 
kort in door de leiders de suggestie te doen een brief aan de rechter te schrijven. 
Gedurende de rest van de workshop werd geen verdere aandacht besteed aan de 
aansluiting op de statelijke instanties en de competenties van de gemeen-
schapsleiders.  

Het is opmerkelijk dat deze thema’s weinig aandacht van Prored krijgen 
omdat ze grote invloed kunnen hebben op de mediatie. Competentieoverschrij-
dingen door bemiddelaars ten gevolge van een slechte aansluiting op de staat 
betekent dat de bemiddelaars veel macht hebben binnen de mediatie omdat de 
staat directe noch indirecte controle uitoefent op de bemiddeling (direct door 
actief op te treden tegen misstanden, zoals competentieoverschrijdingen, en 
indirect door een redelijk alternatief te zijn als geschilbelechter). Hierdoor zijn 
er weinig waarborgen tegen machtsmisbruik binnen de mediatie, wat een nega-
tief effect kan hebben op de reële rechtszekerheid. Het is de vraag hoe dit risico 
op een verslechterde reële rechtszekerheid door mediatie in de praktijk uit-
werkt. Betekent een slechte aansluiting op de staatsinstanties dat mediatie een 
negatieve invloed heeft op de reële rechtszekerheid of kan bemiddeling door 

                                                           
20  Prored is een afdeling van de niet-gouvernementele organisatie ICCPG (Instituto de 

Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala) welke de ontwikkelingen 
op het terrein van justitie in het land volgt. ICCPG krijgt financiële ondersteuning 
van Nederland. 

21  Volgens de Codigo Municipal 2002 (Gemeentewet Guatemala 2002) artt. 56, 57 en 
58 hebben gemeenschapsburgemeesters geen bevoegdheid op te treden in 
strafrechtelijke kwesties maar mogen zij wel bemiddelen bij geschillen tussen 
gemeenschapsgenoten. 
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lokale leiders, ondanks het ontbreken van controle door de staat, toch de reële 
rechtszekerheid positief beïnvloeden? Uit de ervaringen met Prored blijkt dat 
het beide kanten kan uitgaan. 

De gemeenschapsleiders die aan Proreds workshops deelnamen zijn zeer te 
spreken over deze trainingen en zeggen veel succes te hebben met hun bemid-
delingen.22 Prored bevestigt dit succes. De leiders blijken een goed beeld te 
hebben van wat mediatie ideaaltypisch is en wat hun bevoegdheden als bemid-
delaar zijn. Het grote wantrouwen dat zij ten opzichte van de staat hebben doet 
echter vermoeden dat de aansluiting met de statelijke instanties niet altijd goed 
verloopt. Na doorvragen zegt een aantal leiders dat zij soms ook bemiddelen bij 
geschillen die strikt genomen buiten hun competentie vallen. Ze blijken zich 
hiervan bewust en zeggen dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen voorkomt.  

Net als bij de mediatie bij de rechtbanken blijkt ook bij Prored de aard van 
de mediatie afhankelijk te zijn van de personen die de bemiddeling uitvoeren. 
In de gemeenschappen is nauwelijks controle op de gang van zaken binnen de 
mediatie. De controle op kenmerken van de ideaaltypische mediatie, zoals 
neutraliteit, vrijwillige deelname en vertrouwelijkheid, wordt in de ideaalty-
pische situatie geboden door de staat. In de praktijk betekent dit gebrek aan 
controle dat de mediator zelf bepaalt in welke mate kenmerken als neutraliteit 
en vrijwillige deelname worden toegepast. Opmerkelijk is dat vaak wel enige 
interne controle op de mediatie bestaat door de democratische legitimatie van 
de mediator; doorgaans de gekozen gemeenschapsburgemeester. Democra-
tische legitimatie, een kenmerk van de rechtsstaat, biedt enig toezicht op de 
persoon die de mediatorrol vervult. De verdere invulling van die rol is afhan-
kelijk van de vaardigheden, opvattingen en inzet van deze persoon. Wanneer 
deze goede bemiddelingsvaardigheden heeft, zich wil inzetten als mediator en 
geen misbruik maakt van zijn positie kan dit lokale systeem bijdragen aan de 
toename van de reële rechtszekerheid. Geschillen kunnen in veel gevallen suc-
cesvol worden beslecht omdat de bemiddeling toegankelijk is en de mogelijke 
oplossingen aansluiten bij de lokale rechtsopvattingen. Wanneer de mediator 
buiten zijn bevoegdheden optreedt ontstaat het risico dat zijn bemiddeling de 
rechtszekerheid negatief beïnvloedt.  

Mediatie vanuit een semi-gouvernementele organisatie 

Propaz is opgericht door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waar-
van Guatemala lid is.23 Propaz wil de capaciteiten van overheids-, burger- en 
gemeenschapsorganisaties op het gebied van conflicthantering versterken, om 
zo de negatieve spiraal van geweld te doorbreken en het vredesproces te sti-
muleren. Ze werkt vanuit het idee dat de staat en groepen in de samenleving 
beter op elkaar zouden moeten aansluiten. In het verleden stonden deze lijn-

                                                           
22  Vijf door Prored getrainde gemeenschapsleiders zijn geïnterviewd voor dit 

onderzoek. 
23  In 1994 benaderde de Guatemalteekse regering de OAS om het vredesproces te 

ondersteunen. Naar aanleiding daarvan richtte de OAS Propaz op.  
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recht tegenover elkaar, maar sinds het einde van de oorlog zijn er mogelijk-
heden om dit te veranderen.  

Evenals Prored maakt Propaz gebruik van bestaande structuren van geschil-
beslechting. Propaz geeft trainingen op het gebied van onderhandelings- en 
mediatietechnieken, communicatie en conflictbeheersing aan diverse sociale 
actoren uit verschillende lagen van de samenleving. Onderdeel van Propaz’ 
programma is het intensief werken in een specifieke regio met gemeenschaps-
leiders, ambtenaren en medewerkers van niet-gouvernementele organisaties om 
in die plaats een netwerk voor geschilbeslechting op te bouwen. In het verleden 
heeft Propaz in een drietal regio’s een dergelijk project gehad. Volgens een 
medewerker van Propaz is in een van die regio’s de situatie op het gebied van 
geschilbeslechting aanmerkelijk verbeterd, vooral omdat zich daar een sterke 
civil society heeft gevormd. In de andere gevallen is geen blijvend resultaat 
geboekt omdat langduriger en continue aandacht vereist was in deze zeer ge-
welddadige gebieden.24  

In 2005 begon Propaz een nieuw project in de regio San Mateo Ixtatán. Dit 
is een zeer arme gemeente waar 75 procent van de bevolking boven de 15 jaar 
analfabeet is. Het vertrouwen in de overheidsinstanties is klein en vaak wordt 
een beroep gedaan op de gemeenschapsburgemeester bij geschillen. Deze bur-
gemeesters zeggen zelf niet over voldoende capaciteiten te beschikken om deze 
functie goed te vervullen. Een van hen vertelt over een geval waarin de ge-
meenschapsburgemeester partij trok in een geschil. Hij zegt verontwaardigd: 
‘Op die manier verliezen we steun onder de bevolking om conflicten in de 
gemeenschap zelf op te lossen’. Propaz heeft ‘conflictpreventiecommissies’ 
opgericht waarin tien tot twintig gemeenschapsleiders uit een aantal verschil-
lende gemeenschappen zitten. Deze commissies staan centraal in de methode 
van Propaz. Het is de bedoeling dat de commissie eens per week bij elkaar 
komt zodat de leden samen de geschillen uit hun gemeenschappen kunnen 
analyseren, hun positie ten opzichte van het geschil kunnen bepalen en een 
aanpak kunnen bedenken. Propaz begeleidt de commissieleden niet alleen bij 
de bemiddelingstechnieken en de organisatie, ze besteedt ook aandacht aan de 
bevoegdheden van de commissies en de samenwerking met andere instanties 
zoals de gemeente, rechtbank en kerk. Door gemeenschapsleiders, staatsin-
stanties en andere maatschappelijke groepen te betrekken bij het project wil 
Propaz binnen de bestaande structuren een ´infrastructuur´ opbouwen voor 
geschilbeslechting. 

De leden van de conflictpreventiecommissies zijn vrijwel allemaal laag op-
geleid. Veel van hen zijn analfabeet en vaak ontbreken de analytische vaar-
digheden om goed met geschillen om te kunnen gaan. De trainingen die Propaz 
aan deze gemeenschapsleiders geeft zijn daarom intensief. Leidraad voor de 
trainingen is het handboek voor de commissies. Dit handboek stellen de com-
missieleden zelf stap voor stap op tijdens verschillende workshops. Het is een 
langzaam proces omdat alle commissieleden actief hieraan deelnemen; tijdens 

                                                           
24  Het volgens Propaz succesvolle project had plaats gehad in Sayaxché. De twee 

minder succesvolle projecten waren in Ixcán, waaronder ook Playa Grande valt, en 
Rabinal. 
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een workshop wordt veel gediscussieerd, geoefend en herhaald. Propaz wil op 
deze manier bereiken dat de commissieleden zich de zaken die in het handboek 
zijn omschreven eigen maken en daadwerkelijk gaan toepassen, ook nadat het 
project van Propaz is afgelopen. Tijdens de eerste bijeenkomsten is al een begin 
gemaakt met het handboek. Toen was aan de orde hoe de commissies zich 
kunnen organiseren en hoe zij geschillen kunnen analyseren. De ideeën die de 
leden over dit thema aandroegen zijn door een medewerker van Propaz geno-
teerd en vormen de basis van het voorlopige handboek. Gedetailleerd staat nu 
beschreven wat de commissieleden hierover hebben afgesproken, van het teke-
nen van de presentielijst bij vergaderingen tot de wijze van analyse van ge-
schillen en het bijhouden van de administratie. Bij een volgende tweedaagse 
workshop waarin het thema ‘mediatie’ centraal staat, komt de Propaz-mede-
werker terug op de afspraken die de leden eerder hebben gemaakt. Regel voor 
regel worden de toevoegingen in het handboek die naar aanleiding van de vo-
rige workshop zijn gemaakt doorgenomen. Zijn de leden het nog steeds eens 
met wat is afgesproken en begrijpen ze nog wat bedoeld is met de omschrij-
vingen? Opnieuw ontstaat een uitgebreide discussie over betekenissen en for-
muleringen en onder leiding van Propaz wordt nogmaals geoefend met het 
analyseren van geschillen. Wanneer de commissieleden tot het oordeel komen 
dat zaken in het handboek niet kloppen, worden deze door een Propaz-mede-
werker aangepast. Later zegt een medewerker: ‘Het klopt dat deze werkwijze 
tot gevolg heeft dat het opstellen van het handboek zeer langzaam verloopt. 
Maar het is de enige manier waarop we kunnen proberen te zorgen dat deze 
commissies in de toekomst goed zullen functioneren. Propaz zal niet altijd in de 
gemeenschappen zijn om de commissies bij te staan en het is de bedoeling dat 
ook dan de commissies blijven functioneren. Daarom is het de moeite waard 
om nu uitgebreid stil te staan bij de functies van de commissies en daarmee te 
oefenen, zodat de commissieleden zich dit eigen maken en ze ons in de toe-
komst niet meer nodig hebben. Ze respecteren het handboek, omdat ze het 
begrijpen´.  

Door te oefenen en na te denken over bemiddeling worden de vaardigheden 
van de lokale leiders groter zodat de kwaliteit van het lokale systeem van ge-
schilbeslechting toeneemt. Doordat dit lokale systeem effectiever wordt kan de 
reële rechtszekerheid toenemen omdat geschillen vaker succesvol worden be-
slecht. De intensieve en interactieve begeleiding waarin de leiders hun eigen 
richtlijnen voor geschilbeslechting formuleren leidt ertoe dat de leiders betrok-
ken raken bij het proces en er een grote kans is dat zij achter de werkwijze van 
de bemiddeling en hun bevoegdheden als mediator blijven staan. Dit is een 
belangrijk aspect omdat, wanneer de staat geen controlerende positie heeft ten 
opzichte van de mediatie, op deze manier toch een interne waarborg tegen 
machtsmisbruik door de mediatoren ontstaat. Daarnaast levert het bestaan van 
de conflictpreventiecommissies een andere interne waarborg: in de commissies 
kunnen de leiders elkaar helpen en corrigeren bij hun optreden als mediator 
zodat de machtige positie van de bemiddelaar wordt onderworpen aan een 
interne toetsing. 

Naast het begeleiden van de conflictpreventiecommissies zegt Propaz veel 
aandacht te besteden aan de opbouw van het netwerk met andere instanties, 
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zoals de gemeente, de rechtbank, de politie en de kerk. In de praktijk ligt het 
contact echter vrijwel stil. Tegelijkertijd geeft een aantal commissieleden aan 
weinig vertrouwen te hebben in de rechtbank en andere instanties. ‘Er zijn 
autoriteiten die zelf niet eens de wet kennen’. Het is zeer de vraag of een enkele 
kennismaking voldoende zal zijn om een stevig netwerk voor geschilbeslech-
ting in San Mateo op te bouwen. Uit enkele gebeurtenissen tijdens de workshop 
blijkt echter dat de commissieleden wel behoefte hebben aan een goede aan-
sluiting op het statelijke systeem en niet verlangen naar verregaande autonomie. 
Zo geven de commissieleden aan dat zij kennis van de statelijke geschreven 
wetgeving noodzakelijk vinden om geschillen op te lossen omdat ‘woorden’ 
niet blijken te gelden. Dit geeft blijk van het grote aanzien dat statelijke wet-
geving heeft. Dat er ruimte is voor een betere aansluiting blijkt ook uit de ont-
wikkelingen rond de huisvesting van de commissies. De gemeente San Mateo 
heeft aan de commissies een kamer in het gemeentehuis ter beschikking gesteld 
om te kunnen vergaderen. Hoewel het meubilair ontbreekt zijn de commissie-
leden zeer verguld met dit gebaar. Ze voelen zich serieus genomen door de 
gemeente.  

Conclusies 

In de bestaande situatie rond geschilbeslechting speelt een grote rol dat Guate-
mala een zwakke rechtsstaat is, waarin weinig waarborgen tegen machtsmis-
bruik bestaan. Statelijke instanties worden gewantrouwd en velen beschouwen 
de rechterlijke macht als ongeschikte geschilbeslechter wegens corruptie en 
traagheid. Voor de mensen uit de gemeenschappen geldt dat de staatsinstanties 
geografisch ver weg zijn en voor de inheemse bevolking komt daarbij dat 
rechters vaak geen rekening houden met de inheemse taal en manieren van 
geschilbeslechting. Voor stedelingen bestaat geen goed alternatief voor de 
rechter, waardoor geschillen mogelijk niet of met geweld worden opgelost. De 
mensen uit gemeenschappen doen bij geschillen vaak een beroep op hun lokale 
leiders die traditioneel de rol van geschilbeslechter vervullen. Ze zijn toegan-
kelijk en doordat deze zelf onderdeel uitmaken van de gemeenschap spreken ze 
de inheemse taal en zijn ze thuis in de inheemse wijze van geschilbeslechting. 
Het nadeel van deze geschilbeslechters is dat ze vaak over onvoldoende vaar-
digheden beschikken om goed te kunnen bemiddelen. Daarnaast bestaat het 
risico dat zij optreden bij geschillen die niet geschikt zijn voor bemiddeling op 
gemeenschapsniveau en ze buiten hun bevoegdheden handelen. Door de 
zwakke rechtsstaat is er weinig bescherming vanuit de staat tegen misstanden 
binnen de bemiddeling.  

In dit artikel is ingegaan op de vraag hoe diverse mediatieprojecten deze 
situatie beïnvloeden. De projecten blijken op verschillende manieren in te spe-
len op de bestaande situatie rond geschilbeslechting. De mediatiecentra van de 
overheid bieden voornamelijk voor stedelingen een nieuw alternatief. Voor 
deze groep is het een goede aanvulling op de vaak enige mogelijkheid van 
geschilbeslechting, de rechtbank, die door velen wordt gewantrouwd en geme-
den. Het voordeel van mediatie bij de centra boven de juridische procedure is 
dat de partijen een grotere vrijheid hebben om onder eigen voorwaarden tot een 
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oplossing te komen. Tegelijkertijd heeft bemiddeling bij deze centra een zeker 
gezag, juist doordat het gekoppeld is aan de rechtbank. Juridische formaliteiten 
hebben groot aanzien in de Guatemalteekse juridische cultuur waardoor ook de 
centra gezag hebben. Met name voor mensen uit de stad is dit van belang omdat 
zij informele geschilbeslechting zoals dat op gemeenschapsniveau niet serieus 
nemen. 

De projecten van Prored en Propaz beogen een kwaliteitsverbetering van de 
mediatie die traditioneel plaatsvindt door lokale leiders in de gemeenschappen. 
Door het geven van trainingen willen ze de vaardigheden op het gebied van 
bemiddeling van deze vaak laagopgeleide gemeenschapsleiders verbeteren. De 
begeleiding van de lokale leiders moet intensief en langdurig zijn zodat de 
leiders later zelfstandig de bemiddelingsvaardigheden blijven gebruiken. Daar-
naast is het belangrijk dat de lokale leiders de reikwijdte van hun bevoegdheden 
als geschilbeslechter kennen, onderschrijven en dat ze zich daarnaar gedragen. 
Zo kan worden voorkomen dat lokale leiders veel macht krijgen en misbruik 
maken van hun positie.  

De bevoegdheden van de geschilbeslechter vormen een interessant punt in 
dit land waar – door het sterk aanwezige rechtspluralisme – de omvang van die 
bevoegdheden niet vanzelfsprekend wordt bepaald door de staat. Daarnaast is 
in de zwakke rechtsstaat de overheid geen goede optionele geschilbeslechter en 
is er weinig controle op andere vormen van geschilbeslechting zoals mediatie in 
de gemeenschappen. Daardoor ontstaat de vraag wie het beste welke bevoegd-
heden kan hebben op het terrein van geschilbeslechting. Want geschilbeslech-
ters zijn nodig om te voorkomen dat conflicten ontaarden in gewelddadige 
confrontaties, maar misstanden zoals machtsmisbruik binnen mediatie moeten 
worden voorkomen. Het is opvallend hoe binnen alledrie de mediatieprojecten 
mechanismen van interne controle op de mediatie zijn gebracht. Hierin zijn 
elementen van de rechtsstaat herkenbaar. De mediatiecentra van de overheid 
hanteren strikte procedures die de bevoegdheden van de mediatoren beperken 
en de door Propaz en Prored getrainde mediatoren zijn doorgaans democratisch 
gelegitimeerd door de gemeenschapsleden. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan 
kenmerken van de ideaaltypische mediatie die veel vrijheid laat aan de partijen 
om de voor hen beste oplossing te vinden, onder omstandigheden die door hun 
zelf zijn gekozen. Enerzijds bieden de rechtsstatelijke elementen in de mediatie 
een waarborg tegen machtsmisbruik en kan op die manier rechtszekerheid toe-
nemen. Anderzijds zouden de mogelijkheden van mediatie beter tot hun recht 
komen wanneer deze rechtsstatelijke garanties buiten de mediatie bestaan, 
namelijk bij de staat in zijn controlerende positie ten opzichte van de mediatie. 
Op die manier zal meer vrijheid bestaan voor de partijen om een oplossing te 
vinden en neemt de effectiviteit van de mediatie toe. Wanneer de partijen niet 
tevreden zijn met de mediatie kunnen zij altijd nog een beroep doen op de sta-
telijke instanties, wetende dat de staat een goed alternatief is als geschilbe-
slechter. Maar hoe kan dit worden bereikt in Guatemala waar de staat een zeer 
slechte reputatie heeft? Een benadering waarbij aansluiting wordt gezocht tus-
sen de lokale gemeenschapsleiders en de lokale staatsinstanties, zoals rechtbank 
en politie, zou uitkomst kunnen bieden. Door persoonlijk contact kan respect en 
begrip ontstaan voor elkaars werk en positie in de samenleving. In de huidige 
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situatie worden contacten met de statelijke instanties vaak gemeden waardoor 
de mening van de bevolking over deze instanties vaak niet is gebaseerd op 
eigen ervaringen. Op een aantal plaatsen lijkt een toenadering tussen de staats-
instanties en de bevolking mogelijk.  

Samengevat betekent dit dat door de mediatieprojecten de capaciteiten van 
de traditionele bemiddelaars in de gemeenschappen worden vergroot en dat de 
stedelingen een nieuw alternatief voor geschilbeslechting wordt geboden, waar 
zij voorheen een dergelijke instantie misten. Dit vergroot de reële rechtszeker-
heid doordat betere mogelijkheden bestaan voor vreedzame geschilbeslechting 
welke aansluiten bij de rechtsopvattingen van de betrokken partijen. De geva-
ren van machtsmisbruik binnen mediatie kunnen worden beperkt door interne 
controle in de mediatie in de vorm van rechtsstatelijke elementen, die welis-
waar de vrijheid van de partijen beperken. Ook kan aansluiting worden gezocht 
bij de staat die dan een controlerende positie kan innemen ten opzichte van de 
mediatie, waardoor de vrijheid van de partijen om tot oplossing te komen ge-
waarborgd blijft. Deze aansluiting bij de staat vraagt veel inspanning gezien 
zijn slechte reputatie. Toch zijn er signalen dat een dergelijke toenadering ge-
wenst en mogelijk is. Binnen de projecten wordt weinig aandacht besteed aan 
dit aspect. 

Tot slot is het van belang te benadrukken dat de lokale verschillen in Gua-
temala groot zijn. Niet alleen wijken stad en platteland van elkaar af in de ma-
nier waarop met geschillen wordt omgegaan, verschillende plaatsen hebben ook 
een eigen geschiedenis, en de bevolking verschillende rechtsopvattingen en 
gewoonten. Wanneer mediatie wordt bevorderd op een bepaalde plaats moet 
men zich goed bewust zijn van de lokale omstandigheden en de mogelijke 
implicaties voor de mediatie. Daarnaast is de kwaliteit van de bemiddeling 
sterk afhankelijk van de individuele mediatoren. Hun vaardigheden, opvat-
tingen over hun bevoegdheden en reputatie zijn van grote invloed. De individu-
ele eigenschappen van de ambtenaren die betrokken zijn bij geschilbeslechting, 
zoals rechters, zijn medebepalend voor de mate waarin de staat een goed alter-
natief kan zijn als geschilbeslechter. Langdurige begeleiding is noodzakelijk 
om gebruikmakend van de bestaande structuren de mogelijkheden voor ge-
schilbeslechting op de lange termijn te verbeteren.  
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Our Common Future in the Global Village 
Towards an international European Journal 

 of Law & Society  

Niels van Manen 

At the annual meeting of the VSR at Schiermonnikoog (December 2007) there 
was some debate about the future of the journal Recht der Werkelijkheid (here-
after: RdW). The board of editors of RdW had, more or less simultaneously, 
published its point of view in the second volume of RdW 2007. The debate was 
and is not meant to attack the editorial board or to raise doubts about its care for 
quality. However, it might be wise to reconsider the decision at Schiermon-
nikoog. It is our conviction that all researchers would benefit from the interna-
tionalization of our journal and, more generally, that our disciplines would 
flourish on the long run.  

The Dutch / Flemish region of the social sciences and the law is in fact too 
small. The survival of our scientific disciplines would be served by a journal 
with a nationally and internationally recognized A-status. Recognition as an A-
status journal is of course depending on some formal criteria, as the board of 
editors of RdW realizes. However, just complying with these formal criteria 
does not imply recognition as an A-status journal, supposing that every journal 
will comply in order to be awarded with an A-status. If RdW is striving for 
recognition, as it is and as it should, RdW will have to be international, imply-
ing i) merging with comparable journals of sister-organizations in other (proba-
bly North-West) European countries into a new European Journal of Law & 
Society (working title, hereafter: EJLS) and ii) publishing in English1, since if 
an author places the publication in an Anglo-American debate, this contribution 
should be accessible for other scholars in this debate and thus in English.  

In the Humanities, an important role will be giving to a classification sys-
tem according to ERIH (European Reference Index for the Humanities). Ac-
cording to the Guidelines other criteria then peer review are at steak.2 In order 
to attain an A-status is, amongst others, necessary to be regarded as “high-
ranking international publications with a very strong reputation among re-
searchers of the field in different countries, regularly cited all over the world.” 
A B-status needs “standard international publications with a good reputation”. 

                                                           
1  One could make the language optional but English would appear predominant after 

two years.  
2  See http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_74CF76 and for the Guidelines 

of the ERIH: 
 http://www.esf.org/fileadmin/be_user/research_areas/HUM/Documents/ERIH/ERIH

%20summary_guidelines_Sept_07.pdf 
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There is a limit to the A-category: only 10 to 25% of the total list of journals. 
There are more criteria making the selection process rather unclear. One might 
suppose that the A-status will become important for the granting of research 
proposals by NWO and European organizations, and eventually in respect of 
national onderzoekvisitatiecommissies.  

The new ESLJ would entail the best articles of the merged journals (hereaf-
ter: A-status articles), enlarging the yearly number of volumes and thus the 
public and scope of this new EJLS.3 The standing practice that one out of three 
yearly volumes of RdW is in English implies that 67% of our articles are lost in 
this globalized world. Even abstract in English cannot prevent that the articles 
are inaccessible to the vast majority of potentially interested readers. If an arti-
cle is not in English, it does not exist, internationally. Indicative was the remark 
of professor Griffiths at Schiermonnikoog that he was choosing for other jour-
nals than RdW if he thought an article was interesting for an international audi-
ence, and that he was advising his PhD-students to try to get contributions pub-
lished in Anglo-American, international journals. It is remarkable that the 
scientists present were not shocked. One should realize that other researchers 
have comparable strategies.  

At Schiermonnikoog, there was a concern for articles that would not meet 
the new criteria of the EJLS. Should one be sad about the fate of these B- and 
C-status articles? Probably not. In the modern times on the website of the EJLS 
there will be room for slightly refereed B-status articles and a specific place for 
non-refereed C-status articles, in English or in Dutch, as a revival of the origi-
nal NNR, the Dutch Newsletter for Sociologists of Law (1979-1986). If the 
editorial board shrinks from the additional tasks, there is no reason not to install 
an e-editorial board.  

 
1. The new EJLS will broaden the public and diminish the regional character. 

If the circulation of the EJLS is international, it will create new opportuni-
ties for the Dutch and Flemish researchers, to be found by other scholars 
and to get access to the international networks. 

2. The new EJLS should be digital. Copyrights will stay with the authors but 
others will not have to pay for reading or downloading the articles. Gener-
ally, authors are paid by universities and other institutions. By digitalization 
there is no need for the production of hard copies and (free) distribution can 
be realized through Internet. 

3. It will be easier to find specialized referees, as soon as the national journals 
are merged.4  

4. One might appear easier in citation-indexes, since the EJLS-publications 
will be accessible to foreigners.  

                                                           
3  It will mean more volumes each year, although the additional expenses will be 

limited: after the first copy of a book or journal, the additional cost of a second is 
just a few euros. However, mailing costs will rise. 

4  It would be preferable if referee activities would be accepted as serious scientific 
work, almost as important as publishing. It would be preferable, too, if the 
comments of referees (concerning articles and proposed projects) and the discussion 
afterwards would be published, either on paper or as e-information. 
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5. One should realize that RdW has already adopted the USA-format, whether 
or not copying the format of other Dutch social-scientific journals. And one 
should realize that RdW is already a translated Anglo-American journal. In 
RdW 2007/2 of the total of 96 references to books and articles, only 6 were 
referring to publications in Dutch and 3 in French, the remaining 87 refer-
ences were published in Anglo-American, while most internet-references 
were also referring to Anglo-America sources. Without trapping into the 
naturalistic fallacy, this is the practice of our disciplines.5 If an author places 
the publication in an Anglo-American debate, this contribution should be 
accessible for other scholars in this debate and thus in English.  

6. Although many faculties have different policies, some of them are only 
valuing international publications, meaning roughly publication in foreign 
(Anglo-American) journals. The policy is to reduce time for research for in-
dividual scholars if the results are not published internationally.6 One might, 
further more, expect that in our field of research, like in the Humanities, A-
status publications will forward the granting of projects. 

7. One should notice that the influence of the European Union on national 
legal order is growing, and that the nation-state is a rather recent invention. 
It is very probable that this internationalization will lead to the atrophy of 
the nation-state, the national parliaments and governments, and the national 
legal order. Why not anticipate on this development? The globalization of 
economic activities and the internationalization of economic policy are 
penetrating most other spheres of life, and the ‘free movement of goods, 
peoples and capital’ within European Union is touching on most other 
spheres and on the entire legal systems, resulting in a growing relevance of 
comparative studies of local or regional (national) differences. National le-
gal systems and practices will become part of legal pluralism, within the 
European Union. 
 

Summarizing: although most law faculties might retain their national orien-
tation, there are many arguments in favor of merging Recht der Werkelijkheid 
with other, comparable journals into a European Journal of Law & Society. 
Let’s join this globalization, and avoid the alternative: pining away in inacces-
sibility. It would be in the advantage of Flemish and Dutch researchers if their 
publications would be internationally traceable and understandable, accessible 
for a large, international audience. The international exchange on a (North-
West) European level, facing the fact that English, like it or not, is the lingua 
franca of our era, offers nothing but advantages. If we do not publish in Eng-
lish, we do not publish at all, internationally. 

                                                           
5  The question whether or not it is a pity that Dutch lawyers (and social scientists) 

lack the knowledge of German and French and therefore lack the access to German 
and French sources, is a different discussion (see Hans Nieuwenhuis, Lost in 
translation, NJB 2007, p. 2363 ff. and some comments in NJB 2008, nr. 1). 

6  There are leading scholars specialized in national law, that are leaving this law 
faculty in order to be allowed to continue with this national attention. 
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Reviewing these arguments, it should not be regarded as a sign of weakness to 
merge and to opt for English. It is a sign of strength: we, as researchers, have 
something to tell in the global village, as others have. Let’s take this chance.  

Although this proposal would benefit from the cooperation of the existing 
journals, this is not necessary. The EJLS could as well start as a separate, ‘inde-
pendent’ journal. 
 
Therefore, I ask the board of editors of RdW reexamine its point of view. I ask 
the board of the VSR to take in RdW a side in this debate. I ask either one of 
these boards to start an inventory into the willingness of the peer journals and 
peer scientific societies to join in a mutual effort to become part of the global-
ization and report in each of the coming volumes of RdW about the progress of 
these efforts. And finally, I ask the board of de VSR to make an inquiry into its 
members points of view: a simple survey. 
 
 
 
 
 
Would you like to comment? Send an e-mail to the editorial board 
(N.Doornbos@law.uu.nl). 
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Kleine deeltjes, groot probleem 
De sociale constructie van luchtverontreiniging 

Tobias Arnoldussen  

In dit rechtssociologische onderzoek aan de Erasmus Universiteit wordt de 
geschiedenis van de problematisering van luchtvervuiling door fijnstof in kaart 
gebracht. Uitgebreide aandacht van de media en van de politiek leidde er in 
2004 en 2005 toe dat de term fijnstof brede publieke bekendheid kreeg. Grote 
bouwprojecten werden stil gelegd en dure maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren werden voorgesteld. Vanuit een sociaal constructivistisch perspec-
tief wordt de vraag gesteld hoe het komt dat luchtvervuiling in die periode een 
maatschappelijk probleem kon worden. Daarnaast wordt aan de hand van deze 
probleemgeschiedenis de vraag beantwoord of de wijdverbreide onrust over 
fijnstof paradigmatisch is voor de sociale problemen die de kop op zullen ste-
ken in een voorzorgcultuur.  

De luchtkwaliteit in Nederland is in tijden niet zo goed geweest als in de 
laatste jaren.1 Daarom is het des te opmerkelijker dat in de periode 2004-2005 
een hype kon ontstaan over fijnstof. Fijnstof is een verzamelnaam voor uiterst 
kleine zwevende deeltjes met een steeds wisselende chemische samenstelling. 
Het gaat om minuscule deeltjes die een kleinere doorsnede hebben dan 10 
micrometer. Belangrijke bronnen van fijnstof zijn de uitstoot van het verkeer, 
emissies door de industrie en landbouwsector, maar bij voorbeeld ook zeezout 
of bodemstof. De vraag is, waarom fijnstof in 2004 voor zoveel ophef heeft 
gezorgd, ondanks de continue daling van het volume fijnstof waaraan wij zijn 
bloot gesteld.  

De aanleiding van de problemen zijn in eerste instantie juridisch van aard. 
In het kader van het Europese beleidsplan “5th Community Environmental 
Programme”, zijn enkele richtlijnen uitgevaardigd met daarin strenge normen 
voor een aantal vervuilende stoffen.2 Fijnstof is een van de stoffen waarvoor 
een strenge grenswaarde geldt. De lucht in Nederland voldeed en voldoet nog 
niet aan de Europese normen. Een tijd lang leverde dit nog geen (sociaal) pro-
bleem op. De richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in het Besluit 
Luchtkwaliteit 2001. Hieromheen ontstond een bestuurspraktijk die ervoor 
zorgde dat ondanks het feit dat in veel gemeenten de normen niet werden 
gehaald, dit niet leidde tot uitstel of afstel van grote bouwprojecten. Dit veran-

                                                           
1  De trend sinds 1980 is te vinden in bijna alle rapporten over luchtvervuiling, bij 

voorbeeld in: RIVM “Trends in de milieugerelateerde ziektelast in Nederland, 1980 
– 2020”. Een met name op empirisch verkregen data gebaseerde geschiedenis van 
het luchtvervuilingprobleem is geschreven door Indur Goklany (1999). 

2  Richtlijn 99/30/EG en Richtlijn 96/62/EG. 
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derde in september 2004 met een belangrijk arrest van de Raad van State. In het 
arrest “Hendrik Ido Ambacht” werd de ontwikkeling van een industrieterrein 
stil gelegd.3 Na dit arrest volgden anderen. Wegverbredingen, de bouw van een 
stadion en delen van de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas werden stop 
gezet. De RvS oordeelde dat de uitgangspunten van de bestuurspraktijk onvere-
nigbaar waren met het Besluit Luchtkwaliteit. Het was duidelijk dat een groot 
probleem voor de Nederlandse Ruimtelijke ordening dreigde. Een helemaal 
bevredigende oplossing is tot op heden niet gevonden, ondanks alle activiteiten 
van de wetgever op het terrein van luchtvervuiling in de laatste twee jaar.4 Nog 
in 2007 heeft de RvS het tracébesluit over de verbreding van de A4 bij Leiden 
vernietigd vanwege gebrek aan onderzoek van de gevolgen voor luchtkwa-
liteit.5 

Sinds het fijnstofprobleem in 2004 aan de oppervlakte kwam, zijn de posi-
ties in de strijd tussen economische en ecologische belangen ingenomen. Bou-
wend Nederland trok aan de bel omdat het de gevolgen voor de ontwikkeling 
van de bouwsector vreesde. Milieudefensie biedt op hun website een ‘Doe het 
zelf’ pakket aan met daarin een ‘gebruiksaanwijzing’ over hoe te procederen bij 
de Raad van State met ‘luchtkwaliteit’ als argument. De overheid probeert 
tussen deze twee belangen een precair compromis te vinden met regelgeving 
die zowel ‘flexibel’, is en de volksgezondheid beschermt. Daarbij is zij gebon-
den aan de Europese regels op dit gebied.  

Sociale Constructie en ideologie 

In een sociaal constructivistisch perspectief wordt een bepaalde situatie een 
maatschappelijk probleem wanneer het mensen lukt deze situatie met succes te 
problematiseren. Een dergelijke problematisering is het resultaat van verschil-
lende samenhangende gedragingen van groepen in de samenleving. Vandaar 
dat tal van verschillende actoren en belangen bij een dergelijke analyse voor het 
voetlicht gebracht moeten worden.  

Onderwerpen die in een dergelijke probleemgeschiedenis aan de orde wor-
den gesteld zijn de rol van wetenschap de in politieke besluitvorming en de 
toenemende invloed van pressiegroepen. Ook de rol van de Raad van State, van 
de Nederlandse en Europese wetgevende en uitvoerende macht en van de media 
zal worden belicht.  

Kenmerkend voor dit proefschrift is dat de invloed van ideologie en van 
bredere maatschappelijke ontwikkelingen op een dergelijke problematisering 
op de voorgrond staan. “Common values lead to common fears”.6 Men dient 
daarom de invloed van ideologie bij de probleemgeschiedenis van luchtver-
vuiling te worden betrokken. De strenge normen die de EU de lidstaten heeft 

                                                           
3  ABRVS 22 sept 2004 200307780 (Hendrik Ido Ambacht). 
4  Het besluit Luchtkwaliteit is in 2005 aangepast. Die aanpassingen hebben geleid tot 

het Besluit Luchtkwaliteit 2005. In de laatste maand van 2007 is de wet 
milieubeheer aangepast en hebben de regels over fijnstof de kracht van formele wet.  

5  RvS 200602152/1 25 September 2007 Tracébesluit A4 Burgerveen-Leiden. 
6  Douglas & Wildavsky, 1982, p. 8. 



Kleine deeltjes, groot probleem 81 

opgelegd worden door de EU zelf in verband gebracht met duurzame ontwik-
keling. De implicaties van dit begrip uitgebreid conceptueel onderzocht wor-
den. Kern van het ideaal van duurzame ontwikkeling is het zogenaamde voor-
zorgbeginsel. Dit beginsel is op verschillende manieren verwoord maar de kern 
ervan is dat wetenschappelijke onzekerheid over schade aan het milieu geen 
rede mag zijn voor overheden om geen beschermende maatregelen te nemen. 
Daarnaast houdt de duurzaamheidgedachte verband met een ecologisch per-
spectief op de werkelijkheid. In dit perspectief wordt de werkelijkheid voor-
gesteld als een wankel evenwicht van met elkaar verweven systemen. De 
wetenschap in traditionele zin is niet meer in staat om de complexiteit hiervan 
te begrijpen. Het verminderde vertrouwen in de wetenschap en in economische 
ontwikkeling en de angst voor wellicht onomkeerbare milieuschade zijn ken-
merkend voor een voorzorgcultuur.  

Verschillende sociologen signaleren een maatschappelijke transformatie 
naar de zogenaamde voorzorgcultuur, of ‘Culture of Precaution’.7 In de 
voorzorgcultuur wordt het publiek gedreven door een verlangen om liefst alle 
risico uit de weg te gaan en zo mogelijk ook elk risico voor toekomstige gene-
raties te vermijden. Technologische vernieuwing en economische ontwikkeling 
worden als verdacht gezien, omdat zij risico’s zouden kunnen opleveren op de 
lange termijn. De maatschappij is met name bezorgd over mogelijke ecolo-
gische of gezondheidsrisico’s.  

 
De vraag die hier wordt onderzocht is hoe deze ideologische transformatie een 
dergelijke problematisering in de hand werkt. Men zou verwachten dat wetge-
ving gevoeliger wordt voor claims om ook kleine milieurisico’s te reguleren en 
uit te bannen. De onderzochte teksten zouden een verandering van focus te zien 
moeten geven. Zij zouden steeds meer aandacht moeten hebben voor ecolo-
gische risico’s en steeds minder voor het belang van economische vooruitgang. 
Door de ontwikkeling van het fijnstofprobleem in Nederland onder de loep te 
nemen kan inzicht worden verkregen in de aard van de problematisering van 
milieuvraagstukken in de voorzorgcultuur.  

Om de studie een breder bereik te geven dan de specifieke Nederlandse 
context, wordt een vergelijking gemaakt met het buitenland.8 De vergelijking 
met Engeland is interessant omdat in Engeland eenzelfde Europeesrechtelijk 
kader voor milieuvraagstukken geldt, maar geen wijdverbreide angst heerst 
voor fijnstof. Een vergelijking met de VS kan laten zien of en hoe een ver-
schillend juridisch kader ertoe kan leiden dat luchtvervuiling op een andere 
wijze als probleem wordt gepresenteerd. Bovendien kan een verkenning van de 

                                                           
7  Deze twee termen zijn gemunt door respectievelijk Roel Pieterman (Pieterman 

2008)  en Adam Burgess Burgess 2004). De benaming kent vele verwante varianten 
zoals ‘Culture of Fear’ (Furedi 1997) en ‘Culture of Control’ (Garland 2001). De 
trend wordt zowel opgemerkt door sociologen als door criminologen. 

8  Nederland neemt om een aantal redenen een uitzonderlijke positie in. Ten eerste is 
Nederland een zogenaamde ‘fijnstof hot spot’. Er is in vergelijking met andere EU 
landen veel fijnstof in Nederland. Daarnaast heeft ook het Nederlandse juridische 
kader specifieke trekken. Dat komt met name door de koppeling tussen Ruimtelijke 
ordening en milieuwetgeving (Tieman 2006). 
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problematiek rond luchtvervuiling in deze landen de vraag naar de invloed van 
de voorzorgcultuur verduidelijken. In al deze drie landen wordt deze maat-
schappelijke transformatie gesignaleerd, maar niet overal leidt dit tot dezelfde 
sociale problemen.  

Materiaal en methode 

Het onderzoek behelst voornamelijk een literatuur- en dossierstudie. Door de 
juridische, de wetenschappelijke en de ideologische kanten van het fijnstof-
probleem te combineren komt een veelomvattende geschiedenis van dit pro-
bleem tot stand. De juridische kant van de fijnstof problematiek wordt gerecon-
strueerd aan de hand van wetteksten, kamerstukken, arresten van de Raad van 
State en Europese Richtlijnen. Dit wordt aangevuld met materiaal afkomstig 
van belangengroepen en de media. Het wetenschappelijke vertoog rond fijnstof 
wordt ontrafeld met behulp van een analyse van de (voornamelijk epidemio-
logische) studies die er zijn gedaan en de beleidsrapporten die zijn opgemaakt. 
Aan de hand van krantenarchieven en websites van pressiegroepen wordt beke-
ken hoe de problemen rond fijnstof zijn gepresenteerd naar het publiek. Daar-
naast worden personen geïnterviewd die in een bepaalde hoedanigheid betrok-
ken zijn geweest bij de sociale constructie van dit probleem.  

Het theoretische kader wordt gevormd door het sociaal constructivisme en 
de literatuur over de voorzorgcultuur. Daarnaast wordt kort de ideeëngeschie-
denis van de ecologie als politieke stroming geschetst9 en wordt de juridische 
literatuur over het voorzorgbeginsel en duurzame ontwikkeling behandeld.10 
Door de combinatie van empirisch onderzoek en theoretische conceptuele re-
flectie meen ik dat het onderzoek kan bijdragen aan begrip voor de manier 
waarop de fijnstof problematiek in Nederland zich heeft kunnen ontwikkelen.  

Literatuur 

BRAMWELL, A. (1989), Ecology in the 20th Century, Yale University Press. 
BURGESS, A. (2004), Cellular Phones, Public Fears and a Culture of precau-

tion” Cambridge Press. 
DOUGLAS, M. & WILDAVSKY, A. (1982), Risk and Culture, an Essay on 

the Selection of Technological and Environmental Dangers, University of 
California Press. 

FUREDI, F. (1997), Culture of Fear, Cassel. 

                                                           
9  Anne Bramwell (1989) heeft de geschiedenis van ecologie als politieke beweging 

uiteengezet. Douglas en Wildavsky (1982) associëren het ecologisch perspectief met 
wat zij ‘sektarisme’ noemen, kenmerken ervan zijn een apocalyptische visie op de 
toekomst en angst voor onreinheid. Het eerste zien wij bij voorbeeld in het 
klimaatdebat terug. ‘Fijnstof’ is wellicht een goed voorbeeld van het tweede 
kenmerk, angst voor onreinheid.  

10  In hun werk voeren Douglas en Wildavsky (1982) naast een hiërarchisch en een 
ontwikkelingsperspectief, het ecologische perspectief als een derde perspectief op. 



Kleine deeltjes, groot probleem 83 

GARLAND, D. (2001), The Culture of Control: Crime and Social Order in 
Contemporary Society, University of Chicago Press. 

GOKLANY, I. (1999), Clearing the Air: The Real Story on the War on Air 
Pollution, Washington, D.C.: Cato Institute. 

PIETERMAN, R. (in voorbereiding), De voorzorgcultuur. Streven naar veilig-
heid in een wereld vol risico en onzekerheid. 

TIEMAN, J.R.C. ET AL. (2006), Ruimtelijke ordening, infrastructuur en lucht-
kwaliteit: een analyse van de mogelijkheid tot ontkoppeling, Rotterdam: 
Erasmus Universiteit. 
 





 

RECENSIES & SIGNALEMENTEN





 

Rituele bemiddeling in het strafrecht 

Stavros Zouridis 

Bespreking van: Judith Leest, Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht 
en leefwereld, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, ISBN 13-978-90-
5454-584-2, 264 pp., €37. 

 
Het geloof in de straf is ten minste zo hardnekkig als het gedrag waarop de straf 
een antwoord moet zijn. Hoewel er in de geschiedenis met regelmaat van de 
klok gepleit is voor afschaffing van straf en strafrecht, zijn beide nog steeds 
ongekend populair. Voor zover het strafrecht aan legitimiteitserosie leidt, wordt 
deze primair veroorzaakt door de zogenaamde punitiviteitskloof. Daarmee 
wordt bedoeld dat burgers systematisch hoger straffen dan rechters voor de-
zelfde delicten, ook als ze het volledige dossier tot zich hebben genomen. Als 
we de legitimiteit van het strafrecht onder Nederlanders zouden willen verster-
ken, betekent dat dan ook eerst en vooral dat de straffen aanzienlijk zwaarder 
moeten worden. Gezien deze populariteit van de straf moeten alternatieven van 
goede huize komen willen ze kans maken op succes. Een alternatief dat de 
laatste jaren in opmars is, is het herstelrecht. Deze beweging in opkomst be-
schikt sinds 2001 zelfs over een eigen (beroeps)tijdschrift. In tegenstelling tot 
het strafrecht, dat de vergelding van strafbare feiten in handen legt van de staat 
en afneemt van het slachtoffer, beoogt het herstelrecht daders en slachtoffers 
met elkaar in contact te brengen. Dat zou zowel voor slachtoffers als voor da-
ders heilzaam kunnen zijn, zo is het vermoeden, en wellicht ook iets ‘herstel-
len’.  

De bemiddelende dimensie van herstelrecht is voorwerp van de dissertatie 
van Judith Leest, die hierop in mei 2006 aan de Utrechtse universiteit is gepro-
moveerd. Een proefschrift over herstelrecht is, gezien de achtergrond van Leest 
in de humanistiek, niet verrassend. Zo wijdde Harry Kunneman aan herstelrecht 
in zijn ‘dikke-ik’ boek enkele jaren terug een interessante beschouwing. Het 
proefschrift van Leest belicht een specifieke dimensie van herstelrecht. Waar 
sommigen in de theorievorming rondom herstelrecht zich richten op het herstel 
van de geleden schade, gaat het Leest in dit boek om de ‘participatieve en 
communicatieve potentie van bemiddeling in de ruimte van het strafrecht’. 
Bemiddeling is volgens Leest een mogelijke zoekrichting voor de tanende legi-
timiteit van het strafrecht. Het interessante van bemiddeling is dat het niet al-
leen de redelijkheid benadrukt (in een proces waarin argumenten worden uit-
gewisseld), maar ook een sterk ritueel karakter heeft. Althans, de wezenlijke 
betekenis van het ritueel ontdekte Leest in de door haar onderzochte praktijk-
verhalen van bemiddeling.  
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Gezien de verbinding met de humanistiek is de sterk door Habermas geïnspi-
reerde benadering van legitimiteit en strafrecht evenmin verrassend. Uit de 
discursieve rechtstheorie ontleent Leest drie noties ten aanzien van de legitimi-
teit van het (straf)recht. Ten eerste moet het recht in de moderne samenleving 
redelijk zijn, ter vervanging van de sacrale status van het recht in het verleden. 
Omdat de religieuze basis waarop het recht legitimiteit steunde verdwenen is of 
ten minste niet meer een basis vormt die ‘werkt’ in moderne samenleving, moet 
het recht rationeel kunnen overtuigen, dat wil zeggen op basis van redelijke en 
valide argumenten. Daarbij horen, zeker in de traditie van Habermas, als van-
zelf mogelijkheden voor tegenspreken. Legitimiteit vereist volgens Leest dan 
ook dat ‘in elke toepassing van een straf de eisen van communicatie, argumen-
tatie en redelijkheid tot uitgangspunt’ worden genomen. De strafzitting maakt 
dit maar ten dele mogelijk, omdat deze zitting gelijkwaardigheid van de sub-
jecten (in casu rechter en verdachte) ten principale ontbeert. De strafzitting lokt 
strategisch handelen van verdachten (en soms ook slachtoffers) uit en heeft 
hierdoor een systemisch karakter. In de strafzitting komt het welhaast per defi-
nitie niet tot communicatief handelen in de leefwereld. Als legitimiteitsprodu-
cerende verbinding tussen systeem en leefwereld schiet de strafzitting dus te-
kort. Bemiddeling in strafrechtelijke context kan, en dat is een derde notie, wel 
de verbinding aanbrengen tussen de (systeem)wereld van het recht en de 
(leef)wereld van de betrokkenen (daders en slachtoffers). 

Deze stellingen probeert Leest te onderbouwen met een empirisch onder-
zoek naar bemiddelingspraktijken. Ze onderzoekt daartoe drie projecten: Her-
stelbemiddeling Nederland, Herstelrecht Fryslân en Herstelbemiddeling Vlaan-
deren. De doelstelling en invulling van deze projecten verschilt. Bij Herstelbe-
middeling Nederland gaat het om bemiddeling ná bestraffing van de dader en 
speelt de bemiddeling in het strafproces dus geen rol (meer). Doel is het ver-
werken van leed aan de zijde van het slachtoffer en het verwerken van schuld 
door de dader. De herstelbemiddeling in Vlaanderen is wel verbonden met het 
strafproces. Ná de vervolging maar vóór het vonnis vindt bemiddeling plaats. 
Dat kan leiden tot afspraken (bijvoorbeeld een schaderegeling) die aan het 
dossier worden toegevoegd en door de rechter in zijn oordeelsvorming worden 
meegenomen. Ook het Friese ‘echt recht’-project vindt plaats in het kader van 
het strafproces. In een strikt geprotocolleerd gesprek tussen daders, slachtoffers 
en familie wordt getracht het conflict aan de betrokkenen terug te geven. Dat 
gesprek resulteert in een herstelplan, dat door alle partijen wordt ondertekend 
en aan de Officier van Justitie wordt overhandigd. Die kan het meenemen in 
zijn strafeis. Van de deelnemers aan deze projecten heeft Leest er vijftien aan 
de daderkant geïnterviewd en twintig aan de slachtofferkant; bij veertien res-
pondenten lukte het om beide kanten van de zaak te interviewen. 

De verhalen die dat oplevert over bemiddeling in de praktijk zijn zonder 
meer boeiend. Bijvoorbeeld het verhaal van Daniël en Didier, beiden uit België. 
De dertienjarige Daniël zoekt via een chatbox op het internet contact met 
Didier, die zich als minderjarige voordoet. Daniël spreekt met hem af en schiet 
in paniek als hij ziet dat Didier meerderjarig is (aldus de vader van Daniël). Hij 
gaat in paniek mee naar het huis van Didier en de rest laat zich raden. Het aan-
bod voor bemiddeling ervaren de ouders van Daniël als ongepast en ze doen er 
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dan ook niet aan mee. Voor Didier is dat jammer, want die had in de bemidde-
ling graag het ‘Dutroux-beeld’ van hem willen ontkrachten. Na de gesprekken 
met beide kanten blijft Leest enigszins in verwarring achter: voor de ouders van 
Daniël zou meedoen aan bemiddeling op de een of andere wijze duidelijk 
maken dat er iets hersteld zou worden (hetgeen volgens hen onmogelijk is 
gezien de ernst van het delict), voor Didier (die in het interview met Leest niets 
vertelt van de kinderporno die op zijn computer is aangetroffen) zou de bemid-
deling vooral gaan om herstel van zijn reputatie (en niet om herstel van de 
schade of het verwerken van zijn schuld) en Daniël, het eigenlijke slachtoffer, 
komt in het hele verhaal nauwelijks voor.  

Bij Jurgen en Jos komt het wel van bemiddeling. Jurgen, een jeugdvriend 
van de moeder van Jos, past op de pasgeboren Jos. Dat gaat niet van een leien 
dakje. Als Jos veel huilt, schudt Jurgen hem meermalen zo hard door elkaar dat 
Jos zeer ernstig en blijvend letsel oploopt. Als Jos op een gegeven moment 
zelfs niet meer reageert, blijkt hij bloedproppen in het hoofd te hebben. Na een 
spoedoperatie is een ernstig gehandicapt kind het resultaat. Jurgen heeft twee 
bemiddelingsgesprekken met de ouders van Jos. Aan het verdriet en de schade 
veranderen deze gesprekken niets; de vader aarzelt dan ook of hij het een 
tweede keer zou doen. Jurgen kan in de gesprekken naar zijn gevoel wel laten 
zien dat hij er spijt van heeft. Ook komt er een bijzondere afspraak uit. Zodra 
Jurgen uit de gevangenis komt, gaat hij een dag meehelpen in het gezin van de 
zorgbehoevende Jos. 

De meest succesvolle bemiddeling vindt plaats bij Koen. Bij een ruzie, 
waarin een vriend van Koen het hoofdslachtoffer een tand uit de mond slaat, 
staat Koen op enige afstand met een fietsketting in de hand. Hoewel hij naar 
eigen zeggen niets met de ketting doet en dat door niemand wordt ontkend, is 
hij toch veroordeeld voor bedreiging en openlijke geweldpleging. Hij ervaart 
deze straf als onredelijk, omdat het incident een voorgeschiedenis kent van 
twee jaar van treiterijen van de kant van het slachtoffer. De bemiddeling leert 
Koen waarom hij als bedreigend werd ervaren en is in dit opzicht succesvol. 
Daar tegenover staat dat Koen in de bemiddeling te enkelvoudig als dader is 
neergezet, waardoor Wim voor zijn treiterijen lijkt te zijn vrijgepleit (en daar-
mee is doorgegaan). Zowel Koen als zijn moeder hebben de bemiddeling als 
onrechtvaardig ervaren. 

Bemiddeling, zo luidt de conclusie van Leest, kan als redelijk ritueel de 
systeemwereld van het recht en de leefwereld van betrokkenen met elkaar ver-
binden. De redelijkheid zit in de wederzijdse uitwisseling van verhalen. De 
ritualiteit zit in het feit dat de bemiddelingsgesprekken een verdichte werkelijk-
heid opleveren: betrokkenen herinneren zich bijvoorbeeld de kleinste details 
van het gesprek en de setting. Het verdichte karakter kan overtuigend uit de 
verhalen worden geconcludeerd, maar daar blijft het wat mij betreft bij. Van 
redelijkheid, zo blijkt uit de verhalen, is eigenlijk niet of nauwelijks sprake. 
Slechts zelden komt het tot een daadwerkelijk gesprek of dialoog. Veelal ko-
men de eigenlijke slachtoffers niet aan het woord (of kunnen niet – meer – aan 
het woord komen), maar hun familieleden. De belangrijkste betekenis voor de 
familie of de slachtoffers is dat zij de dader met hun verhaal kunnen confron-
teren. Voor hen zit hierin de bevrediging. Daar waar de slachtoffers tevreden 
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terugkijken omdat zij hun verhaal voor het voetlicht kunnen brengen, zijn het 
vaak de daders die teleurgesteld zijn omdat zij hun verhaal niet kwijt kunnen. 
Van daadwerkelijke interactie is niet of nauwelijks sprake, laat staan van 
‘communicatief gedrag in de leefwereld’ zoals bedoeld door Habermas. De 
conclusies van Leest lijken dan ook meer ingegeven door haar behoefte haar 
theoretische punt te onderbouwen dan door de praktijkverhalen, alle eerlijkheid 
en openheid over haar eigen twijfels en verwarring bij de verhalen ten spijt. Dat 
doet overigens niets af aan de waarde van de door Leest ontdekte ritualiteit. Of 
deze daadwerkelijk meer betekent dat de ritualiteit van het strafproces, is niet 
duidelijk. De slachtoffers zijn kritisch over het strafproces, maar dat zijn ze ook 
over de bemiddeling.  

Dat ‘het verhaal kwijt kunnen’ bijdraagt aan de ervaren legitimiteit is niet 
nieuw. Eerder onderzoek naar legitimiteit, zoals dat van Tom Tyler, liet dat al 
zien. Voor het beoordelen van de waarde van het boek is het jammer dat het 
boek te eenzijdig is opgezet vanuit vooropgestelde conclusies. De praktijkver-
halen worden nogal selectief geïnterpreteerd, net als het materiaal dat wordt 
aangedragen om het strafrecht een legitimiteitsprobleem aan te praten. Daar-
door wordt de rijkdom van de ervaringen van betrokkenen in de bemiddelings-
praktijken niet gebruikt en blijven interessante vragen liggen. Zo is er de vraag 
hoe we de beschreven bemiddeling eigenlijk moeten begrijpen. Is het vooral 
een alternatief voor een strafrechtelijke procedure, waarin het conflict aan de 
betrokkenen wordt teruggegeven? Of is het primair een alternatief voor eigen-
richting, waarin de wraak niet bestaat uit het toebrengen van leed aan de dader 
maar deze confronteren met het verhaal van het slachtoffer? Of is het een alter-
natief voor therapie/slachtofferzorg, waarbij de vaak voor zowel dader als 
slachtoffer traumatische gebeurtenissen een plaats krijgen? Of moeten we be-
middeling nog weer anders begrijpen? Afhankelijk van het antwoord op deze 
vragen zouden bemiddelingspraktijk en strafrecht verder kunnen worden ont-
wikkeld. Het antwoord heeft bijvoorbeeld consequenties voor het maken van 
afspraken tijdens de bemiddeling, de inrichting van het bemiddelingsproces, de 
relatie tussen bemiddelingsproces en strafproces (of civiel proces), de posities 
van daders en slachtoffers in het strafproces, enzovoort. In plaats hiervan krijgt 
de lezer een slotbeschouwing waarin de oorspronkelijke conclusie nog eens 
wordt herhaald en toegelicht, voorzien van abstracte beschouwingen over kolo-
nisering, ritualisering, burgerschapsriten en de bredere culturele betekenis van 
de bemiddelingspraktijk. Voor fijnproevers wellicht interessante macrosociolo-
gische en cultuurfilosofische beschouwingen, maar ze trekken het boek be-
hoorlijk uit balans. In de slotbeschouwing nog eens met een kritische blik naar 
het eigen materiaal kijken had de waarde van deze studie aanzienlijk verhoogd. 
Het verlangen een (theoretisch) punt te maken wint het echter van de nuchtere 
academische distantie. Daardoor boet het boek stevig aan overtuigingskracht in. 
Aan het hardnekkige geloof in straf in plaats van herstel zal dit boek dan ook 
niets veranderen. 
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Het strafrechtelijk systeem is wel eens omschreven als de ‘hogedrukpan van de 
multiculturele samenleving’.1 De criminaliteitscijfers onder sommige 
immigrantengroepen zijn relatief hoog en met een aantal groepen zijn voor 
Nederland nieuwe en als schokkend ervaren delicten meegekomen. De actoren 
van het strafrecht worden dan ook nadrukkelijk met de schaduwkanten van de 
multiculturele samenleving geconfronteerd, terwijl verdachten uit etnisch-cultu-
rele minderheden op indringende wijze in aanraking komen met Nederlandse 
normen en waarden. Geen wonder dus dat studies en debatten over de gevolgen 
van de multiculturalisering van de samenleving voor het recht veelal betrekking 
hebben op het strafrechtelijk systeem. Over de vraag of een zekere pluralisering 
van het strafrecht juridisch en maatschappelijk gewenst is, discussiëren juristen 
en filosofen al vele jaren. Een andere vraag is wat er in de praktijk gebeurt. Hoe 
krijgen rechters bijvoorbeeld met de toegenomen culturele diversiteit van de 
samenleving te maken, en hoe reageren ze daarop? In hoeverre wegen ze de 
culturele achtergronden van delicten of delinquenten mee in de afwegingen die 
ze in strafzaken maken? Leidt het meewegen van die culturele achtergronden 
tot strafverlichting of juist tot strafverzwaring? Het onderzoek naar dit soort 
vragen is betrekkelijk laat op gang gekomen. Sinds 1999 loopt aan het Willem 
Pompe Instituut voor Strafwetenschappen het onderzoeksprogramma Multi-
culturaliteit in de strafrechtspleging. Dit programma heeft al diverse interes-
sante studies opgeleverd.2 Ook de dissertatie van Mirjam Siesling is een pro-
duct van dit programma. 

De centrale vraag in deze dissertatie is op welke manieren in het Neder-
landse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele 

                                                           
1  M. Bovens, ‘Cultuur als verweer’, in: F. Bovenkerk, M. Komen & Y. Yesilgöz 

(red.), Multiculturaliteit in de strafrechtspleging, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers, 2003, p. 137-150. 

2  Onder andere: M. Boone, Leren diversifiëren. Reclassering en culturele diversiteit, 
Utrecht: Willem Pompe Instituut, 2002; F. Bovenkerk, M. Komen & Y. Yeşilgöz 
(red.), Multiculturaliteit in de strafrechtspleging, Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2003; B.C. Oude Breuil, De Raad voor de Kinderbescherming in een 
multiculturele samenleving, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2005. 
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achtergrond van de verdachte. Siesling onderzoekt deze vraag vanuit het per-
spectief van de advocaat. Ze maakt daarbij gebruik van gegevens uit diverse 
bronnen. Voor haar onderzoek analyseerde ze relevante jurisprudentie, liep ze 
stage bij een advocatenkantoor, woonde ze rechtszittingen bij en hield ze inter-
views met 69 advocaten. In die interviews vroeg ze vooral ook naar de afwe-
gingen die de raadsman maakt over het al dan niet voeren van een cultureel 
verweer om vrijspraak, strafuitsluiting of strafvermindering voor een cliënt te 
verkrijgen. 

Opbouw en inhoud van het boek 

In haar inleidende hoofdstuk formuleert de auteur zeven deelvragen, die in de 
hoofdstukken 2 tot en met 8 worden behandeld. De eerste vraag is met wat voor 
culturele delicten Nederlandse strafrechtadvocaten te maken krijgen. Hoofdstuk 
2 bevat een overzicht van de belangrijkste culturele verschijnselen die met 
migranten hun intrede in Nederlandse samenleving hebben gedaan en die tot 
confrontaties met het Nederlandse strafrecht kunnen leiden: eer en schaamte en 
de daaraan gerelateerde fenomenen van schaking, eerwraak en bloedwraak; 
winti en voodoo; en meisjesbesnijdenis. Daarbij komt ook de vraag aan de orde 
of de betreffende gebruiken hebben geleid tot politieke discussies en tot veran-
deringen in wetgeving en beleid. Naast eerwraak heeft vooral meisjesbesnij-
denis de aandacht van politici getrokken. Er is veel gediscussieerd over uitbrei-
ding van de strafbaarstelling. Al die aandacht ten spijt is meisjesbesnijdenis in 
Nederland nog nooit vervolgd. Dit delict keert in de rest van de studie dan ook 
niet terug. 

In hoofdstuk 3 zet Siesling haar begrippenkader uiteen. Ze legt uit waarom 
ze de term cultureel delict vermijdt. Haar bezwaar tegen die term is dat het 
‘culturele’ aan een delict niet zomaar ontstaat. Alle betrokken actoren drukken 
hun stempel op de strafzaak, waarbij ze het culturele aspect kunnen benadruk-
ken of juist negeren of bagatelliseren. Siesling is geïnteresseerd in dit proces 
van sociale constructie en spreekt daarom liever van ‘culturele strafzaken’. In 
een culturele strafzaak wordt op enig moment in de procedure door een van de 
betrokken actoren een beroep gedaan op de culturele achtergrond van de ver-
dachte. De term cultureel verweer duidt aan dat de verdediging in een culturele 
strafzaak dit doet om vrijspraak, strafuitsluiting of strafvermindering te be-
werkstelligen. Siesling bespreekt in dit hoofdstuk ook het debat tussen aan-
hangers van de ‘culturalistische’ en ‘constructivistische’ benadering in de an-
tropologie. In de eerste benadering is cultuur een gegeven geheel van prak-
tijken, normen, waarden en betekenissen dat door de leden van een bepaalde 
groep wordt gedeeld en dat hun gedrag in sterke mate bepaalt. In de later opge-
komen constructivistische benadering is cultuur meer een factor die verklaring 
behoeft dan een factor die gedrag verklaart. Cultuur bestaat niet buiten het 
individu om, maar wordt door hem zelf 'geconstrueerd', is dus veranderlijk en 
manipuleerbaar. Siesling merkt terecht op dat beide benaderingen hun beper-
kingen hebben. Bij haar vraagstelling past echter een constructivistisch cultuur-
begrip. 
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Het beginsel van effectieve verdediging houdt in dat de verdachte instrumenten 
worden geboden om daadwerkelijk te participeren in de procedure en aldus 
invloed uit te oefenen op de uitkomst van zijn strafzaak. In hoofdstuk 4 betoogt 
Siesling dat dit beginsel in culturele strafzaken – of meer algemeen in zaken 
met allochtone verdachten – in het gedrang kan komen. In de interviews die ze 
met advocaten hield kwam onder andere naar voren dat de cliënt in dit soort 
zaken soms wantrouwend tegenover zijn raadsman staat – wat door de advoca-
ten werd toegeschreven aan onbekendheid met het Nederlandse strafrechtelijk 
systeem – en dat er in toevoegingszaken vaak onvoldoende financiële middelen 
zijn om een deskundige in te schakelen. 

In het volgende hoofdstuk wordt de blik op de Verenigde Staten gericht. 
Siesling bespreekt wat de figuur van de cultural defense in het Amerikaanse 
strafrecht inhoudt, en welke argumenten in het debat over het voeren en aan-
vaarden van een dergelijk verweer zijn aangevoerd. Ook in de Verenigde Staten 
is, anders dan hier soms wordt verondersteld, geen sprake van een formeel in de 
strafwetgeving opgenomen figuur. Wel is hierover uitgebreider dan in Neder-
land gedebatteerd. Het belangrijkste argument voor het aanvaarden van een 
apart cultureel verweer is gebaseerd op het beginsel van individuele gerech-
tigheid: de op te leggen straf moet aansluiten bij de persoon van de verdachte 
en zijn individuele leefomstandigheden. De argumenten tegen zijn meer divers, 
maar wat het meest wordt aangevoerd is dat het honoreren van culturele verwe-
ren mannen in staat stelt om vrouwonderdrukkende culturele tradities voort te 
zetten. In de Nederlandse discussie worden dezelfde argumenten voor en tegen 
het aanvaarden van culturele verweren aangevoerd. Overigens gaan lang niet 
alle voorstanders in de Verenigde Staten zover om cultuur als aparte strafuit-
sluitingsgrond te willen erkennen. Anderzijds zijn niet alle tegenstanders tegen 
iedere vorm van rekening houden met de culturele achtergrond van de ver-
dachte. Vaak wordt dan ook een ‘tussenweg’ voorgesteld. Meestal houdt die in 
dat gebruik kan worden gemaakt van bestaande strafuitsluitingsgronden. Deze 
tussenweg wordt ook in de Nederlandse discussie vaak gepropageerd.  

Hierna volgen drie hoofdstukken (6, 7 en 8) over de mogelijkheden die het 
Nederlandse strafrecht biedt om rekening te houden met de culturele achter-
gronden van verdachten. Siesling baseert zich in deze hoofdstukken op gepu-
bliceerde vonnissen (soms aangevuld met informatie uit de dossiers van de 
betreffende zaken van advocaten) en in mindere mate op door respondenten 
aangedragen casussen. In haar analyse volgt ze het beslisschema van artikel 
350 Sv. Dat betekent dat ze eerst naar de rol van culturele achtergronden op het 
niveau van de bewijsvragen en de kwalificatie van een strafbaar feit kijkt, ver-
volgens naar de manieren waarop culturele achtergronden kunnen worden ver-
werkt in bestaande strafuitsluitingsgronden, en ten slotte naar de mogelijkheden 
om culturele achtergronden in de vorm van een gewetensbezwaar of als straf-
verzachtende persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan te voeren. Als 
de verdediging aandacht vraagt voor de culturele achtergrond van het delict of 
de verdachte, dan gebeurt dat meestal in de vorm van een beroep op een straf-
uitsluitingsgrond – met name psychische overmacht – of een beroep op de 
persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Het komt niet zo vaak voor dat 
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een cultureel verweer kan worden gepresenteerd als een bewijs- of kwalifi-
catieverweer.  

In een kort afsluitend hoofdstuk concludeert Siesling dat het benadrukken 
van de culturele achtergrond meestal niet gunstig is voor de uitkomst van een 
strafzaak. Dat is althans de indruk van de geïnterviewde advocaten. Een pro-
bleem is dat er strafverzwarende elementen in de culturele achtergrond kunnen 
schuilen. Dit geldt vooral voor gevallen van aan eer gerelateerd geweld. Door 
aan te duiden dat het om eerwraak ging, geeft de verdediging in dergelijke 
zaken niet alleen het motief, maar ook de voorbedachte rade prijs. Bij een ide-
aaltypische eerwraak wordt immers niet in een plotselinge opwelling gehan-
deld. Advocaten kunnen in dergelijke gevallen niet goed inschatten hoe de 
rechter een en ander zal wegen. Daarom zien ze vaak af van het voeren van een 
cultureel verweer. Siesling heeft zelf haar twijfels bij deze strategie. De advo-
caten herinneren zich volgens haar vooral de zaken waarin de rechter een extra 
strenge straf oplegde. Afgezien daarvan vindt ze het problematisch dat advo-
caten geen cultureel verweer voeren uit onzekerheid over de uitkomst. Ze houdt 
daarom een voorzichtig pleidooi voor een straftoemetingsrichtlijn met speciale 
aandacht voor de strafbepaling in culturele strafzaken. Die aanbeveling komt op 
het eerste gezicht – gezien eerdergenoemde suggestie dat advocaten te pes-
simistisch zijn over de kans van slagen van een cultureel verweer – wat merk-
waardig over. Siesling verwacht echter dat een straftoemetingsrichtlijn de be-
rechting van culturele strafzaken voor zowel de rechter als de verdediging in-
zichtelijk zou helpen maken en zo de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zou 
dienen. 

Kanttekeningen 

Het onderzoek voor dit proefschrift was multidisciplinair van opzet. De auteur 
maakte gebruik van juridische zowel als sociaalwetenschappelijke methoden 
om gegevens te verzamelen. Het heeft geresulteerd in een lijvig proefschrift, 
waarin het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. De 
auteur heeft zich bovendien niet beperkt tot de Nederlandse situatie, maar zich 
ook aan een vergelijking met de figuur van de cultural defense in het Ameri-
kaanse strafrecht gewaagd. Hiervoor verdient ze alle lof. 

Toch bleef ik als rechtssocioloog na lezing met een gevoel van lichte teleur-
stelling achter. Siesling hield interviews met maar liefst 69 advocaten, maar 
haar analyse van dat materiaal blijft nogal globaal. Hoe het proces van sociale 
constructie van culturele strafzaken precies verloopt, wordt niet helemaal dui-
delijk. Dit proces wordt ook niet centraal gesteld in het boek. Het overzicht van 
culturele delicten waarmee Nederlandse strafrechtadvocaten te maken kunnen 
krijgen (hoofdstuk 2) is niet gebaseerd op de interviews met advocaten, maar 
op antropologische literatuur, Kamerstukken en andere beleidsdocumenten. In 
de drie hoofdstukken over het Nederlandse strafrecht (hoofdstuk 6, 7 en 8), die 
de kern van het boek vormen, put de auteur vooral ook uit gepubliceerde von-
nissen – die echter geen inzicht geven in de afwegingen die de advocaat in 
culturele strafzaken maakt. Daardoor geven deze hoofdstukken wel een goed 
overzicht van de mogelijkheden die het Nederlandse strafrecht biedt om reke-
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ning te houden met de culturele achtergrond van de verdachte – wat voor de 
rechtspraktijk ongetwijfeld zeer nuttig is – maar blijven de manieren waarop 
die mogelijkheden door de verdediging worden gebruikt, de rol die de cliënt 
daarin speelt, en andere factoren die daarop van invloed zijn, onderbelicht. 
Persoonskenmerken van de advocaat vormen één zo’n mogelijke factor. Onder 
Sieslings respondenten waren advocaten van allochtone en autochtone afkomst. 
In het inleidend hoofdstuk vermeldt de auteur dat zij wilde weten of de ene 
groep anders met culturele strafzaken omgaat dan de andere. In de rest van het 
boek wordt die vraag echter niet beantwoord. In het slothoofdstuk verzucht de 
auteur dat veel respondenten, gevraagd naar hun verdedigingsstrategie in cultu-
rele strafzaken, bleven steken in vage bewoordingen als ‘intuïtie’ en ‘dat hangt 
van het geval af’. Dat vind ik een wat mager excuus. 

Een punt dat met het voorgaande samenhangt is dat de auteur wellicht ook 
meer had kunnen doen met rechtssociologische literatuur. Haar belangrijkste 
conclusie is dat advocaten soms uit onzekerheid afzien van een cultureel ver-
weer, ook in zaken die zich goed voor zo’n verweer zouden lenen. In eerder 
onderzoek werd vastgesteld dat ervaren Nederlandse strafrechtadvocaten vaak 
goed in staat zijn om rechterlijke beslissingen te voorspellen. Advocaten die bij 
de voorbereiding van de verdediging rekening houden met de persoon van de 
rechter en de persoon van de officier van justitie, kunnen een betere inschatting 
maken van de afloop van de zaak dan advocaten die uitsluitend aandacht 
schenken aan de specifieke zaak die ze onder handen hebben.3 Dat roept de 
vraag op waarom dit in ‘culturele strafzaken’ kennelijk niet goed lukt. Zijn er 
gewoon te weinig van dit soort zaken? Is de opstelling van de strafrechter onder 
invloed van de tijdgeest aan het veranderen, waardoor het voor advocaten 
moeilijker te voorspellen is of een cultureel verweer tot strafverlichting of juist 
tot strafverzwaring zal leiden? (Dit laatste wordt op verschillende plaatsen in 
het boek gesuggereerd, maar niet met cijfers onderbouwd.) Of is er een andere 
verklaring voor de onzekerheid van advocaten in culturele strafzaken? Helaas 
wordt die vraag in dit boek niet aan de orde wordt gesteld. 

                                                           
3  Zie M. Malsch, Advocaten voorspellen de uitkomst van hun zaken, Amsterdam/ 
 Lisse: Swets & Zeitlinger, 1990. 
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In 2007 is ter ere van het vijfentwintig jarige bestaan van de Nationale ombuds-
man een boek uitgegeven onder de titel Werken aan behoorlijkheid. De Natio-
nale ombudsman in zijn context. De opzet van het boek is een reflectie door de 
buitenwereld op het instituut Nationale ombudsman met als rode draad de rela-
tie burger-overheid. Instellingen uit de professionele omgeving van de om-
budsman (zoals het SCP en de WRR) en wetenschappers van verschillend 
pluimage zijn door de Nationale ombudsman uitgenodigd om de dossiers die hij 
in 25 jaar heeft samengesteld nader te onderzoeken of vanuit hun eigen rol en 
discipline te reflecteren op het werk van de Nationale ombudsman. Wat betreft 
de onderzoeken hebben sommigen de gelegenheid te baat genomen om het hele 
bestand van de Nationale ombudsman te bestuderen op algemene kenmerken 
(Van Dijk c.s.). Anderen hebben een dwarsdoorsnede van de verzoeken onder-
zocht op zoek naar het ‘normatief profiel’ van de klager (Hertogh), een steek-
proef getrokken uit klachten waar de Nationale ombudsman op gereageerd 
heeft (Euwema c.s.) of gekeken of een verandering van de verhouding burger-
politie door de jaren heen herkenbaar is in de klachten bij de Nationale om-
budsman (Van den Brink en Van Os). Algemenere reflecties zijn onder andere 
van de hand van de hoogleraar bestuur van de Gezondheidszorg Meurs, de 
president van de Algemene Rekenkamer Stuiveling, en de hoogleraar Recht en 
Informatisering Prins. In het totaal zijn achttien artikelen in het boek gebun-
deld. De belangrijkste lijn die door het boek lijkt te lopen is de zoektocht naar 
de bijdrage van de Nationale ombudsman in het overbruggen van de kloof 
tussen de burger en de overheid. Daarmee sluit het boek aan bij wat de Natio-
nale ombudsman, zoals blijkt uit zijn missieverklaring in 2006, ziet als de kern 
van zijn opdracht: het leveren van een bijdrage aan het herstel van vertrouwen 
in de overheid. In deze bespreking beperk ik mij tot het geen het boek over dit 
onderwerp te vertellen heeft.  

Overbruggen van de kloof tussen de burger en de overheid 

Om iets te kunnen zeggen over het (positief) beïnvloeden van het vertrouwen in 
de overheid door de ombudsman moeten we over een uitgebreid instrumen-
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tarium beschikken: we moeten weten wat vertrouwen is, we moeten de stand 
van zaken met betrekking tot vertrouwen kennen en we moeten beschikken 
over theorieën die iets zeggen over hoe vertrouwen beïnvloed kan worden. Op 
al deze terreinen is er materiaal te vinden in het boek.  

De begrippen vertrouwen en tevredenheid 

De meest uitgebreide poging om te omschrijven wat vertrouwen is, is te vinden 
in de bijdrage van de senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur De 
Jong (‘Werken aan behoorlijkheid … en daardoor óók aan vertrouwen in de 
overheid?). Volgens De Jong is vertrouwen een belangrijk smeermiddel bij de 
communicatie over en weer tussen mensen onderling én tussen mensen en 
instituties. Bij vertrouwen gaat men ervan uit dat andere mensen, instituties en 
de mensen ‘achter’ deze instituties geleid worden door goede bedoelingen, over 
relevante competenties beschikken en integer handelen. Vertrouwen in deze zin 
maakt het leven aangenamer: zij beperkt de transactiekosten van menselijke 
handelingen en draagt bij aan het welzijn en de welvaart van een samenleving.  

Behalve over vertrouwen, wordt er soms gesproken over tevredenheid. Een 
groep organisatiepsychologen onder leiding van de hoogleraar Euwema (‘De 
opmars van de interventie. Tevredenheid over interventies van de Nationale 
ombudsman’) definiëren tevredenheid met klachtenbehandeling als het alge-
mene affectieve gevoel over de organisatie als gevolg van het afhandelen van 
de klacht van de klager door de organisatie. Wat het verschil is of de verhou-
ding tussen vertrouwen en tevredenheid is wel enigszins invoelbaar maar wordt 
niet expliciet gemaakt.  

Theorieën ter verklaring van verandering in vertrouwen 

Ten aanzien van het verklaren voor het niveau en de ontwikkeling van institu-
tioneel vertrouwen, duidt De Jong een aantal theorieën aan. Zoals de ‘presta-
tietheorie’: het achterblijven van prestaties van de overheidsdiensten bij de 
verwachtingen van burgers leidt tot dalend vertrouwen’, de ‘beleidskritiek-
theorie’: impopulair beleid draagt bij aan een afname van politiek vertrouwen, 
de ‘mediatheorie’: kritische beschouwingen in de media over incidenten en 
beleidsmissers wakkeren het cynisme en politiek wantrouwen van burgers aan, 
en theorieën die verwijzen naar culturele veranderingen. De Jong zegt het niet 
met zo veel woorden maar feitelijk kan de Nationale ombudsman hooguit een 
positieve bijdrage leveren aan het overbruggen van teleurgestelde verwach-
tingen en prestaties van de overheid, alle andere genoemde oorzaken van ver-
minderd vertrouwen lijken buiten zijn invloedsfeer te liggen. 

De prestatietheorie beoordeeld 

De Jong analyseert dat de Nationale ombudsman in de kern ook inderdaad de 
prestatietheorie aanhangt: hoe minder klachten van de burgers over de over-
heid, hoe groter het vertrouwen van burgers in de overheid. Hij merkt echter 
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terecht op dat een afname van klachten niet hoeft te wijzen op een toename van 
vertrouwen maar ook kan duiden op een groeiend cynisme. Hoe het ook zij, in 
de bundel wordt duidelijk dat het aantal klachten bij de ombudsman alleen 
maar toeneemt (van ongeveer 4.000 in 1989 naar bijna 15.000 in 2006). 

Verder merkt De Jong op dat verschillende onderzoeken aanleiding geven 
tot het plaatsen van vraagtekens bij de verklarende kracht van de prestatietheo-
rie. Verbetering van de werking van overheidsdiensten leidt niet noodzakelijk 
tot effecten die tot uitdrukking komen in algemene opinies over tamelijk diffuse 
entiteiten als ‘de’ overheidsambtenaren of ‘de’ overheidsadministratie. Opinies 
worden veleer geleid door stereotypen en zijn niet gerelateerd aan prestaties. Zo 
vonden Belgische onderzoekers maar een beperkte samenhang tussen tevreden-
heid van klagers over het resultaat van hun klacht bij een ombudsdienst, en hun 
algemene vertrouwen in de overheid. 

Schnabel – algemeen directeur van het SCP – geeft in zijn bijdrage (‘An-
dere kijk op de overheid’) inzicht in bewegingen in vertrouwen en tevreden-
heid. Hij laat zien dat aan het eind van de twintigste eeuw de tevredenheid van 
de Nederlandse burger met regering en overheid was gestegen tot een nooit 
eerder bereikt niveau. Bijna 80 procent was tevreden met de regering en 65 
procent vond dat de overheid goed functioneerde. Vijf jaar eerder vond nog pas 
55 procent dat dit het geval was. Tussen 2000 en 2002 werd een breuklijn 
zichtbaar. De tevredenheid met de regering daalde snel tot onder de 60 procent 
van de bevolking en in 2004 tot onder de 50 procent. Het oordeel dat de over-
heid goed functioneert werd in 2002 nog maar door 35 procent van de bevol-
king aangehangen en dat was in 2004 nog niet veel beter. In 2006 steeg de 
tevredenheid met de regering weer sterk en kwam dicht tegen de 70 procent 
aan. Het oordeel over het functioneren van de overheid steeg ten opzichte van 
2004 met twintig procentpunten en naderde de 60 procent.  

Schnabel, die wel positief lijkt te denken over de prestatietheorie, meent, ik 
denk terecht, dat de afgenomen tevredenheid van de Nederlandse burger met 
regering en overheid niet verklaard wordt door afgenomen prestaties. De poli-
tieke stemming kan weliswaar snel omslaan maar het is niet waarschijnlijk dat 
de overheid op korte termijn zo anders gaat functioneren dat het beeld van 
positief plotseling dramatisch negatief kan worden. Hij meent dan ook dat met 
de werkelijke kwaliteit van het overheidsfunctioneren de verandering in het 
oordeel niet veel te maken heeft.  

Schnabel relativeert nog op een andere manier de stelling dat de Nationale 
ombudsman kan bijdragen aan het vertrouwen in de overheid. Hij stelt dat de 
onderzoeksgegevens laten zien dat het algemene oordeel over de overheid op 
een wat lager niveau meebeweegt met het oordeel over de zittende regering. 
Wat precies de beweging in de tevredenheidcijfers bepaalt, is niet gemakkelijk 
vast te stellen. In het algemeen is het duidelijk dat de stand van de economie 
een grote invloed heeft op de mate waarin men zich tevreden toont met politiek 
en beleid. 
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Het werk van de Nationale ombudsman in 2006 

Euwema c.s. heeft een onderzoek gedaan naar de waardering van verzoekers 
van het werk van de Nationale ombudsman in 2006. In dat jaar kwamen er 
14.909 verzoekschriften binnen van burgers, instellingen en bedrijven. In prin-
cipe betreft dit allemaal mensen die niet tevreden waren over een overheids-
optreden. Hiervan zijn 5401 verzoeken in behandeling genomen.1  

Voor verzoeken die in behandeling worden genomen kent de Nationale om-
budsman vier wijzen van afhandeling. De belangrijkste zijn de interventies en 
de rapportages. (Daarnaast bestaat er sinds kort de mogelijkheid van een her-
kansing voor de overheidsinstantie waarover geklaagd wordt en zijn er experi-
menten met bemiddeling). Interventies zijn informele handelingen van de om-
budsman gericht op het oplossen van het probleem van de verzoeker zonder dat 
de ombudsman een oordeel geeft over de gedraging van de overheidsinstantie. 
Een onderzoeksrapport is de formele neerslag van een onderzoek door de Nati-
onale ombudsman over het handelen van de overheidsinstantie. Door middel 
van de rapporten wordt onbehoorlijk bestuur aan de kaak gesteld (de primaire 
taak van de Nationale ombudsman). Het belang van interventies is groot en snel 
groeiend. Barendrecht c.s. (‘Het probleem achter de klacht’) stellen dat in 2004 
ruim 1600 interventies voorkwamen, in 2005 waren dat er 1850 en in 2006 
bijna 4300 (dat is ongeveer 80 procent van de in behandeling genomen klachten 
van dat jaar).  

De resultaten van het handelen van de Nationale ombudsman  

Het tevredenheidonderzoek van Euwema c.s. kan gelezen worden in het licht 
van de prestatietheorie. De gedachte is dan dat een ontevreden klant van een 
overheidsdienst alsnog min of meer tevreden wordt gesteld door het werk van 
de Nationale ombudsman en dat daardoor zijn vertrouwen in de overheid toe-
neemt of in ieder geval niet verder afbrokkelt. Het onderzoek van Euwema c.s. 
naar de tevredenheid over de afhandeling van klachten door de Nationale om-
budsman betreft vooral interventies. Euwema c.s. menen dat de tevredenheid 
bepaald wordt door vier factoren: kenmerken van de klager, kenmerken van de 
klacht, wijze van klachtbehandeling en ervaring van de klachtbehandeling. In 
het onderstaande geef ik met gebruikmaking van de teksten van Euwema c.s. en 
Hertogh een indruk van de informatie die in de bundel te vinden is over deze 
onderwerpen.  

                                                           
1  Uit het artikel van medewerkers van het WODC (Van Dijk, Leeuw en Choenni) 

‘Klachtenprofielen, trefkansen en intermediairs. De Nationale ombudsman tussen 
1985 en 2006’ blijkt dat veel klachten die binnenkomen niet vallen onder de Wet 
Nationale ombudsman en dus buiten de competentie van de ombudsman liggen. Het 
gaat ieder jaar om 1500 tot 2000 klachten. Daarnaast wordt een groot aantal klachten 
toch niet in onderzoek genomen omdat het verzoeken om informatie betreft of 
omdat het verzoekschrift niet duidelijk is, dat betrof in 2006 meer dan de helft van 
de verzoeken. 
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Het onderzoek Van Euwema c.s. betrof een steekproef waarin het aantal man-
nen en vrouwen gelijk is vertegenwoordigd, de gemiddelde leeftijd is 50 jaar, 
een relatief grote groep is niet werkend en de grootste groep is laag opgeleid. 
De steekproef is, Euwema c.s. merken dat niet op, niet representatief voor de 
groep die klaagt bij de Nationale ombudsman. Uit eerder onderzoek is herhaald 
gebleken dat de gemiddelde klager bij de Nationale ombudsman een in Neder-
land geboren man is van middelbare leeftijd die uitmaakt van een meer-
persoonhuishouden. Hij heeft een Hbo-opleiding genoten en is opgenomen in 
het arbeidsproces, waar hij tot de categorie leidinggevenden behoort. Hij woont 
in een ‘duurdere’ flat in het suburbane gebied in de Randstad. Een van de ken-
merken van deze groep is dat ze een relatief groot vertrouwen hebben in de 
overheid. 

Hertogh onderzoekt een ander kenmerk van de verzoeker bij de Nationale 
ombudsman: het ‘normatief profiel’ (de normatieve ideeën en verwachtingen) 
met betrekking tot recht. Het normatief profiel van verzoekers wordt bepaald 
aan de hand van de antwoorden op twee vragen: kent men het recht en herkent 
men zich in het recht? Ook zijn onderzoek betrof een steekproef uit het bestand 
van de Nationale ombudsman van 2006. In dit geval betrof het echter een 
steekproef uit alle verzoekers. Uit het onderzoek van Hertogh blijkt dat de men-
sen die zich tot de Nationale ombudsman richten niet aangemerkt kunnen wor-
den als mensen die zich van het recht afgewend hebben. Zijn conclusie is dat 
net zoals wat betreft opleiding het ook wat betreft ‘normatief profiel’ zo is dat 
de Nationale ombudsman door bepaalde verzoekers beter wordt bereikt. Op-
vallend genoeg zijn dit groepen waar het vertrouwen in de overheid niet erg 
tanend lijkt. Dat betekent, volgens Hertogh, niet alleen dat de nationale om-
budsman vooral burgers bereikt die vertrouwen hebben in de overheid. Maar 
ook dat de Nationale ombudsman niet aan alle burgers in dezelfde mate be-
scherming kan bieden tegen onbehoorlijk bestuur. 

Wat betreft de kenmerken van de klacht laat het onderzoek van Euwema c.s. 
zien dat er een relatie is tussen de aard van de klacht en de tevredenheid over de 
afhandeling. Aan sommige klachten kan gemakkelijker iets worden gedaan, 
bijvoorbeeld klachten over betaling, dan aan anderen. Bij betalingsklachten 
spreekt de Nationale ombudsman de overheidsinstantie aan op haar verant-
woordelijkheid (interventie) en deze geeft doorgaans prioriteit aan deze beta-
ling. Klagen bij de Nationale ombudsman levert voor deze klagers snel con-
creet resultaat op. Zij zijn, volgens Euwema c.s., dan ook beduidend tevredener 
over de Nationale ombudsman dan verzoekers met ander typen klachten. 
Euwema c.s. zijn hier niet zonder meer positief over. Zij vrezen dat de Natio-
nale ombudsman zich met de interventies tot spreekbuis maakt van de mondige 
en assertieve burger. Zij wijzen erop dat de Nationale ombudsman daardoor een 
onderdeel zou kunnen worden van het reguliere klachtensysteem in plaats van 
een ‘luis in de pels’. 

Een van de bevindingen van Euwema c.s. is dat verzoekers over het alge-
meen zeer te spreken zijn over de klachtbehandeling door de Nationale om-
budsman. De positieve waardering van de Nationale ombudsman komt ook 
duidelijk naar voren in de interviews die in het kader van dit onderzoek zijn 
afgenomen. Verzoekers geven aan dat zij de Nationale ombudsman als een 
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partner ervaren, die hen steunt. Ook op andere onderzochte aspecten (recht-
vaardigheid, kwaliteit van dienstverlening, gedragsintenties en behoorlijkheid 
scoort de ombudsman hoog in hun onderzoek. Dit terwijl deze groep een lage 
score heeft wat betreft het vertrouwen in de overheid. Uit hun onderzoek blijkt 
verder dat vrouwen meer tevreden blijken te zijn met het werk van de ombuds-
man dan mannen en dat hoger opgeleiden minder tevreden zijn dan lager op-
geleiden. 

Ervaring van de klachtbehandeling (procedurele rechtvaardigheid) is een 
onderwerp dat op meerdere plaatsen in het boek aan de orde komt (o.a. bij de 
hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie Van den Bos ‘Procedurele recht-
vaardigheid: beleving en implicaties’). Een van de debatten van het terrein van 
de rechtvaardigheid is hoe distributieve en procedurele rechtvaardigheid zich 
verhouden. Helaas is het meestal zo dat degenen die procedurele rechtvaar-
digheid onderzoeken dit doen in situaties waarin het resultaat niet zo zwaar telt 
(bijvoorbeeld laboratoriumsituaties). Van de andere kant weten we vaak bij de 
tevredenheid over de uitkomsten niet wat de betekenis is van de wijze waarop 
men behandeld is. Het belang van het resultaat wordt duidelijk uit het onder-
zoek van Euwema c.s. Een van hun bevindingen is dat verzoekers die geholpen 
zijn door middel van een interventie, over het algemeen meer tevreden zijn met 
de Nationale ombudsman (zij geven hem het cijfer 8,0) dan verzoekers die 
geholpen zijn aan de hand van een rapport (zij geven een 5,8). De onderzoekers 
noemen deze uitkomsten begrijpelijk gezien de complexiteit en het verschil in 
resultaat. Bij de interventie krijgt een verzoeker relatief snel een tastbaar resul-
taat, een rapport echter betreft vaak een complexe zaak waar een uitkomst vol-
ledig in het voordeel van de verzoeker zelden voor komt.  

Conclusies 

Uit de bundel blijkt dat er vooralsnog geen ondersteuning gevonden is voor een 
bijdrage van de Nationale ombudsman aan het verkleinen van de kloof (de 
prestatietheorie). Sterker nog, er zijn in de bundel meer negatieve dan positieve 
opmerkingen te vinden over deze enige theorie volgens welke de Nationale 
ombudsman een rol kan spelen bij het positief beïnvloeden van vertrouwen.  

Het onderzoek laat verder zien dat de mensen die bij de Nationale ombuds-
man aankloppen, qua sociaaleconomisch en normatief profiel niet behoren bij 
de groepen die gekenmerkt wordt door weinig vertrouwen in de overheid. 

Het onderzoek laat wel tevredenheid zien van de verzoekers met het werk 
van de Nationale ombudsman. Deze gegevens moeten echter met enige voor-
zichtigheid gehanteerd worden. De tevredenheid is vooral aangetoond bij men-
sen voor wie de ombudsman een concreet resultaat kon bewerkstelligen. De 
vele mensen van wie de klacht niet in behandeling genomen is, hebben moge-
lijk een extra reden gevonden om ontevreden te zijn over de overheid. Verder 
lijkt het erop dat de sociaaleconomische kenmerken van deze onderzochte te-
vreden verzoekers afwijkt van de sociaaleconomische kenmerken van de ge-
middelde verzoekers bij de Nationale ombudsman.  
 Werken aan behoorlijkheid bevat lezenswaardige artikelen. Het openstellen 
van de dossiers voor onderzoek heeft veel materiaal opgeleverd. Tot op heden 
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heeft de Nationale ombudsman nog geen conclusies getrokken uit de bundel. 
Deze bespreking laat zien dat de conclusies waarschijnlijk een demper op de 
feestvreugde zullen opleveren wat betreft de bijdrage van de Nationale om-
budsman aan het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid (wat overi-
gens niets zegt over de resultaten van zijn eigenlijke taak, het aan de kaak stel-
len van onbehoorlijk bestuur). 





 

Regulation & Governance 2007 

Mirjan Oude Vrielink 

In maart 2007 verscheen het eerste nummer van Regulation & Governance, een 
nieuw tijdschrift onder redactie van John Braithwaite (Australian National 
University), Cary Coglianese (University of Pennsylvania) en David Levi-Faur 
(The Hebrew University). De aspiraties van Regulation & Governance zijn in 
meerdere opzichten grensoverstijgend; het streven is de verspreiding en ont-
wikkeling van kennis over regulering in verschillende landen, op diverse be-
leidsterreinen en vanuit verschillende perspectieven. Het tijdschrift wil een 
interdisciplinair platform zijn en mikt op een breed internationaal lezerspubliek 
van wetenschappers, bestuurders en juridisch deskundigen in het bedrijfsleven 
en het maatschappelijk middenveld. In Regulation & Governance kunnen ju-
risten, economen, politicologen, bestuurskundigen, criminologen, antropologen 
en historici publiceren over reguleringsvraagstukken en de bestuurlijke conse-
quenties ervan. Of in de woorden van de redactie: ‘We aim to provide a leading 
interdisciplinary platform for the study of regulation and its implications for 

governance. We seek to bridge and solidify discussions among a variety of 

relevant disciplines, serving the development of core theoretical and empirical 

insights in the study of regulation’.  
Deze signalering bespreekt de eerste jaargang van Regulation & Gover-

nance. Het tijdschrift is een kwartaalblad. De jaargang van 2007 bestrijkt 384 
pagina’s en bestaat uit drie reguliere nummers (maart, juni en december) en één 
themanummer (september). In de reguliere nummers verschenen vier tot zes 
artikelen, waarvan steeds één in de rubriek ‘research forum’. Het themanummer 
werd gewijd aan ‘Globalization and Institutional Competitiveness’. In totaal 
bestaat de eerste jaargang uit 22 artikelen die te downloaden zijn op de site van 
de uitgever: http://www.blackwellpublishing.com/rego. Voor lezers die gericht 
willen lezen, biedt de site bij elk artikel een handreiking in de vorm van ‘users 
who read this article also read’. Tevens is van alle artikelen een korte samen-
vatting opgenomen, die hier worden gebruikt om de eerste jaargang in vogel-
vlucht te beschrijven.  

De artikelen in het eerste nummer van Regulation & Governance gaan in op 
reguleringsvraagstukken die kenmerkend voor het governancetijdperk waarin 
de overheid niet langer de centrale regulerende actor is. Peter May richt zich op 
verantwoordingsvraagstukken waar de overheid voor komt te staan als zij niet 
de inhoud maar uitsluitend het systeem of de uitkomsten reguleert. Hij bouwt 
zijn betoog op aan de hand van ervaringen uit de praktijk op onder meer het 
terrein van de voedselveiligheid. Dit terrein vormt ook het decor van het artikel 
van Hutter and Jones. Zij beschrijven op basis van empirische onderzoeken 
door welke bronnen van regulering het bedrijfsleven zich in het risicomanage-
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ment laat beïnvloeden en welk gewicht aan de verschillende bronnen wordt 
toegekend. Balla en Daniels richten hun blik op de invloed die belanghebben-
den in het informatiseringstijdperk kunnen uitoefenen op reguleringsprocessen. 
Een wijdverbreide veronderstelling is dat het indienen van een reactie op voor-
genomen regelgeving laagdrempeliger is bij de automatisering ervan, maar het 
onderzoek van Balla en Daniels wijst uit belanghebbenden na de introductie 
van een elektronisch systeem niet meer reacties indienen dan ervoor. De au-
teurs komen tot de conclusie dat informatisering hierdoor niet de oplossing 
biedt voor de democratisering van reguleringsprocessen. Ook dat de angst voor 
een sterke toename van de reguleringskosten door de participatie van belang-
hebbenden blijkt hiermee ongegrond. In de rubriek ‘Research forum’ bespreekt 
Rosenau reguleringsvraagstukken die door de globalisering ontstaan. Het be-
treft een theoretische bijdrage, waarin Rosenau argumenteert dat regulering het 
resultaat is van een samenstel van over verschillende sferen verspreide normen, 
informele regels en reguleringssystemen. Een buitenbeentje in het eerste num-
mer is het artikel van Schauer en Zeckhauser. In tegenstelling tot de andere 
bijdragen gaat dit artikel niet in op reguleringsvraagstukken die verband hou-
den met de overgang van government naar governance. Schauer en Zeckhauser 
plaatsen vraagtekens bij de scepsis van rechtbanken en in wetenschappelijke 
kringen ten aanzien van wat Jeremy Bentham ‘evidentiary offenses’ noemt. 
Betoogd wordt dat er een enkele reden is om overtredingen en reguleringsob-
jecten niet te benoemen in termen van ‘non-wrongful behavior that is evidence 
of wrongful behavior’ als we bereid zijn te onderkennen dat we ons ook nu al 
vaak tevreden stellen met ‘probabilistic but not certain burdens of proof, proba-
bilistic but not certain substantive rules, and probabilistic but not certain pieces 
of evidence’.  

Het tweede nummer van Regulation & Governance heeft geen duidelijk 
thema. Het opent met een bijdrage van Kagan, die de Europese ‘ways of law’ 
vergelijkt met het Amerikaanse rechtssysteem. Hij schetst de overeenkomsten 
van hun wordingsgeschiedenis, maar betoogt dat het Europese rechtssysteem 
zich in een andere richting zal ontwikkelen dan het Amerikaanse als gevolg van 
de Europese rechtscultuur en de politieke organisatie van de lidstaten. Het arti-
kel van Woll en Artigas bespreekt aan de hand van voorbeelden uit de VS, EU 
en Brazilië welke gevolgen de liberalisering van de internationale handel heeft 
voor de relatie tussen overheden en het bedrijfsleven. Deze relatie had voor-
heen het karakter van een lobby om de toegang tot markten te beperken of te 
versoepelen. Nu overheden in toenemende mate ook aan de internationale han-
del zelf regels verbinden, blijken interacties tussen overheid en bedrijfsleven 
meer gericht op leren en een uitwisseling van expertise en informatie. Cornelius 
en Salehyan gaan in op de effectiviteit van de verscherping van de grensbewa-
king sinds 1993, die Mexicanen ervan moeten weerhouden naar de VS te emi-
greren. Uit hun onderzoek blijkt dat de grotere fysieke en financiële risico’s 
Mexicanen er niet van weerhouden om illegaal de grens over te steken. Het 
vooruitzicht van familiehereniging en economische voorspoed wegen zwaarder 
dan de risico’s. De auteurs bepleiten om die reden een alternatieve op de ar-
beidsmarkt gerichte benadering, die volgens hen effectiever is dan de zwaar-
dere grenscontroles. Jaffe en Stavins breken een lans voor kwantificering van 
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onzekerheid over de kosten en baten in besluitvorming over voorgenomen 
regulering. Zij beschrijven hoe een dergelijke kwantitatieve beoordeling in zijn 
werk gaat en wat de voordelen ervan zijn vergeleken met de gebruikelijke 
werkwijze in Regulatory Impact Analyses (RIAs). De auteurs ondersteunen hun 
betoog met een voorbeeld uit de praktijk. In de rubriek ‘Research forum’ vra-
gen Hahn en Cecot ten slotte aandacht voor de economische effecten van voor-
genomen regels die economisch insignificant worden geacht, maar bij elkaar 
opgeteld wel degelijk van economisch belang zijn. Zij illustreren dit aan de 
hand van een reeks van regels die de Environmental Protection Agency (EPA) 
overweegt om gevaarlijke luchtvervuilende stoffen aan banden te leggen. De 
auteurs stellen vast ook insignificant geachte regels de investering van een 
kosten-batenanalyse waard zijn en doen concrete aanbevelingen voor verbete-
ring van dergelijke analyses. 

Het derde nummer is een themanummer en heeft ‘Globalization and institu-
tional competitiveness’ als onderwerp. De gastredactie wordt gevormd door 
Marcussen en Kaspersen. In hun inleidende bijdrage omschrijven zij ‘instituti-
onal competitiveness’ als de bedoelde en onbedoelde uitkomsten van pogingen 
om instituties te veranderen in het kielzog van globalisering. Vanuit een regule-
ringsperspectief gaat het om een voortgaand proces van institutionele verande-
ring die in gang wordt gezet en gehouden door diverse actoren in verschillende 
rollen. De auteurs stellen dat een neoliberale benadering te statisch is voor een 
goed begrip van de relatie tussen globalisering en institutionele verandering. In 
plaats daarvan bepleiten zij een benadering van het concept ‘institutional com-
petitiveness’ waarin aandacht is voor de dynamiek van institutioneel onderne-
merschap en institutionele meervoudigheid. Na de inleidende bijdrage volgt een 
artikel van Kristensen en Morgan die het institutionele concurrentievermogen 
van multinationals verkennen. Zij onderscheiden vier typen van interactie tus-
sen multinationals and hun institutionele omgeving en komen tot de conclusie 
dat niet het type bepalend is voor het institutionele concurrentievermogen, maar 
strategische institutionele veranderingen die actoren (individuen, bedrijven, 
collectieven en overheden) tot stand brengen. Ook Bernard and Boucher tonen 
in hun bijdrage aan dat het institutionele concurrentievermogen in het tijdperk 
van globalisering sterk afhankelijk is van het institutioneel ontwerp en and 
strategisch institutioneel ondernemerschap. Op basis van empirisch onderzoek 
concluderen zij dat verzorgingsstaten niet gedwongen zijn tot een ‘race to the 
bottom’ in een geliberaliseerde en competitieve wereldeconomie. Vooral insti-
tutionele veranderingen in de vorm van sociale investeringen bevorderen de 
productiviteit en betalen zich op deze wijze terug. Tot een vergelijkbare con-
clusie komen Campbell and Pedersen. Zij vergelijken Denemarken met de VS 
als voorbeelden van landen die sociaal-economisch succesvol zijn, maar insti-
tutioneel zeer verschillen. Hun bijdrage laat zien dat ook institutionele hybriden 
goed functioneren en dat hoge belastingen en staatsuitgaven een gunstige in-
vloed hebben op sociaal-economische prestaties. Thelen schetst in haar bijdrage 
de veranderingen in het Duitse beroepsonderwijs. Door hun incrementele aard 
vallen de veranderingen nauwelijks op, maar kostenbesparing en flexibiliteit 
die hiermee is bereikt blijken van groot belang voor het institutionele concur-
rentievermogen van Duitse bedrijven. De artikelen in het themanummer laten 
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ieder op hun eigen wijze zien dat institutionele verandering het gevolg is van 
institutioneel ondernemerschap en dat het institutionele vermogen tot concurre-
ren door meer wordt bepaald dan de markt alleen. Toch overheersen neolibera-
listische ideeën het globaliseringsdebat. Hoe dit komt zet Crouch uiteen in het 
slotartikel. Belangrijke redenen voor de heersende neoliberale denkbeelden zijn 
de stevige verankering van deze denkbeelden in de neoklassieke economie, het 
grote vertrouwen van beleidsmakers in marktwerking, het kortetermijndenken 
op de financiële markten en de rol van het bedrijfsleven in publieke besluit-
vorming.  

De thema’s die in het laatste nummer van jaargang 2007 aan de orde komen 
zijn zeer divers. Maggetti opent het nummer met een bijdrage over de relatie 
tussen formele en feitelijke onafhankelijkheid van regulerende autoriteiten. Op 
basis van een vergelijking van 16 West-Europese regulerende autoriteiten in 
verschillende landen en sectoren stelt hij vast dat de formele onafhankelijkheid 
er niet of nauwelijks toe doet. De feitelijke onafhankelijkheid wordt bepaald 
door organisationele en politieke factoren, zoals de ‘lifecycle of agencies, veto 
players, and European networks of agencies’. Het artikel van Hyoung-Kyu 
Chey werpt de vraag op waarom landen die niet betrokken zijn geweest bij het 
opstellen van internationale standaarden zich hier zonder externe druk toch naar 
richten. De auteur neemt stelling tegen marktgerichte benaderingen, waarin 
deze situatie wordt verklaard door te wijzen op de werking van de markt. Aan 
de hand van een praktijkvoorbeeld - het Basel Capital Accord uit 1988 – wordt 
betoogd dat niet de markt maar overheidsingrijpen in Zuid-Korea en Taiwan 
bepalend is geweest voor de oriëntatie op de internationale standaarden. In de 
bijdrage van Decker wordt de optimale sanctionering van niet-naleving onder-
zocht in situaties waarin de handhavende partij niet zelf de sanctie kan bepalen. 
Hij presenteert een mathematisch model, waarmee dit optimum kan worden 
berekend. De auteur laat aan de hand van dit model zien hoe het optimum ver-
schuift als traditionele op afschrikking gerichte handhaving worden vervangen 
door een responsieve benadering. Neto, Pinto en Mullet doen in hun bijdrage 
verslag van een grootschalig onderzoek naar vergeving tussen bevolkingsgroe-
pen in vier landen: Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, and Oost-Timor. In 
deze landen blijken de geïnterviewden het erover eens te zijn dat vergeving 
zinvol is en een democratisch en publiek proces moet zijn, dat wordt geïnitieerd 
door politiek verantwoordelijken en dat gericht is op verzoening. Bernstein en 
Cashore vragen in hun artikel aandacht voor ‘non-state market driven gover-
nance systems’. Het gaat om het herkennen, volgen en labellen van verant-
woord geproduceerde goederen en diensten in wereldwijde aanbodketens. De 
auteurs ontwikkelen een analytisch raamwerk, waarmee zij het realiseren van 
‘‘political legitimacy’’ trachten te verklaren. Hieronder verstaan zij een brede 
aanvaarding van een als juist en rechtvaardig ervaren norm door belanghebben-
den (producenten, consumenten, milieuactivisten etc.). De jaargang 2007 ein-
digt met een artikel van Bull in de rubriek ‘Research forum’. Het onderwerp 
van deze bijdrage is de invloed van de liberalisering van de handel en van han-
delsverdragen op binnenlandse regulering. Aan de hand van een casestudy van 
Chili laat de auteur zien dat institutionele voorkeuren van de belangrijkste han-
delspartners leiden tot een lappendeken van binnenlandse reguleringsvormen 
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die onderling concurrerend zijn. De formele voorzieningen in de handelsver-
dragen blijken van beperkte invloed, maar de interacties rond het opstellen en 
implementeren ervan dragen wel bij aan het realiseren van de doelstellingen 
van de handelsverdragen. 

De redactie van Regulation & Governance is er in de eerste jaargang in ge-
slaagd om een breed palet van reguleringsvraagstukken te belichten die het 
governancetijdperk kenmerken. Hierbij ligt er een duidelijk accent op econo-
mische aspecten van regulering. Ook is er veel aandacht voor de thema’s glo-
balisering en meervoudigheid van regulering. Dit vloeit logisch voort uit maat-
schappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen die hebben ge-
zorgd voor een beweging van de staat af. Deze beweging wordt historisch ge-
duid als de overgang van government naar governance en gaat gepaard met 
meer aandacht en ruimte voor het private en semi-publieke domein en andere 
instrumenten en mechanismen van sturing en coördinatie. Het roept nieuwe 
reguleringsvraagstukken op en plaatst bestaande vraagstukken in een breder 
perspectief. De vele disciplines die zich met governance bezig houden, zoals 
het recht, de economie, de politicologie en de bestuurskunde om er enkele te 
noemen, hebben hierdoor een overlappende onderzoeksagenda gekregen. Re-
gulation & Governance speelt hierop in door een forum te bieden waar kennis 
en inzichten op het terrein van regulering worden gedeeld over de grenzen van 
de disciplines en landen heen. 





 

Summaries 

Dutch Judicial Training as a Socialization Process 

Ernestine Köhne-Hoegen 

In the Netherlands, approximately 40% of the judiciary come into post through 
a six-year on-the-job training programme for candidate judicial officers. This 
programme can be described as a socialization process. Interviews with candi-
dates who have either opted out of the training programme, or who have been 
expelled, reveal that there are several mechanisms of social control. Among 
them there is the unique ‘floating’ position and role of the candidate within the 
judicial organisation, the complex relation between the trainee and his super-
visor, a perception of having no say and a tendency towards depersonalisation. 
As a result, the trainees find themselves under considerable pressure to conform 
to the cultural and behavioural norms that prevail within the judiciary, or, alter-
natively, to leave the training programme. In this article, a detailed analysis is 
given of the mechanisms of social control underlying the socialization process. 
The levelling effects of the programme may result in the exclusion of non-aver-
age candidates at both ends of the scale. This ensures the continued existence of 
a judiciary whose members have moderate views and interests, whereas Dutch 
society may well be in need of more variation within its judiciary 

The interference of politicians with judges 

Hendrik Gommer, Edwin Woerdman en Joris Lammers 

Dutch politicians sometimes express their opinion on legal cases that are sub 
judice. That means that they give their view on a court case where no decision 
has yet been taken by the judge. To find out why politicians do that, we have 
sent a questionnaire to members of parliament in the Netherlands. They were 
asked to score fifty theorems and their answers were grouped in five attitudes. 
Our statistical analysis shows that a lack of faith in judges leads to a desire to 
control the judge. Interference with the judicial process is further stimulated 
when politicians want to make themselves seen in the media. Politicians also 
appear to be more inclined to interfere when they don’t find the separation of 
powers that important. We found that many politicians are critical of judges, 
but also that most of them have a lot of confidence in the judge. Interference 
will remain infrequent.  

Mediation in Guatemala 

Laure d’Hondt 

Mediation is on the rise in Guatemala. In this multicultural society that has a 
weak rule of law there is little trust in the state law system. Informal ways of 
dispute settlement are popular. NGO’s, state and semi-state invest in different 
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forms of mediation as an alternative for the legal procedure. The state links 
mediation to courts; NGO’s and semi-state focus on local community leaders as 
mediators. Characteristic of mediation is the liberty of the conflicting parties to 
find a solution within their own conditions, without the limits, and protection, 
of a legal procedure. This provides opportunities but also creates dangers. The 
article shows the possibilities of mediation in a society where the state isn’t a 
good dispute settler. It also demonstrates the dangers of mediation; conse-
quence of the liberty is that there is not much protection of the weaker party. As 
the state doesn’t offer an alternative mediation becomes vulnerable to abuse of 
power. 
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