
RECHT DER WERKELIJKHEID 
Tijdschrift voor de Sociaalwetenschappelijke Bestudering van het Recht 

 
 
Redactie: Redactiesecretariaat: 
 
Dr. Koen van Aeken Mr. Drs. Tobias Arnoldussen 
Dr. Anita Böcker e-mail: arnoldussen@frg.eur.nl 
Dr. Judith van Erp    
Dr. Robert Knegt 
Prof. dr. Bert Niemeijer Redactie-assistentie en lay-out: 
Prof. dr. Barbara M. Oomen Marga van Bon 
Dr. Mirjan Oude Vrielink e-mail: M.vanBon@law.uu.nl 
 
 
Redactieraad 
Prof. dr. Leny E. de Groot-van Leeuwen 
Em. Prof. dr. Jean van Houtte, 
Prof. dr. Nick J.H. Huls 
Dr. Agnes T.M. Schreiner 
 
Recht der Werkelijkheid is een interdisciplinair platform voor reflectie op het gebied van rechts-
sociologie, rechtsantropologie, bestuurskunde, rechtseconomie, rechtspsychologie en rechtsgeschie-
denis. Het richt zich in het bijzonder op vernieuwende empirisch-theoretische bijdragen over de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de huidige betekenis van het recht. 
 
Recht der Werkelijkheid maakt bij de beoordeling van de aangeboden artikelen gebruik van referen-
ten van buiten de redactie. Auteurs wordt verzocht om in een vroegtijdig stadium contact op te 
nemen met het Redactiesecretariaat (zie boven) en kennis te nemen van de ‘Aanwijzingen voor 
auteurs’, zoals weergegeven op de website: http://vsr.ruhosting.nl/index.html. Publicaties die ter 
bespreking worden aangeboden aan Recht der Werkelijkheid dienen te worden verzonden aan Anita 
Böcker, A.Bocker@jur.ru.nl. 
 
Recht der Werkelijkheid is het orgaan van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke Be-
studering van het Recht (VSR). De leden van de VSR ontvangen Recht der Werkelijkheid gratis. 
U kunt lid worden door u aan te melden bij Wibo van Rossum, vsr.email@gmail.com. Meer 
bijzonderheden vindt u op onze website http://vsr.ruhosting.nl/index.html. Het lidmaatschap kost 
€ 61 per jaar. Een gereduceerd tarief van € 46 per jaar wordt gehanteerd voor aio’s, oio’s, onder-
zoeksassistenten of zij die op andere aannemelijke gronden daarop aanspraak kunnen maken. 
Niet-leden van de VSR, kunnen zich abonneren op Recht der Werkelijkheid door zich aan te 
melden bij de uitgever. Alle correspondentie dient men te richten aan juridisch@reedbusiness.nl. 
Losse nummers zijn te bestellen via ditzelfde e-mailadres. 
 
© 2009 Reed Business, ΄s-Gravenhage 
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveel-
voudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever die daartoe 
door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is gemachtigd. 
 
ISBN 9789035244245 
ISSN 1380-6424 

http://vsr.ruhosting.nl/index.html
mailto:A.Bocker@jur.ru.nl
mailto:vsr.email@gmail.com
http://vsr.ruhosting.nl/index.html
mailto:juridisch@reedbusiness.nl


Inhoudsopgave 

Van de redactie  
Judith van Erp 5 
 

ARTIKELEN 
 

Over de instabiele betekenis van staatsburgerschap, staatloosheid  
en juridisch vreemdelingenschap. Nederlandse politieke vertogen  
over de burgerschapsstatus van ‘postkoloniale’ burgers 
Guno Jones 11 
 

In blijde verwachting? Een analyse van de oordelen van de Commissie  
Gelijke Behandeling over zwangerschapsdiscriminatie  
Kirsten Bolier en Nienke Doornbos 33 
 

Constitutioneel bewustzijn in Nederland: van burgerzin, burgerschap  
en de onzichtbare Grondwet 
Barbara Oomen 55  
 

FORUM 
 

Rapport Commissie Van de Donk: Pleidooi van de Adviescommissie  
drugsbeleid voor een intensivering van de handhaving 83 
 

Rapport Commissie Van de Donk: Een mager compromis zonder  
overtuigende stellingname 
Nicole Maalsté 89 
 

WERK IN UITVOERING 
 

Transnationale gezinnen tussen Egyptisch, Marokkaans en Nederlands Recht 
Friso Kulk en Iris Sportel 95 
 

RECENSIES & SIGNALEMENTEN 
 

Kabouter Prik tegen de muur 
Koen van Aeken 103 
 

Vreemdelingenrechters over de vreemdelingenkamer van 
de Raad van State  
Freek Bruinsma 111 
 

Een geruststellende waarheid? 
Rob Schwitters 117 
 

 



 

Recht der Werkelijkheid 2009/2 
 

Het mooie en machtige van rechterswerk  
Pieter Ippel 127 
 

Summaries 133 
 

Over de auteurs 135 



 

Van de redactie 

Dat de rechtssociologie een zelfstandige academische discipline is, is voor een 
belangrijk deel te danken aan de oprichting van het Center for the Study of Law 
and Society aan de University of California in Berkeley in 1961. Het CSLS was 
geen onderdeel van de rechtenfaculteit, maar een onafhankelijk universitair 
onderzoeksinstituut. Het is juist die zelfstandige positie geweest die ervoor 
heeft gezorgd dat het CSLS zich heeft ontwikkeld tot een werkelijk interdisci-
plinair instituut. Juristen, sociologen, psychologen, historici, economen, politi-
cologen, criminologen en andere sociale wetenschappers werken er naast en 
met elkaar met respect voor ieders benadering en methodologie. Het CSLS 
wordt inmiddels beschouwd als het wereldwijde centrum van de rechtssociolo-
gie, had als eerste een eigen PhD-opleiding, verzorgt de enige studie rechtsso-
ciologie voor ‘undergraduates’ ter wereld, en trekt jaarlijks vele visiting scho-
lars, van wie ik er dit semester één mag zijn. 

De naderende vijftigste verjaardag van het CSLS lijkt dus alle aanleiding te 
bieden voor een feestelijk jubileum. Maar onder de oppervlakte is de situatie 
van het CSLS minder rooskleurig als ze lijkt. De financiële crisis heeft hard 
toegeslagen in het onderwijs in Californië. Op sommige universiteiten zijn 
zoveel vakken geschrapt, dat de overblijvende vakken overvol zijn. Studenten 
bedrijfskunde of rechten komen uit arren moede terecht bij Latijn of Duits – de 
enige vakken waar nog plaatsen beschikbaar zijn. De San Francisco State Uni-
versity kwam met de voor de hand liggende oplossing ‘geschrapte’ vakken te 
laten sponsoren door het publiek of bedrijfsleven. Het aanvankelijke plan om 
de sponsor de keuze te geven welk vak zou mogen terugkeren, leverde echter te 
veel protest op.  

Zo erg is de situatie nog niet bij de prestigieuze University of California, 
waar de UC Berkeley deel van uitmaakt. Maar de academische staf krijgt dit 
jaar wel verplicht 15 vrije dagen onbetaald verlof. En zoals kon worden ver-
wacht, waren de onafhankelijke onderzoeksinstituten de eersten die als gevolg 
van bezuinigingen moesten sneuvelen. Het CSLS is nu onderdeel van de rech-
tenfaculteit. Vooralsnog wordt het gesteund door een welgezinde decaan die de 
waarde inziet van interdisciplinair en reflectief onderzoek naar de wisselwer-
king tussen recht en samenleving. Maar niemand weet wat er zal gebeuren als 
de financiële situatie nijpender wordt, en het Center for the Study of Law and 
Society moet concurreren met ondernemingsrecht of strafrecht.  

Wat hebben deze ontwikkelingen te maken met de rechtssociologie in Ne-
derland, en het tijdschrift Recht der Werkelijkheid in het bijzonder? Ook de 
Nederlandstalige rechtssociologie lijkt stevig verankerd in het academische 
landschap. Recht der Werkelijkheid bestaat dit jaar dertig jaar. De ‘founding 
fathers’ van de Nederlandse rechtssociologie in de jaren zestig en zeventig zijn 
onlangs kort na elkaar gepensioneerd, maar hun leerstoelen zijn voor het groot-
ste deel behouden en opnieuw vervuld door jonge, ambitieuze hoogleraren. 
Daarnaast zijn er diverse bijzonder hoogleraren die de empirische bestudering 
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van het recht tot opdracht hebben. Rechtssociologen zijn ook regelmatige ont-
vangers van NWO-subsidies. En in het afgelopen jaar werden maar liefst twee 
Inleidingen rechtssociologie gepubliceerd, die vele studenten zullen laten ken-
nismaken met het vakgebied. 

Tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelingen die de Nederlandstalige rechtsso-
ciologie als zelfstandige discipline zouden kunnen bedreigen. De eerste is, 
paradoxaal genoeg, de groeiende populariteit van empirisch getint juridisch 
onderzoek onder juristen zelf. De vuistdikke bundel ‘Gedrag en privaatrecht’, 
waarin de veronderstellingen over menselijk gedrag die ten grondslag liggen 
aan het civiele recht worden geconfronteerd met de wetenschappelijke kennis 
hierover, is het voorlopig hoogtepunt van de toenemende belangstelling van 
juristen voor de uitwerking van rechtsregels in de praktijk. Enerzijds zou het 
rechtssociologen moeten verheugen dat onderzoek naar ‘rechtssociologische’ 
thema’s op steeds meer plekken wordt verricht. Maar anderzijds is een risico 
dat de sociaalwetenschappelijke onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor 
gedegen empirisch onderzoek, of de theoretische kennis die nodig is voor fun-
damentele reflectie, niet meer op waarde worden geschat. De opkomst van de 
Empirical Legal Studies in de VS, biedt in dit kader een vergelijking die niet 
vrolijk maakt. Empirical Legal Studies, voortgekomen uit de rechtseconomie en 
gesitueerd binnen de Law Schools, is de ‘Law and Society movement’ in korte 
tijd ver voorbij gestreefd in onderzoeksmiddelen en wetenschappelijke status. 
De feitelijke, kwantitatieve, instrumentele onderzoeksvragen van de Empirical 
Legal Scholars spreken juristen meer aan dan de vaak fundamentelere thema’s 
en reflexieve en kritische houding van rechtssociologen, die er met hun kwali-
tatieve onderzoeksmethoden bovendien veel tijd voor nodig hebben om hun 
resultaten te bereiken. ELS is in de VS een concurrent geworden van de Law en 
Society programma’s en in de strijd om de middelen delven de rechtssociolo-
gen niet zelden het onderspit tegen de pragmatische onderzoeksvoorstellen 
vanuit Empirical Legal Studies.1  

De tweede ontwikkeling die een bedreiging zou kunnen vormen voor de 
Nederlandse rechtssociologie is de toenemende variëteit aan publicatiekanalen 
voor wetenschappelijke kennis. Van wetenschappers wordt tegenwoordig niet 
alleen verwacht dat ze in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften publi-
ceren. Een beetje academicus heeft daarnaast een blog, schrijft opiniestukken, 
en treedt op bij Pauw en Witteman of in een wetenschapscafé. De popularise-
ring van wetenschap is een groot goed, maar het risico is dat het onderscheid 
tussen wetenschappelijke kennis en andere informatie vervaagt, en dat de we-
tenschapper wordt beschouwd als iemand met ‘ook een mening’. Voor sociale 
wetenschappers, zoals rechtssociologen, geldt dit risico in sterkere mate dan 
voor sterrenkundigen of wiskundigen. In onze informatiemaatschappij concur-
reert wetenschappelijke kennis bovendien met Wikipedia en andere digitale 
bronnen. Is er in de enorme hoeveelheid van makkelijk toegankelijke informa-

                                                           
1  Een uitstekende introductie over dit onderwerp is E. Chambliss, When do facts 

persuade? Some thoughts on the market for ‘empirical legal studies’. down te 
loaden via ssrn, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1263369. 
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tie met hoge omloopsnelheid, nog plaats voor een schriftelijk, drie maal per jaar 
verschijnend, reflexief tijdschrift als Recht der Werkelijkheid? 

De redactie van dit tijdschrift werd enkele weken geleden met de neus op 
dit vraagstuk gedrukt toen uitgever Reed Elsevier ons berichtte dat de uitgever 
per 1 januari 2010 de uitgave van Recht der Werkelijkheid wilde beëindigen. 
Reed Elsevier richt zich steeds meer op elektronische producten en daar past 
een tijdschrift als Recht der Werkelijkheid minder goed in dan voorheen, zo 
luidde de toelichting.  

Gelukkig eindigen we dit redactioneel niet in mineur. Het Center for the 
Study for Law and Society laat zien dat ook in een tijd van financiële crisis, de 
interdisciplinaire bestudering van de wisselwerking tussen recht en samen-
leving bestaansrecht heeft. Juist door het interdisciplinaire karakter te behouden 
én in een vroegtijdig stadium de samenwerking aan te gaan met Empirical Le-
gal Studies is de positie van rechtssociologisch onderzoek binnen de Berkeley 
Law School gewaarborgd. Ook in de Nederlands-Vlaamse rechtssociologie is 
er ruimte voor sociaalwetenschappelijke juristen, rechtssociologen, en beoefe-
naren van andere disciplines die ofwel instrumenteel toepasbare kennis of meer 
fundamentele reflectie bieden op de sociale werking van het recht. Daarbij is 
het onze opgave om de meerwaarde van rechtssociologische kennis ten opzich-
te van andere, wetenschappelijke of meer vrijblijvende, uitingen te blijven 
aantonen.  

Recht der Werkelijkheid blijft het podium voor publicaties binnen ons vak-
gebied. Enkele dagen nadat Reed Elsevier aankondigde de samenwerking te 
willen beëindigen, vonden wij in Boom Juridische Uitgevers een uitstekende 
opvolger. De redactie bedankt Reed Elsevier voor de vele jaren zorgvuldige 
uitgave van ons tijdschrift en kijkt uit naar de samenwerking met Boom Juri-
dische Uitgevers. Maar bovenal verheugt de redactie zich op de variëteit aan 
artikelen, forumbijdragen, boekbesprekingen en andere bijdragen die wij vanuit 
de brede gemeenschap van sociaalwetenschappelijke beschouwers van het recht 
hopen te blijven ontvangen.  

 
Judith van Erp 
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Over de instabiele betekenis van staatsburgerschap,  
staatloosheid en juridisch vreemdelingenschap  

Nederlandse politieke vertogen over de burger- 
schapsstatus van ‘postkoloniale’ burgers  

  Guno Jones 

In dit artikel staat centraal hoe politici in Nederland mensen uit de kolonies en 
hun nazaten, in de context van dekolonisatie en toenemende migratie, hebben 
in- of uitgesloten in/uit Nederland en hoe dat machtsproces de betrekkelijkheid 
van burgerschapsstatus1 onderstreept. Ik zal aan de hand van politieke vertogen 
van regering en Tweede Kamer na 1945 illustreren hoe politici steeds een ande-
re betekenis hebben gehecht aan staatsburgerschap, juridisch vreemdelingen-
schap en staatloosheid van (ex) burgers in en uit de kolonies en hun nazaten. 
Een driezijdige destabilisering van burgerschapsstatus staat daarbij centraal. 
Het gaat om situaties waarin (1.) politici Nederlandse staatsburgers uit de (ex) 
kolonies niet beschouwen als lid van het imaginaire Nederlandse volk, wat tot 
gevolg heeft dat ze ‘anders’ worden behandeld. Deze dynamiek illustreert dat 
het principe van ‘gelijkheid voor de wet van alle burgers’, ook in liberale de-
mocratieën zoals Nederland, betrekkelijk is en dat het bezit van het staatsbur-
gerschap geen garantie biedt voor ‘insluiting’ in een samenleving. Maar in dit 
artikel gaat het ook om de instabiele betekenis van (2.) het juridische vreemde-
lingenschap en van (3.) de staatloosheid van ‘ex-staatsburgers’: situaties waarin 
de Nederlandse regering de reguliere uitsluiting die ‘normaliter’ samenhangt 
met deze juridische hoedanigheden deels opschort; dit ter compensatie van 
historisch onrecht of als een erkenning van ‘historische banden’ met voormali-
ge staatsburgers.  

De instabiele betekenis van burgerschapsstatus is zowel in Nederland als 
daarbuiten actueel. In de Nederlandse context betoonde de populistische politi-
cus Geert Wilders zich voorstander van het uitzetten van ‘miljoenen Islamie-
ten’, waarmee hij aangaf de bescherming die het Nederlandse staatsburgerschap 
gewoonlijk tegen uitzetting biedt te willen opschorten. Ook in andere West-
Europese landen en in bepaalde Afrikaanse landen zien we een ‘waardedaling’ 
van het formele staatsburgerschap ten gunste van vertogen over ‘autochtonie’ 
als criterium voor ‘erbij horen’ en voor de verdeling van rechten (Ceuppens & 
Geschiere 2005; Reiter 2008). Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld binnen de 
EU een proces van juridische convergentie tussen staatsburgers en juridische 
vreemdelingen wat tot uitdrukking komt in een gestage uitbreiding van rechten 
                                                           
1  Met burgerschapsstatus verwijs ik in dit verband zowel naar het formele staatsbur-

gerschap als naar het juridische vreemdelingenschap en staatloosheid. Staatloos zijn 
die personen die geen nationaliteit bezitten. 
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van sommige juridische vreemdelingen binnen de landsgrenzen (Benhabib 
2004; Bosniak 2006).  

Dit artikel plaatst deze actuele en meervoudige dynamiek in historisch per-
spectief door de Nederlandse politieke vertogen over mensen in en uit de over-
zeese (ex) kolonies centraal te stellen. De voortgaande herbetekening van het 
staatsburgerschap, het juridisch vreemdelingenschap en de staatloosheid van 
mensen uit de voormalige kolonies drukt uit hoe politici hen hebben in- of 
uitgesloten in/uit het Nederlandse grondgebied, de Nederlandse rechtsgemeen-
schap en de Nederlandse verbeelde gemeenschap. Dat proces kent verschillen-
de dimensies. Ik zal laten zien dat: 1. de Nederlandse nationaliteit op zichzelf 
een onzekere status is. Overzeese nationaliteitsdragers kunnen die status verlie-
zen; 2. het behoud van staatsburgerschap geen garantie biedt voor insluiting in 
Nederland. Politici problematiseerden, in samenhang met identiteitsvertogen, 
rechten die velen als ‘inherent aan staatsburgerschap’ zien: het recht op vrije 
migratie naar en vestiging in het land waarvan men de nationaliteit draagt; 3. de 
Nederlandse regering en de Tweede Kamer in reactie op de agency2 van men-
sen uit de kolonies (enig) ‘rechtsherstel’ voor voormalige bezitters van de Ne-
derlandse nationaliteit mogelijk kunnen maken.  

Deze politieke vertogen zijn in kaart gebracht aan de hand van een systema-
tische analyse van Kamerstukken en Handelingen tussen 1949 en 2008. De 
analyse beperkt zich tot politieke vertogen die de toegang tot het Nederlandse 
territorium, de Nederlandse rechtsgemeenschap (nationaliteit en rechten) en de 
Nederlandse imaginaire gemeenschap regelen.3 Dit historische proces van in- 
en uitsluiting komt als volgt aan de orde. Ten eerste sta ik stil bij de blindheid 
van de burgerschapstheorie voor burgers uit de kolonies. Daarna laat ik zien 
hoe de Nederlandse nationaliteit als gevolg van dekolonisatie en ‘postkoloniale 
migratie’ een betekenisverandering onderging. Vervolgens sta ik stil bij de 
concrete politieke dynamiek rondom: het Nederlands onderdaanschap en de 
staatloosheid van ‘Molukkers’, het staatsburgerschap van Indische Nederlan-
ders, het staatsburgerschap van Surinaamse Nederlanders en het juridische 
vreemdelingenschap van Surinaamse ex-Nederlanders, en het staatsburgerschap 
van Antilliaanse Nederlanders.  

De blinde vlekken in de burgerschapstheorie 

Burgerschap verwijst naar relaties tussen personen en een natiestaat. Burger-
schapsonderzoekers analyseren daarbij vooral processen binnen de territoria 
van de rijkere Europese natiestaten (of de VS), terwijl Europese imperia trans 
territoriale entiteiten waren die zich kenmerkten door staatsrechtelijke en ande-
re relaties tussen het moederland en mensen in en uit de (ex) kolonies. De posi-
tie van deze mensen en hun nazaten blijft daardoor in de burgerschapstheorie 
onderbelicht. Kennis daarover is van belang omdat Europa een aanzienlijk 

                                                           
2  ‘Agency’ kan worden gedefinieerd als het vermogen van individuen en groepen om 

handelend op te treden en zodoende de status quo te beïnvloeden. 
3  De sociaaleconomische effecten van beleid en wetgeving blijven buiten beschou-

wing. 
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aantal (nazaten van) burgers uit de kolonies kent, maar ook omdat verhalen 
over ‘de gekoloniseerde ander’ verhalen bevatten over ‘het Europese zelf’ (Said 
1995). In de Nederlandse context hebben deze onderbelichte dimensies van 
burgerschap betrekking op mensen die zich na 1945 verplaatsten van Indonesië, 
Suriname en de Nederlandse Antillen naar Nederland en hun nazaten (1 miljoen 
individuen, ongeveer 6% van de bevolking) én op de ‘genormaliseerde’ burgers 
in het symbolische centrum.  

Om die blinde vlekken scherp voor geest te krijgen is het zinvol om in vo-
gelvlucht de grote lijnen van de burgerschapstheorie onder de loep te nemen. In 
deze concepties kunnen we, zonder te pretenderen uitputtend te zijn, een onder-
scheid maken tussen normatieve, participatieve en formeel-juridische benade-
ringen van burgerschap (Jacobs 1998; Bosniak 2006; Yuval-Davis 2006; Spij-
kerboer 2007). Vooral de laatste dimensie, die verwijst naar de ‘juridische en 
institutionele banden tussen staat en bevolking’ (Groenendijk en Spijkerboer 
2001: 5), is in dit verband van groot belang. Het gaat daarbij om het formele 
staatsburgerschap en om rechten van personen. Theoretisch is daarbij vooral 
interessant wat de betekenis van het formele staatsburgerschap is voor de bele-
ving van rechten is. Zo ging T.H. Marshall (1950) nog uit van een noodzakelij-
ke connectie tussen staatsburgerschap en rechten. In een veel geciteerde studie 
die nog steeds als ‘baanbrekend’ geldt, analyseerde hij hoe het formele staats-
burgerschap steeds ‘dikker’ wordt door de achtereenvolgende toekenning van 
civiele, politieke en sociale rechten aan staatsburgers in de 18e, 19e en 20ste 
eeuw; hij had daarbij overigens geen oog voor de situatie in de overzeese kolo-
nies.  

Diverse hedendaagse burgerschapstheoretici hebben, anders dan Marshall, 
het belang van het bezit van het formele staatsburgerschap voor het beleven van 
rechten gerelativeerd, al hebben ook zij geen oog voor de implicaties van (de 
erfenis van) het kolonialisme voor burgerschap. Het vernieuwende werk van 
Soysal (1994), Benhabib (2007), Sassen (2002) en Bosniak (2006) demon-
streert dat het bezit van het formele staatsburgerschap, in de context van de 
naoorlogse toename van de transnationale migratie, niet een sine qua non is 
voor het genieten van rechten. Zo genieten ‘denizens’4, als juridische vreemde-
lingen met een duurzaam legaal verblijf, sociaal-economische rechten en het 
recht op permanent verblijf. En ‘EU-burgers’ hebben het recht van vrije migra-
tie en vestiging naar/in andere EU verdragsstaten, waar ze sociaal-economische 
rechten genieten (Bosniak 2006: 25, 148; Benhabib 2007: 144-182; Soysal 
1994).5 Maar deze beschouwingen over ‘het burgerschap van vreemdelingen’ 
hebben weinig oog voor die vormen van rechtstoedeling die geen uitdrukking 

                                                           
4  De term denizen duidt op juridische vreemdelingen met een sterke rechtspositie, 

maar zonder politieke rechten. De term wordt in de literatuur gebruikt om het onder-
scheid aan te geven met de staatsburger (citizen), die formeel in het bezit is van alle 
rechten. 

5  Het is overigens goed te bedenken dat vormen van ‘burgerschap van vreemdelingen’ 
niet slechts progressief zijn, maar ook regressief als we bedenken dat een toenemend 
aantal natiestaten er vandaag de dag toe overgaat om juridische vreemdelingen in het 
buitenland (die soms al generaties burgers zijn van andere landen) op basis van 
‘bloedbanden’ allerlei rechten toe te kennen (Glick Shiller 2007). 
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zijn van het ‘klassieke’ denizenship, noch verwijzen naar een supra-nationaal 
samenwerkingsverband zoals de EU, maar gelegitimeerd wordt door histori-
sche banden tussen ‘de Europese centra’ en (voormalige burgers uit) de ex-
kolonies. Opvallend is voorts dat burgerschapsonderzoekers, en dat raakt de 
positie van burgers in en uit de ex-kolonies in nog veel grotere mate, nagenoeg 
geen oog hebben voor het fenomeen dat regeringen staatsburgers als vreemde-
lingen beginnen te beschouwen en behandelen. De premisse dat het bezit van 
staatsburgerschap een garantie biedt voor insluiting in de natiestaat blijkt, net 
als het idee van een ‘steeds dikker wordend staatsburgerschap’, nog altijd breed 
te worden gedragen. Het beeld ontstaat dat vormen van tweederangsburger-
schap en ontrechting in deze ‘progressieve’ tijden definitief achter ons liggen. 
De opvatting dat ‘gelijkwaardig burgerschap’ vandaag de dag de norm is bin-
nen natiestaten is zeer invloedrijk. Fernando Savater (2009: 9) stelt het als 
volgt:  

  

‘Democratisch burgerschap is een vorm van samenleven en sociale organisatie van 
gelijken. Deze vorm verschilt dus fundamenteel van de manier waarop 
samenlevingen vroeger waren georganiseerd: toen stond hiërarchie centraal, en 
daarmee een vanzelfsprekende ongelijkheid onder de leden van de gemeenschap. 
Gelijken hebben daarentegen altijd dezelfde rechten en dezelfde plichten. Hun 
onderlinge verhoudingen zijn niet gebaseerd op verschillen in ras, geslacht, culturele 
achtergrond, fysieke gesteldheid, dan wel intellectuele of religieuze overtuiging.’6 

 
In overeenstemming met het paradigma van ‘gelijkwaardig burgerschap voor 
alle staatsburgers in de moderne tijd’ gaan bijvoorbeeld Bosniak (2006: 111), 
Benhabib (2007: 170) en Boeles (2007: 2) ervan uit dat ‘staatsburgers het recht 
hebben van vrije (onvoorwaardelijke) migratie naar en vestiging in het land 
waarvan men het staatsburgerschap bezit.’ 

Deze auteurs beschrijven een wenselijke situatie (gelijkwaardig burger-
schap) die op gespannen voet staat met het naoorlogse politieke debat over 
burgers uit de kolonies. De garanties die het formele staatsburgerschap biedt 
zijn betrekkelijk, gesitueerd en niet onomkeerbaar. Voor Nederlandse staats-
burgers in en uit de overzeese (ex) kolonies was en is het van groot belang dat: 
1. ze hun staatsburgerschap niet ongewenst kwijtraakten; 2. hun Nederlandse 
staatsburgerschap ze het formele recht verleende en verleent om vrij te migre-
ren naar Nederland en zich daar te vestigen, en dat dit recht niet door beleid 
wordt ontkracht; 3. zij en hun nazaten als ‘echte’ en permanente leden van de 
Nederlandse natie worden beschouwd. Maar in het licht van de wijze waarop 
Nederlandse politici met deze zaken zijn omgegaan zijn de insluitende aanna-
mes van de conventionele burgerschapstheorie problematisch: de positie van 
burgers in en uit de kolonies en hun nazaten kan op verschillende naoorlogse 
momenten geduid worden als ‘het vreemdelingenschap van staatsburgers.’ Dat 
‘postkoloniaal burgerschap’ niettemin onvoorspelbare wegen kent blijkt uit het 
feit dat de Nederlandse regering ertoe over kan gaan om juridische vreemdelin-
                                                           
6  In dit citaat heb ik het woord vroeger gecursiveerd. De andere cursieven zijn door 

Savater.  

Recht der Werkelijkheid 2009/2 



Over de instabiele betekenis van staatsburgerschap 15 
  

gen of staatlozen uit de ex-kolonies (mensen die de Nederlandse nationaliteit 
verloren) in beperkte of ruimere mate ‘als Nederlandse staatsburgers’ te gaan 
behandelen. De morele noodzaak tot compensatie van historisch onrecht, het 
idee dat de migratie uit de ex-kolonie ‘onder controle’ is en gewijzigde verto-
gen over de identiteit bleken daarbij van belang.  

 
Nederlanderschap: van koloniaal beheersingsinstrument naar nationaal 
symbool 

 
De politieke vertogen in Nederland ná de dekolonisatie leggen een opvallende 
betekenisverschuiving van het Nederlanderschap van burgers in en uit de (ex) 
kolonies bloot; het Nederlanderschap bleek een transformatie door te hebben 
gemaakt van koloniaal beheersingsinstrument naar nationaal symbool. Vóór de 
dekolonisatie regelde de Nederlandse nationaliteit (in samenhang met construc-
ties van ras, gender en klasse) wat je maatschappelijke kansen in de kolonie 
waren (Captain & Jones 2007). Het instituut van de slavernij, waarin slaven 
‘geen personen maar zaken’ waren en daarom nationaliteit noch formele rech-
ten bezaten, is hier een nogal wrange uitdrukking van (Heijs 1995: 34; De 
Groot 2005: 399-400). Maar de (regeling van) de Nederlandse nationaliteit 
bleef ook nadat de slavernij tot het verleden behoorde in de pas lopen met de 
koloniale hiërarchie in de ‘de Oost’ en ‘de West’7 (Jones 2007: 60-65; vgl. 
Heijs 1991). Zo kende Nederlands-Indië na 1892 het onderscheid tussen ‘Ne-
derlanders’ en ‘Nederlandse onderdanen niet Nederlanders’ dat samenviel met 
het raciale onderscheid tussen ‘Europeanen’ en ‘Inlanders’ (later ‘Inheemsen’ 
genoemd) (Heijs 1991; de Groot 2005). De uitsluiting van de ‘Inheemse’ be-
volking uit het volwaardige Nederlanderschap betekende ongelijke rechtsposi-
ties en carrièremogelijkheden en werd gelegitimeerd door socio-biologische 
opvattingen over aangeboren verschillen tussen ‘Inheemsen’ en ‘Europea-
nen’(Jones 2007: 59-60). Een volwaardig Nederlanderschap voor de gehele 
bevolking zou de koloniale orde in Nederlands-Indië ondergraven8. Kamerlid 
Levysohn Norman, op wiens initiatief de ‘Inlanders’ uiteindelijk werden uitge-
sloten van het volwaardige Nederlanderschap, wees de Nederlandse regering op 
veelzeggende wijze op dit ‘gevaar’: 

‘Ook in de practijk zullen er zich telkens moeilijkheden voordoen. Bij voorbeeld: 
een inlander kan niet worden officier in het Indische leger. Dit is vroeger na lange 
overwegingen uitgemaakt. Welnu, als deze overgangsbepaling, zooals (sic) zij nu 
luidt, wordt gehandhaafd, kan de inlander zeggen: civis Romanus sum, dus: ook ik 
kan officier worden. De vreemde Oosterling kan niet worden burgerlijk ambtenaar 
in Indië. Maar volgens deze overgangsbepaling kan hij zeggen: civis Romanus sum, 
ik wil dien weg op.’9 

 

                                                           
7  In politieke kringen duidde men Nederlands-Indië aan met ‘de Oost’, terwijl men 

naar Suriname en de Nederlandse Antillen verwees met de term ‘de West’. 
8  In de West, waar de koloniale politiek gericht was op assimilatie en rechtseenheid, 

werden ‘Inheemsen’ wel Nederlandse staatsburgers. 
9  Handelingen II 1892/93, p. 157.  
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Kort voor en na de onafhankelijkheid van Indonesië (in 1949) en Suriname 
(1975) bleek de Nederlandse nationaliteit zijn imperiale betekenis te hebben 
verloren en te transformeren tot nationaal symbool waarmee de grenzen van het 
‘Nederlands volk’ werden gemarkeerd en gereguleerd. Dat hing samen met het 
feit dat het recht op vrije migratie naar Nederland dat de overzeese bevolking 
aan de Nederlandse nationaliteit ontleende (Heijs 1991) voor een toenemend 
aantal mensen niet langer slechts een theoretisch recht was: het werd na 1945, 
onder uiteenlopende historische omstandigheden, door een groter aantal over-
zeese bezitters van de Nederlandse nationaliteit benut. In die context, die in het 
geval van Suriname en Indonesië ook samenhing met de onafhankelijkheid, 
gingen politici in het moederland de nationaliteit, migratie, vestiging en inte-
gratie van burgers in en uit de overzeese kolonies problematiseren in samen-
hang met identiteitsvertogen. Die naoorlogse politieke debatten beantwoorden 
niet aan de notie van een ‘steeds dikker wordend staatsburgerschap’. Een groot 
deel van de overzeese bevolking raakte hun Nederlandse nationaliteit kwijt en 
als men het al behield werd het ‘dunner’ en ‘ongelijkwaardiger’ als gevolg van 
deze naoorlogse politieke vertogen. Ik neem die naoorlogse politieke vertogen 
in het nu volgende onder de loep. 

Geografische mobiliteit, ‘competente’ en ‘incompetente’ burgers in de 
jaren vijftig 

De jaren vijftig en zestig waren jaren van grote geografische mobiliteit van en 
naar Nederland. In de context van naoorlogse schaarste op de Nederlandse 
arbeidsmarkt verlieten in deze periode circa 342.000 emigranten Nederland 
(SER 1985: 80). In dezelfde periode vestigden circa 312.500 mensen zich in 
Nederland als gevolg van sociale uitsluiting in Indonesië (Jones 2007: 87). 
Daarbij ondersteunden ideeën van Nederlandse politici over Nederlandse emi-
granten hun ‘vanzelfsprekende’ verplaatsing over de wereld, terwijl tegenbeel-
den over mensen uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië fungeerden om 
zowel hun burgerschapsstatus als hun toenemende verplaatsing naar Nederland 
te problematiseren.  

De Nederlandse regering voerde in de jaren vijftig en zestig als reactie op 
de naoorlogse schaarste op de arbeids- en woningmarkt een intensief emigra-
tiebeleid10 dat we kunnen beschouwen als een vorm van long distance nationa-
lism; niet in de klassieke zin van identificatie van ‘diasporagemeenschappen’ 
met een vaderland (Anderson 1992; Glick Schiller 2005) maar in betekenis van 
de identificatie van politieke actoren in dat vaderland met de emigranten. In 
terugkerende politieke debatten tussen 1950 en 1960 stelden leden van de Ne-
derlandse regering en de Tweede Kamer de emigranten voor als pioniers die de 
Nederlandse deugden van ‘vitaliteit, ondernemerschap, arbeidzaamheid en 

                                                           
10  Als gevolg van dat beleid vestigden mensen zich in Canada, Australië, Zuid-Afrika, 

Nieuw Zeeland en Brazilië (SER 1985: 80). 
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zuinigheid’ in de ontvangende landen zouden uitdragen.11 Dat vond men geen 
verlies maar winst voor de Nederlandse natie. Zoals minister van sociale zaken 
en volksgezondheid Van Rooij het in 1959 uitdrukte: ‘een werkzaam volk […] 
dient buiten de landsgrenzen over mogelijkheden te beschikken.’12  

Politieke vertogen over Nederlandse emigranten contrasteerden met verto-
gen over de identiteit van Indische Nederlanders en Molukkers die in dezelfde 
periode naar Nederland kwamen. De naoorlogse onwil van de politieke klasse 
om deze postkoloniale menselijke erfenis te aanvaarden lijkt op het eerste ge-
zicht in overeenstemming met de emigratiepolitiek en de onevenwichtigheden 
in de Nederlandse economie. Nadere beschouwing leert echter dat die afweren-
de houding niet alleen door de economische omstandigheden was ingegeven 
maar ook te maken had met etniciteit. Regering en Kamer stonden namelijk 
vooral afwijzend tegenover de vestiging van ‘gekleurde’ Indische Nederlanders 
en Molukkers, terwijl men de zogenaamde ‘totoks’ (‘blanke’ Nederlanders uit 
voormalig Nederlands-Indië) verwelkomde. Voor een goed begrip is het zinvol 
eerst kort stil te staan bij de positie van Indische Nederlanders en Molukkers 
kort voor de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. Deze sociale categorieën 
namen in de Indische samenleving een aparte positie in qua taal (Nederlandsta-
ligheid), opleiding, religieuze overtuiging (Christenen) of beroep (velen werk-
ten als ambtenaar of als militair in het KNIL).13 Kort voor en vooral na de soe-
vereiniteitsoverdracht werd de positie van veel Indische Nederlanders en Mo-
lukkers (net als die van de totoks) in Indonesië als gevolg daarvan onhoudbaar. 
Tussen 1949 en 1964 zouden 312.500 mensen zich vanuit de Indonesische 
archipel in Nederland vestigen, 200.000 Indische Nederlanders, 12.500 Moluk-
kers en 100.000 zogenaamde totoks (Jones 2007: 91, 137). Hoewel regering en 
Tweede Kamer de Indische Nederlanders en Molukkers direct voorafgaand aan 
de soevereiniteitsoverdracht roemden om hun verwantschap en loyaliteit aan 
Nederland beschouwden ze hen direct daarna als mensen die vanwege ‘aange-
boren verschillen’ niet zouden kunnen aarden in Nederland (Jones 2007: 96-
97). Ik neem deze vertogen nu onder de loep.  

Een stilzwijgende uitsluiting van Molukse onderdanen uit het Nederlan-
derschap  

De Nederlandse regering beantwoordde de loyaliteit van Molukkers aan Neder-
land in de onafhankelijkheidsoorlog tussen Nederland en Indonesische nationa-
listen niet met een ogenblikkelijke insluiting in de Nederlandse natiestaat na 
1949. De afwikkeling van de nationaliteitrechtelijke positie van Molukkers 
door regering en Kamer in 1949 is hier een voorbode van. Bij de onafhanke-
lijkheid moest bepaald worden wie de Nederlandse nationaliteit zou behouden 

                                                           
11  Kamerstukken II, 1951-1952, 2300 (XII), nr. 7, p. 12; Kamerstukken II, 1955-1956, 

4100 (XII), nr. 2, p. 11; Kamerstukken II, 1959-1960, 5700 (XII), nr. 2, p. 12; Han-
delingen II, 1964-1965, p. 1015. 

12  Kamerstukken II, 1959-1960, 5700 (XII), nr. 2, p. 12. 
13  KNIL: Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Het koloniale leger in de toenmalige 

kolonie Nederlands-Indië. 
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en wie Indonesisch staatsburger zou worden. Het koloniale Indische nationali-
teitsrecht gold daarbij als maat voor ‘verbondenheid met een natie’: ‘Inheemse 
Nederlandse onderdanen niet Nederlander’ kregen het Indonesische staatsbur-
gerschap toegeschreven terwijl de ‘Nederlandse staatsburgers’ de Nederlandse 
nationaliteit behielden. De consequentie was dat ook Molukkers die aan Neder-
landse zijde hadden gevochten (maar juridisch ‘Inheemse Nederlandse onder-
danen niet-Nederlanders’ waren) Indonesische staatsburger werden. Regering 
noch Tweede Kamer nam tijdens het debat over nationaliteit in 1949 in be-
schouwing dat: 1. Molukkers in het militaire conflict met Indonesische nationa-
listen zeer loyaal aan Nederland waren geweest; 2. dat ze daardoor een ver-
stoorde relatie met de Indonesische staat hadden en 3. dat ze het Indonesische 
staatsburgerschap als gevolg daarvan afwezen (Jones 2007: 99-101). Slechts 
enkele leden van de Eerste Kamer ‘betreurden dat de Regering dus blijkbaar 
niet is tegemoet gekomen aan die Indonesiërs (men doelde op Molukkers, G.J.) 
die uitdrukkelijk verklaarden, prijs te stellen op behoud van hun Nederlandse 
nationaliteit.’14 (Vgl. Heijs 1991).  

Deze kritische opmerkingen legden weinig politiek gewicht in de schaal: di-
rect na 1949 bleef het beleid van de Nederlandse regering gericht op een uitein-
delijke integratie van Molukkers in Indonesië, hun loyaliteit aan Nederland en 
de verstoorde relatie met Indonesië ten spijt. Destijds verbleven 12.500 Moluk-
kers, voormalige militairen van het KNIL en hun families, in tijdelijke kampen 
in Indonesië (Java). De Nederlandse regering deed er alles om hen ook in so-
ciale zin te transformeren tot Indonesische staatsburgers door van hen te eisen 
te ‘demobiliseren in Indonesië’. De Molukse leiders wezen dit af omdat ze een 
eigen staat ambieerden. Na een juridische strijd tussen Molukkers en de Neder-
landse regering, waarbij het gerechtshof uiteindelijk bepaalde dat de Neder-
landse regering de Molukkers niet ‘zonder hun toestemming’ mocht demobili-
seren op Indonesisch grondgebied, besloot de regering om de Molukkers col-
lectief toe te laten tot Nederland (Jones 2007 109-110). Maar de toelating van 
Molukkers (intussen juridische vreemdelingen) was niet bedoeld als een eerste 
stap richting een ‘Nederlands burgerschap’. Minister Peters van Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen liet de Kamer weten dat hij hun toelating tot Nederland 
beschouwde als de ‘slechtst denkbare oplossing’ die ‘tijdelijk’ was.15 Voor de 
regering stond het als een paal boven water dat Molukkers uiteindelijk zouden 
terugkeren naar Indonesië.16 De regering legitimeerde deze beleidslijn door 
(naast te verwijzen naar schaarste op de Nederlandse woningmarkt) een essen-
tialistische identiteitopvatting te verwoorden, waarin aangeboren verschillen 
tussen Molukkers en de Nederlandse samenleving werden verondersteld. Mi-
nister Peters zei het in 1951 als volgt: 

‘De regering meent, dat de levensgewoonten en maatschappelijke opvattingen van 
deze groep Ambonezen (later Molukkers genoemd, G.J.), hun lichamelijke 
gesteldheid en de klimatologische omstandigheden, waarin zij zullen komen te 
verkeren, hen niet disponeren voor een blijvende opname in een hun vreemde en 

                                                           
14  Kamerstukken I 1949-1950, 1478, p. 17. 
15  Kamerstukken II 1950-1951, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 10-11. 
16  Kamerstukken II 1950-1951, 1900 (XIIIB), nr. 9, p. 11. 
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onbekende Nederlandse gemeenschap.[…] De regering heeft dan ook van de 
aanvang af een eventueel verblijf der Ambonezen in Nederland als tijdelijk 
beschouwd en heeft dit standpunt er kennis van de Ambonese voormannen 
gebracht.’ 17 

Na escalatie: een verregaand rechtsherstel voor staatloze Molukkers 

De symbolische uitsluiting van Molukkers uit de Nederlandse natie was consis-
tent met het beleid van de Nederlandse regering in de jaren vijftig en zestig en 
zou pas in de jaren zeventig, na een enorme clash tussen de regering en jonge 
Molukse nationalisten, rigoureus gewijzigd worden in een verregaand ‘burger-
schap voor ex-gekoloniseerde staatlozen.’ Hoewel sommige Kamerleden van 
de oppositie (ARP, SGP, Lijst Welter) reeds in 1951 voor insluiting in Neder-
land hadden gepleit bepaalde de uitsluiting van Molukkers uit de Nederlandse 
samenleving voor lange tijd de politieke agenda. De regering ontsloeg Moluk-
kers collectief uit militaire dienst, segregeerde hen qua huisvesting van de sa-
menleving, verbood hen aanvankelijk te werken en hield zelfs de mogelijkheid 
van hun collectieve uitzetting open. (Jones 2007: 116-122; Berghuis 1999: 152-
156; Belserang & Manuhutu 1991; Van Praag 1975). Het zou tot de jaren ze-
ventig duren voordat de Nederlandse regering, ondersteund door een meerder-
heid in de Tweede Kamer, haar koers zou veranderen. Dat was tegen de achter-
grond van het radicale Molukse nationalisme onder jongeren in Nederland, dat 
uitmondde in (trein)kapingen met dodelijke afloop (Steijlen 1996). Die vorm 
van long distance nationalism, die gericht was op de vestiging van een onaf-
hankelijke Molukse staat in Indonesië en afgewezen werd door zowel Neder-
land als Indonesië, benadrukte wederom dat het niet reëel was dat Molukkers 
ooit burgers zouden worden van Indonesië (Jones 2007: 124-125). Binnen de 
Nederlandse regering ontstond in deze context een kritische reflectie over de 
uitsluiting van Molukkers in het verleden, waarbij ‘ruime maatschappelijke 
mogelijkheden’ voor Molukkers het nieuwe uitgangspunt werden (Jones 2007: 
126). Het bezit van het staatsburgerschap bleek geen sine qua non om rechten 
te kunnen genieten. Sterker, de betekenis van burgerschapsstatus bleek in deze 
politieke context zo plooibaar dat zelfs staatlozen ‘als staatsburgers’ behandeld 
bleken te kunnen worden. De regering besloot met steun van de Kamer om 
Molukkers in Nederland, die voor het grootste deel staatloos waren geworden, 
vanaf 1 januari 1977 (via een speciale wet) te gaan behandelen ‘als Nederlan-
der.’ Dit ‘maatschappelijke Nederlanderschap’ impliceerde een absoluut recht 
op verblijf en alle andere rechten die Nederlandse staatsburgers ook bezaten, 
met uitzondering van politieke rechten (Jones 2007: 122-134). Het betrof hier 
dus niet een gangbare vorm van denizenship maar een verregaand burgerschap 
van ex-gekoloniseerde staatlozen met een historische band met Nederland, 
bedoeld als compensatie voor historisch onrecht. Die ‘behandeling als Neder-
lander’ betekende echter niet een totale insluiting: zoals gezegd ontbeerden de 
Molukkers politieke rechten en in het minderhedenbeleid classificeerde de 
regering hen als ‘etnische minderheden’, waarmee ze symbolisch buiten de 

                                                           
17  Kamerstukken II 1950-1951,1900 (XIIIB), nr. 9, p. 11. 
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Nederlandse natie werden geplaatst. Vandaag de dag problematiseren politici 
de aanwezigheid van Molukkers al lang niet meer. Een groot deel van de indi-
viduen die voorheen staatloos waren is vandaag de dag Nederlands staatsburger 
geworden.  

Dimensies van de vervreemding van Indische Nederlanders 

De naoorlogse Nederlandse politieke vertogen over Indische Nederlanders 
illustreren dat zelfs het bezit van het volwaardige Nederlandse staatsburger-
schap geen garantie biedt voor insluiting in Nederland, maar herbetekend kan 
worden als een status waar men ‘eigenlijk geen recht op heeft’. In tegenstelling 
tot de Molukkers behielden de meeste ‘Indo-Europeanen’ hun Nederlands 
staatsburgerschap na de onafhankelijkheid van Indonesië. Maar in de politieke 
vertogen in de jaren vijftig werd de potentieel insluitende functie van hun Ne-
derlands staatsburgerschap overschaduwd door essentialistische opvattingen 
over ‘Indo-Europese’ identiteit. Deze politieke vertogen ontvouwden zich in de 
eerste helft van de jaren vijftig in het vooruitzicht van een toename van de 
vestiging van Indische Nederlanders in Nederland. Ze kenden meerdere dimen-
sies. Ten eerste werd het Nederlands staatsburgerschap van Indische Nederlan-
ders an sich geproblematiseerd. De meerderheid van de ‘Indo-Europeanen’ 
behield, zoals gezegd, het Nederlands staatsburgerschap na 1949. Een van de 
overeengekomen regels met betrekking tot de toescheiding van nationaliteiten 
was dat Nederlandse staatsburgers die waren geboren in Nederlands-Indië of er 
meer dan zes maanden woonachtig waren geweest een optierecht op het Indo-
nesische staatsburgerschap hadden tot 27 december 1951. De Nederlandse 
regering en Kamerleden herdefinieerden in politieke debatten in 1951, in sa-
menhang met identiteitsvertogen, het recht om voor de Indonesische nationali-
teit te opteren als een plicht voor Indische Nederlanders (Jones 2007: 143-148). 
Tweede Kamerleden maakten in 1951 de volgende opmerking:  

‘Vele leden gaven hun grote bezorgdheid te kennen over de grote groep van sterk op 
Indonesië georiënteerde, z.g. Indische Nederlanders. Het einde van de R.T.C. 
overeengekomen optietermijn, t.w. 27 December 1951, nadert snel, op welke datum 
de mogelijkheid verstrijkt om op eenvoudige wijze het Indonesische 
staatsburgerschap te verkrijgen. De hier aan het woord zijnde leden spraken als hun 
overtuiging uit, dat de keuze van de Indonesische nationaliteit door de overgrote 
meerderheid der Indische Nederlanders voor hen een direct en wezenlijk belang 
moet worden geacht […].’18 

De Nederlandse regering deelde de mening van de Kamer, want ook minister 
Peters was van oordeel ‘dat het voor zeer veel Indische Nederlanders als een 
direct en wezenlijk belang moet worden geacht, dat zij het Indonesische staats-
burgerschap aanvaarden’, waarbij hij de gereserveerde houding van Indische 
Nederlanders ten aanzien van de Indonesische nationaliteit beschouwde als een 
gebrek aan inzicht in de ‘ware’ identiteit. De Nederlandse Hoge Commissaris 
in Indonesië zette de visie van Tweede Kamer en regering kracht bij door Indi-

                                                           
18  Kamerstukken II 1951-1952, 2300 (XIIIA), nr. 5, p. 6. 
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sche Nederlanders onder druk te zetten om te opteren voor het Indonesische 
staatsburgerschap (Schuster 1999: 94). Naast dit beleid startte de Nederlandse 
regering, ten tweede, een zoektocht naar een ‘nieuw’ tropisch vaderland voor 
Indische Nederlanders. Daarbij beschouwde ze de ‘traditionele’ emigratielan-
den zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland als ongeschikt voor Indische 
Nederlanders (Jones 2007: 157-159). De regering uitte geen bezwaar tegen het 
feit dat (zoals Kamerlid Meijerink (ARP)19 het in 1951 stelde) ‘deze landen 
geen personen op[nemen], van wie men veronderstelt, dat zij in Indonesië [zijn] 
geboren, waarschijnlijk omdat men hen dan van gemengden bloede acht.’20 De 
houding van de regering in deze zaak doet vermoeden dat haar opvattingen 
over Indische identiteit overeenstemden met die van de emigratielanden. Die 
interpretatie wordt onderstreept door het feit dat de regering (met steun van een 
nipte Kamermeerderheid), ten derde, een ontmoedigingspolitiek ging voeren 
die was gericht op Indische Nederlanders die zich wilden vestigen in Nederland 
(Jones 2007: 159-167). Destijds verstrekte de Nederlandse regering leningen 
aan Nederlandse staatsburgers in Indonesië die naar Nederland wilden ‘repatri-
eren’. Minister van Thiel liet de Kamer in 1954 weten dat de meerderheid van 
Indische Nederlanders wat de regering betreft niet in aanmerking kwamen voor 
deze leningen:  

‘Het is op grond van het hierboven genoemde standpunt der regering duidelijk, dat 
bij laatstgenoemde aanvragen steeds een uiterst minutieus onderzoek plaats vindt, 
alvorens te komen tot de beantwoording van de vraag, of in het welbegrepen 
eigenbelang van betrokkenen zij met een overkomst naar Nederland inderdaad 
gebaat zullen zijn. […] De ervaring heeft echter geleerd, dat in het merendeel der 
gevallen de beantwoording van de desbetreffende vraag ontkennend moet zijn, op 
grond waarvan het verzochte voorschot niet wordt verleend.’21 

De regering legitimeerde de ontmoedigingspolitiek, naast te verwijzen naar de 
schaarste op de Nederlandse woningmarkt, door Indische Nederlanders voor te 
stellen als ‘mentaal, fysiek, cultureel en sociaal onaangepast’ aan de Neder-
landse samenleving (Schuster 1999: 99). In die lijn oordeelde minister van 
Thiel van Maatschappelijk Werk dat migratie van Indische Nederlanders naar 
Nederland ‘een ontworteling betekent die onherstelbaar is’ en daarom moest 
worden ontmoedigd.22 De regering zag geen principieel bezwaar tegen de 
komst van de 100.000 zogenaamde totoks: Hun aanvragen en komst naar Ne-
derland werden althans niet geproblematiseerd. 

 

                                                           
19  ARP: Anti Revolutionaire Partij (een christen democratische, protestantse partij). 

GPV: Gereformeerd Politiek Verbond. DS’70: Democratisch-Socialisten 1970 (anti 
immigratiepartij). 

20  Handelingen II 1951-1952, p. 733. 
21  Kamerstukken II 1953-1954, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. 
22  Kamerstukken II 1953-1954, 3200 (XIIA), nr. 9, p. 8. 
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Nederland als vaderland voor Indische Nederlanders aangewezen 

Het burgerschap van Indische Nederlanders nam echter een andere wending 
dan de Nederlandse regering beoogde (een toekomstig Indonesisch burger-
schap) omdat de identiteit die politici Indische Nederlanders toeschreven op 
gespannen voet stond met hun zelfdefinities en vanwege ontwikkelingen in 
Indonesië. Indische Nederlanders besloten massaal om vast te houden aan het 
Nederlandse staatsburgerschap, dat velen als een belangrijk symbool van de 
eigen identiteit beschouwden, waarna velen uit eigen middelen de overtocht 
naar Nederland maakten. (Nagtegaal 1995: 3; van de Veur 1960; Meijer 2004). 
Het zou tot 1956 duren voordat de regering besloot het ontmoedigingsbeleid te 
herzien. Die beleidswijziging vond plaats tegen de tegen de achtergrond van 
een verdere verslechtering van de Indonesisch-Nederlandse verhoudingen van-
wege de Nieuw Guinea crisis (beide landen claimden de soevereiniteit over dit 
eiland). Daardoor werden Indische en andere Nederlanders in toenemende mate 
maatschappelijk uitgesloten uit de Indonesische samenleving (Captain 2002 
174; vgl. Pekelder 1999). De Nederlandse regering beëindigde in reactie hierop 
de ontmoedigingspolitiek en opende de grenzen ook voor personen die hadden 
geopteerd voor het Indonesische staatsburgerschap maar daar ‘spijt’ van hadden 
gekregen.(Jones 2007: 170-171; Pekelder 1999).  

De meerduidige boodschap van de assimilatiepolitiek  

Nadat de Nederlandse regering de ontmoedigingspolitiek had beëindigd ver-
schoof het accent in de politieke vertogen naar ‘assimilatie in de Nederlandse 
samenleving’. De assimilatiepolitiek23 was een polyvalente tussenfase in de 
politieke vertogen over Indische Nederlanders. Ten eerste drukte deze politiek 
uit dat de Nederlandse regering accepteerde dat Nederland niet alleen het juri-
dische maar ook het feitelijke vaderland van Indische Nederlanders was. Ten 
tweede betekende het denken in termen van ‘assimilatie’ dat regering en kamer 
afstand hadden genomen van het socio-biologische vertoog over Indische iden-
titeit. Immers, politici representeerden ‘verschillen’ tussen Indische Nederlan-
ders en de rest van de samenleving niet langer als zijnde aangeboren en dus 
onoverbrugbaar, maar te overbruggen door middel van assimilatiepolitiek. 
Impliciet had met de assimilatiepolitiek dus een culturalistische definitie van 
Indische identiteit (identiteit als het product van socialisatie in plaats van biolo-
gie) terrein gewonnen. Maar tegelijkertijd betekende de assimilatiepolitiek dat 
Indische Nederlanders, ten derde, symbolisch niet werden ingesloten in de 
Nederlandse natie: politici zagen Indische Nederlanders (in tegenstelling tot 
‘totoks’) als ‘Aziatisch georiënteerde Nederlanders’ die (in de opvangkampen) 
heropgevoed moesten worden, waarmee men ze uitsloot van de etnische meer-
derheid die impliciet als competente norm voorgesteld werd (Jones 2007: 171-

                                                           
23  De assimilatiepolitiek werd gefinancierd en geëvalueerd door de Nederlandse rege-

ring, maar de uitvoering was in handen van het georganiseerde christelijke maat-
schappelijk werk (Jones 2007:172-176; Captain 2002: 175-180; Rath 1991). 
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177). Hoewel de (gendered)24assimilatiepolitiek dus een symbolische uitslui-
ting uit de competente meerderheid impliceerde, heeft ze (in combinatie met de 
vroege erkenning dat Indische Nederlanders permanent zouden blijven) wel-
licht in latere jaren een onbedoeld symbolisch ‘voordeel’ voor Indische Neder-
landers opgeleverd. Indische Nederlanders werden niet geïncorporeerd in het 
minderhedendiscours, dat in de jaren tachtig opkwam en waarin etnische min-
derheden in toenemende zouden gaan gelden als permanente ‘anderen’ met 
problemen. Integendeel: politici representeerden Indische Nederlanders vanaf 
de jaren tachtig steeds vaker als burgers die ‘goeddeels probleemloos zijn geïn-
tegreerd’ in de Nederlandse samenleving. (Jones 2007: 177-180; Captain 2002: 
175-180).  

Nieuwe verschillen 

De vervreemding van staatsburgers uit de ex-kolonies beperkte zich niet tot de 
jaren vijftig. Politici in het centrum trokken ook grenzen tussen de Nederlandse 
natie en Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in de ‘progressieve’ jaren 
zeventig, toen het ‘rasdenken’ ondertussen als achterhaald gold.25 In politieke 
kringen was ‘cultuur’ het genormaliseerde concept geworden om te reflecteren 
over verschillen tussen mensen, die niet langer als ‘aangeboren’ golden. Maar 
de terreinwinst van nurture op nature laat onverlet, dat ook de politieke verto-
gen over de identiteit van burgers uit de West in de jaren zeventig een essentia-
listisch en uitsluitend karakter kregen toen de migratie vanuit de West in de 
jaren zeventig toenam.  

‘Ons Indië’ verloren, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders ingesloten 

Deze politieke vertogen werden echter voorafgegaan door vertogen in de jaren 
vijftig, toen politici juist de overeenkomsten tussen Nederlandse staatsburgers 
in de verschillende delen van het koninkrijk benadrukten. Het decor van deze 
vertogen is het ‘traumatische verlies’ van ‘Ons Indië’, waarna politici een groot 
belang gingen hechten aan de hechte relaties met ‘de West’. Waar het Neder-
landse staatsburgerschap van burgers uit de Oost (in de context van de toege-
nomen migratie naar Nederland) in het teken stond van de markering van de 
grenzen van de Nederlandse natie, stond het Nederlandse staatsburgerschap van 
de ‘rijksgenoten in de West’ in dezelfde periode symbool voor het voorbestaan 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Nederlandse politici hechtten er grote 
waarde aan dat zowel de Nederlandse Antillen als Suriname deel bleven uitma-
ken van het Koninkrijk, wat parallel liep met het feit dat politici in beide over-
zeese rijksdelen geen voorstander waren van onafhankelijkheid maar van inter-
ne autonomie (Jones 2007 185-188; Marshall 2003). De regering en de Tweede 

                                                           
24  Omdat de christelijke sociale werkers zich voornamelijk op de huiselijke sfeer rich-

ten, werden de effecten (vanwege de toen heersende man-vrouw rolpatronen) vooral 
door Indische vrouwen gevoeld (Mak: 2000). 

25  Ik constateer de teruggang van het ‘rasdenken’ op basis van eigen bronnenonderzoek 
en bijvoorbeeld het werk van Rath (1991) en Ghorashi (2006). 
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Kamer besloten, in het kader van de constructie van een lotsverbonden Konink-
rijk, tot uitbreiding van het volwaardige Nederlanderschap over de gehele be-
volking van de West26, benadrukten het principe van gelijkwaardig burgerschap 
voor alle staatsburgers, veroordeelden discriminatiepraktijken jegens Surinaam-
se Nederlanders in Nederland en waren voorstander van de werving van lera-
ren, arbeiders en verpleegkundigen in de West (Jones 2007: 185-194; 200-203; 
vgl. Oostindie 2006). Maar tegelijkertijd konden de voorwaarden van deze 
insluitende politieke vertogen tussen de regels door gelezen worden; Politici 
veronderstelden dat de burgers uit de West na verloop van tijd ‘terug zouden 
keren naar hun eigen land’.27 Daarnaast moeten we niet vergeten dat burgers uit 
‘de West’, in vergelijking met Indische Nederlanders, destijds nog geen om-
vangrijke ‘blijversgemeenschap’ in Nederland vormden.  

Van zorg voor het Koninkrijk naar bezorgdheid over de Nederlandse natie 

De politieke vertogen verschoven langzaam maar zeker van zorg voor het Ko-
ninkrijk der Nederlanden naar bezorgdheid over de bevolkingsamenstelling van 
Nederland toen de migratie uit de West toenam. Daarbij demonstreren de poli-
tieke vertogen in de jaren zeventig hoe ‘dekolonisatie’ een middel werd om de 
grenzen van de Nederlandse natie te trekken; Politici stelden staatsrechtelijke 
relaties met de resterende overzeese delen van het Koninkrijk in de context van 
een sterk anti-kolonialisme (en in tegenstelling tot hun collega’s in de jaren 
vijftig) in toenemende mate voor als neokoloniaal anachronisme dat verhinder-
de dat overzeese burgers meer vertrouwd raakten met hun ‘eigen’ geografische 
regio en identiteit. Parallel daaraan spraken politici zorgen uit over de toene-
mende migratie ‘vooral vanuit Suriname’ en construeerden ze het Nederlands 
staatsburgerschap van de bevolking in ‘de West’ als een onnatuurlijke status 
(Jones 2007 222-226). De overzeese burgers in ‘de West’ zouden ‘slachtoffers 
van het Nederlanderschap’ zijn.28 Tweede Kamerlid (later minister-president) 
Den Uyl (PvdA) oordeelde dat onafhankelijkheid hen ‘hun eigen identiteit, hun 
eigen gezicht’ zou geven.29 Daarbij representeerde men Nederland vaak in één 
adem als een onnatuurlijke sociale en culturele habitat voor Surinaamse Neder-
landers. Zo stelde Tweede Kamerlid van Dijk (VVD) dat de ‘gebondenheid aan 
Nederland’ een ‘cultureel isolement’ tot gevolg had gehad waardoor er ‘weinig 
contact met de eigen omgeving’ was.30 Volgens Jongeling (GPV) zou door de 
migratie vanuit Suriname ‘een stuk levensbloed naar Nederland vloeien’, wat 
zou leiden tot ‘sociaal-culturele problemen’ in Nederland en ‘ontworteling’ van 

                                                           
26  Voor 1951 waren de nazaten van de Javaanse en Hindoestaanse contractarbeiders 

die naar Suriname waren gemigreerd vanaf de 19e eeuw Nederlandse onderdanen (in 
tegenstelling tot de rest van de bevolking), daarna werden ze, net als de rest van de 
bevolking, de Nederlandse staatsburgers (Fernandes Mendes 1981). 

27  Kamerstukken II 1957-1958, 4900 (XIII), nr. 12, p. 2-3. 
28  Kamerstukken II, 1971-1972, 11500 (XVI), nr. 70, p. 1. 
29  Handelingen II, 1969-1970, p. 2294. 
30  Handelingen II, 1971-1972, p. 1192. 
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de betrokkenen.31 En Pors (DS’ 70) was van mening dat ‘de rijksgenoten van 
overzee niet kunnen aarden in onze gemeenschap’ en ‘tussen wal en schip [zul-
len] raken’.32 Bij de Goede (D66), tenslotte, bestond (sprekend over studenten) 
‘de groeiende overtuiging dat  

‘Suriname en ook de Antillen meer en meer hun plaats zullen moeten vinden in dat 
deel van de wereld, waarin zij nu eenmaal zijn geplaatst, op de grens van het 
Caraïbische gebied en het noordelijk deel van Zuid-Amerika. We moeten proberen 
bij hen een mentaliteit te kweken, dat zij daarna (na het volgen van een opleiding, 
G.J.) terugkeren naar hun land.’33 

Dekolonisatie en de uitsluiting van Surinaamse Nederlanders  

Deze samenhangende politieke vertogen over dekolonisatie, migratie, identiteit 
en integratie functioneerden als rechtvaardiging voor een snelle onafhankelijk-
heid van Suriname. In de Tweede Kamer gingen er zelfs stemmen op om voor 
de soevereiniteitsoverdracht het recht op vrije migratie vanuit de West naar 
Nederland te beperken, maar die geluiden waren in de minderheid en werden 
door de Nederlandse regering op morele gronden verworpen (Jones 2007: 224-
234). De identiteit die politici aan Surinaamse Nederlanders toeschreven (dat ze 
niet in Nederland thuishoorden en dus ‘recht’ hadden op een eigen land en 
nationaliteit) stond op gespannen voet met de identiteit die veel Surinaamse 
Nederlanders zichzelf toeschreven: de geruchten over een toelatingsregeling en 
over de naderende onafhankelijkheid leidden tot een forse toename van de 
migratie naar Nederland in het begin van de jaren zeventig. Als gevolg daarvan 
groeide de ‘Surinaamse gemeenschap’ in Nederland (vandaag de dag ongeveer 
300.000 personen) van 28.000 personen in 1970 naar 104.000 in 1975 (Mar-
shall 2003: 193). In reactie op deze ontwikkelingen zette de Nederlandse rege-
ring de Surinaamse regering onder druk om haast te maken met de onafhanke-
lijkheid. Ondanks de felle oppositie tegen de onafhankelijkheid in Suriname gaf 
de Surinaamse regering toe aan de politieke druk vanuit Nederland en op 25 
november 1975 werd de republiek Suriname geboren. De overgrote meerder-
heid van de bevolking van Suriname verloor het Nederlanderschap en werd 
Surinaamse staatsburger. Om de oppositie tegen de onafhankelijkheid in Suri-
name tegemoet te komen (er dreigde een burgeroorlog) ging de Nederlandse 
regering akkoord met een soepel regime (in vergelijking met reguliere juridi-
sche vreemdelingen) ten opzichte van Surinaamse onderdanen met betrekking 
kort verblijf en de vestiging in Nederland voor de duur van vijf jaar (van Wal-
sum 2000: 74). De Nederlandse Antillen bleven in het Koninkrijk en bijgevolg 
behielden Antilliaanse Nederlanders hun Nederlands staatsburgerschap. De 
Antilliaanse politiek had zich eendrachtig verzet tegen onafhankelijkheid. De 
Nederlandse regering honoreerde dit verzet: ze beschouwde de geringere mi-
gratie van Antilliaanse Nederlanders niet als een maatschappelijk probleem 
(Oostindie & Klinkers 2001: 170-179; Jones 2007: 284-289).  

                                                           
31  Handelingen II, 1971-1972, p. 1195.  
32  Handelingen II, 1971-1972, p. 1196. 
33  Handelingen II, 1971-1972, p. 1202-1203. 
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De juridische vertaling van ‘historische banden’ met Surinaamse ex-
Nederlanders  

Vandaag de dag beschouwen politici Surinaamse Nederlanders (na serieuze 
twijfel in de jaren zeventig over hun aanpassingsvermogen) niet langer als een 
bedreiging voor de ‘Nederlandse gemeenschap’. Het idee van hun culturele 
onaangepastheid is nagenoeg uit de politieke vertogen verdwenen, al betekent 
dit niet een symbolische insluiting in de categorie van de ‘echte Nederlanders’. 
Sinds ongeveer 1990 representeren politici hen zo nu en dan als ‘geïntegreerd’ 
in de Nederlandse samenleving (Jones 2007: 263-266). Het gewijzigde politie-
ke vertoog over Surinaamse Nederlanders in Nederland (in combinatie met 
verbeterde Surinaams-Nederlandse betrekkingen) blijkt zich soms zelfs te ver-
talen naar de positie van Surinaamse staatsburgers. Zo stelde de Nederlandse 
regering Surinaamse staatsburgers in Suriname (met minimaal een lagere 
schooldiploma) vrij van het in 2006 ingestelde voortraject inburgering (eis voor 
het verkrijgen van een Machtiging voor Voorlopig Verblijf).34 Voorts bepaalde 
ze dat studenten met de Surinaamse nationaliteit vanaf 2008 hetzelfde bedrag 
aan collegegeld zouden gaan betalen als studenten met de Nederlandse nationa-
liteit (in tegenstelling tot juridische vreemdelingen van buiten de EU).35 Be-
langrijke argumenten waren de ‘langdurige relatie tussen Nederland en de 
voormalige kolonie Suriname’, de Nederlandstaligheid van de Surinaamse 
bevolking en het toetreden van Suriname tot de Nederlandse taalunie. Hoewel 
deze privileges vanuit het oogpunt van de implicaties van ‘historische banden’ 
voor burgerschap interessant zijn moeten we niet vergeten dat de onafhanke-
lijkheid van Suriname een ‘toescheiding van nationaliteiten’ met zich mee-
bracht die door de strikte migratieregels nog steeds een enorme uitdaging is 
voor de vele ‘transnationale families’ (van Walsum 2000).36  

Een herhaling van zetten: de vervreemding van Antilliaanse Nederlanders 

Net als bij Indische en Surinaamse Nederlanders het geval was begonnen poli-
tici in Nederland het Nederlands staatsburgerschap van Antilliaanse Nederlan-
ders vooral te problematiseren nadat migratie naar Nederland toenam. De popu-
latie Antilliaanse Nederlanders in Nederland groeide in de jaren negentig (van 
71.200 personen in 1990, via 92.800 in 1995 naar 110.000 in 2000) en was 
meer dan voorheen naar klasse een dwarsdoorsnede van de bevolking op de 
eilanden (Jones 2007: 299). In die context gingen de politieke vertogen over 
Antilliaanse Nederlanders zich kenmerken door wat ik, in navolging van Elias 
(2005), een uitsluitend pars pro toto mechanisme zou willen noemen: politici 
zouden vanaf het eind van de jaren negentig de problemen van de ‘kansarmen’ 

                                                           
34  Kamerstukken II 2004-2005, 29700, nr. 12, nr. 26; Handelingen II 2004-2005, p. 60-

3884, 60-3892; p. 68-4284; Staatsblad 2006 nr. 28 en 75. 
35  Kamerstukken II 2007-2008, 31346, nr. 3; Handelingen II 2007-2008, p. 84-5903. 
36  Het grootste deel van de 495.000 Surinaamse staatsburgers in Suriname heeft fami-

lie in Nederland, terwijl, omgekeerd, de meeste Surinaamse Nederlanders in Neder-
land (circa 300.000 personen) familie in Suriname hebben. 
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uitvergroten, terwijl men in toenemende mate zweeg over de overgrote meer-
derheid van maatschappelijk geslaagde Antilliaanse Nederlanders (Jones 2007: 
302-304). De wijziging in politieke vertogen over hun identiteit (waar ze in de 
jaren zestig bekend stonden als ‘voorbeeldige, rustige, hardwerkende rijksgeno-
ten’ golden, werden ze nu vrijwel uitsluitend voorgesteld als problematische 
een groep met een deels in ‘cultuurverschillen’ gefundeerde problematiek) liep 
parallel aan gewijzigde politieke opvattingen over de inhoud van hun Neder-
landerschap. Waar regering en Kamer in de jaren zeventig eenstemmig oor-
deelden dat het beperken van de vrije migratie van Antilliaanse Nederlanders 
onverenigbaar was met hun Nederlandse staatsburgerschap (het ‘riekte naar 
discriminatie’), was de situatie in de jaren negentig drastisch gewijzigd. Vanaf 
1998 betoonde vooral de Tweede Kamer zich in toenemende mate voorstander 
van het idee om de vrije migratie van Antilliaanse Nederlanders naar Nederland 
te beperken: een toelatingsregeling was nu van links tot rechts bespreekbaar 
geworden als middel om ‘de problematiek van de kansloze Antillianen die naar 
Nederland komen’ te beheersen (Jones 2007: 300-321). Opvallend genoeg 
benadrukte de Nederlandse regering (die deze debatten initieerde) bij herhaling 
dat ‘de meerderheid van Antilliaanse Nederlanders het in Nederland goed 
doet’.37 De regering wilde weliswaar de komst van de ‘kansarmen’ ontmoedi-
gen, maar een algemene toelatingsregeling ging haar te ver omdat de sociaal-
economische cijfers over de ‘Antilliaanse gemeenschap’ dit niet rechtvaardig-
den. Bij die opstelling speelde ook een rol dat een toelatingsregeling op juridi-
sche obstakels stuitte en de Antilliaanse politiek er fel tegen gekant was. Een 
toelatingsregeling kwam er niet. Maar dat laat onverlet dat Antilliaanse Neder-
landers intussen wel als geheel geconstrueerd waren als een onaangepaste 
groep, wier Nederlands burgerschap geconditioneerd was. Hun discursieve 
positie werd ook onderstreept door het feit dat ze in 1998, in tegenstelling tot 
EU-burgers, doelgroep werden van de Wet Inburgering Nieuwkomers. En hoe-
wel de regering de mogelijkheid van een toelatingsregeling in 2000 verwierp, 
was het recht van vrije migratie en vestiging van Antilliaanse Nederlanders ook 
in de jaren daarna onderwerp van terugkerende politieke debatten (Jones 2007: 
328-329). 

De bevolking van de Nederlandse Antillen is al eeuwen Nederlands staats-
burger. Antilliaanse Nederlanders zijn dus altijd formeel ‘lid’ van de juridische 
gemeenschap van Nederlanders geweest. Maar in de politieke debatten in het 
recente verleden worden ze vooral als vreemd aan ‘het Nederlandse volk’ ge-
construeerd. Als het ‘vreemdelingenschap van staatsburgers’ symbolisch een 
feit is ligt het niet zelden ook juridisch in het verschiet (het eerste is een moge-
lijkheidsvoorwaarde voor het tweede). Dit benadrukt eens te meer het betrekke-
lijke belang van het staatsburgerschap (zelfs als dit eeuwenoud is) voor inslui-
ting in de natiestaat. 

 

                                                           
37  Kamerstukken 2000-2001, 26283, nr. 7. p. 5. 
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Conclusie 

De politieke vertogen over mensen uit de voormalige kolonies en hun nazaten 
illustreren dat niet de macht van de status, maar de status van het (historisch 
veranderlijke) machtsproces in laatste instantie doorslaggevend is voor de 
maatschappelijke positie van mensen. Dat machtsproces werkt zowel in op de 
positie van staatsburgers, als op de positie van juridische vreemdelingen en 
staatlozen. Nationaliteit kan an sich instabiel blijken te zijn. Zo sloten regering 
en Tweede Kamer loyale Molukse Nederlandse onderdanen stilzwijgend van 
het Nederlanderschap uit. Men bespoedigde voorts de transitie van nationaliteit 
van Surinaamse Nederlanders (in Suriname) door middel van de onafhankelijk-
heid. Maar ook de betekenis van het Nederlands staatsburgerschap was insta-
biel: het was geen garantie voor insluiting. Politici bleken overzeese burgers die 
hun Nederlandse staatsburgerschap hadden behouden ‘als vreemdelingen’ te 
kunnen gaan beschouwen en/of behandelen, vaak in samenhang met identiteits-
vertogen. De politieke debatten over het optierecht van Indische Nederlanders, 
de ontmoedigingspolitiek ten aanzien van deze categorie, en de recente debat-
ten over een toelatingsregeling voor Antilliaanse Nederlanders zijn daar voor-
beelden van. Hier was en is zeker geen sprake van ‘gelijkwaardig burgerschap 
voor alle staatsburgers.’ Vooral mensen in en uit de ex-kolonies kunnen mee-
praten over dit ‘vreemdelingenschap van staatsburgers’, dat in de gangbare 
burgerschapstheorie nog nauwelijks ontgonnen is. Het machtsproces kende 
echter ook een andere kant. Regering en Kamer bleken, vaak als correctie van 
uitsluiting uit het Nederlanderschap in het verleden of vanwege erkenning van 
historische banden, ex-burgers of ex-onderdanen (die juridische vreemdeling of 
staatloos waren geworden) te kunnen ‘vrijstellen’ van het reguliere restrictieve 
regime. Het iets soepeler toelatingsbeleid ten aanzien van Surinaamse staats-
burgers tussen 1975 en 1980 en het verregaande rechtsherstel voor staatloze 
Molukkers zijn daar voorbeelden van. Daarbij speelde politiek activisme van 
‘postkoloniale burgers’ overigens een belangrijke rol.  

Dat het primaat bij het machtsproces ligt wil overigens niet zeggen dat 
staatsburgerschap, juridische vreemdelingenschap en staatloosheid betekenis-
loos zijn, maar dat de moreel-juridische en beleidsregimes die op deze statussen 
als ‘sedimenten’ worden ‘afgezet’ tijdgebonden en omkeerbaar zijn. Vanuit dit 
perspectief zijn statische concepties van deze juridische hoedanigheden pro-
blematisch. Noch het staatsburgerschap, noch het juridische vreemdelingen-
schap, noch staatloosheid is een betrouwbare ‘voorspeller’ voor een positie in 
de samenleving. Omdat de macht onverwachte wegen kiest. 
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In blijde verwachting?  
Een analyse van de oordelen van de Commissie Gelijke  

Behandeling over zwangerschapsdiscriminatie 

Kirsten Bolier en Nienke Doornbos 

Een secretaresse werkt als uitzendkracht drie maanden voor een woningcorpo-
ratie en daarna vier maanden bij een andere inlener. De woningcorporatie biedt 
haar vervolgens een arbeidsovereenkomst aan voor één jaar. De secretaresse is 
geïnteresseerd, maar als zij vertelt dat zij zwanger is, trekt de woningcorporatie 
het aanbod in. Hierop dient de secretaresse een klacht in bij de Commissie 
Gelijke Behandeling (CGB). Ter zitting voert verweerster aan dat er problemen 
waren binnen het bedrijf met betrekking tot de administratieve ondersteuning 
en dat er daarom een secretaresse moest worden aangenomen die minimaal één 
jaar fulltime beschikbaar was. Verzoekster kan niet aan deze eis voldoen omdat 
zij een groot deel van het jaar afwezig zal zijn ten gevolge van haar zwanger-
schapsverlof. De afwijzing heeft volgens verweerster niets te maken met de 
zwangerschap, maar slechts met de beschikbaarheid van verzoekster. Deze 
beschikbaarheid is volgens de CGB echter onlosmakelijk verbonden met de 
zwangerschap. De CGB oordeelt dan ook dat sprake is van verboden onder-
scheid op grond van geslacht.1 Aan het oordeel heeft verweerder echter geen 
gevolg gegeven. De werkgeefster blijft bij haar standpunt dat de beschikbaar-
heid de reden is voor de afwijzing en dat de zwangerschap hier niets mee te 
maken heeft. Indien een man had gesolliciteerd die bijvoorbeeld vanwege een 
reis naar Australië drie maanden afwezig zou zijn geweest, zou hij ook zijn 
afgewezen. 

Deze zaak is in juridisch opzicht weinig opzienbarend: het is vaste jurispru-
dentie van zowel het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ 
EG), als van de Nederlandse rechter en de Commissie Gelijke Behandeling dat 
redenen die verband houden met de zwangerschap, zoals afwezigheid tijdens 
het verlof of ziekteverzuim voorafgaand aan het verlof, worden beschouwd als 
direct – en dus tot verboden – onderscheid op grond van geslacht.2 Vanuit 
rechtssociologisch oogpunt legt deze zaak echter de vinger op enkele zere plek-
ken, namelijk op de mogelijke onbekendheid met de gelijkebehandelingswet-
geving over zwangerschapsdiscriminatie, op de mogelijke gebrekkige accepta-
tie en naleving daarvan of wellicht op het onrealistische karakter van de wetge-
ving. Het is opmerkelijk dat het probleem in Nederland zo weinig aandacht 

                                                           
1  CGB 2008-22. 
2  S.D. Burri (2004), Gelijke behandeling m/v, Den Haag: SDU, m.n. par. 5.6.2 en 

hoofdstuk 6; M. Vegter (2002), ‘Zwangerschap en discriminatie’, Nemesis, 2000 (4), 
p. 118-125. 
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krijgt. Bekend is dat een aanzienlijk percentage vrouwen na de geboorte van het 
eerste kind stopt met werken of minder uren gaat werken3, maar of in die statis-
tieken ook gevallen schuilgaan van gedwongen ontslagen of van andere vormen 
van zwangerschapsdiscriminatie, weten we niet en is ook geen onderwerp van 
debat. In Nederland lijken de discussies zich nog vooral te richten op de moge-
lijke schadelijke effecten van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen 
en op de vraag op welke wijze arbeid en zorg goed kunnen worden gecombi-
neerd (met als ultieme oplossing de deeltijdbaan). Het is wel duidelijk dat soci-
ale normen sterk van invloed zijn op dit terrein en dat deze normen niet bepaald 
een vruchtbare bodem vormen voor vrouwen om juridische actie te onderne-
men als zij worden achtergesteld op grond van hun zwangerschap. 

Het totale aantal klachten over ongelijke behandeling dat de Commissie be-
reikt, vormt slechts het spreekwoordelijke topje van de ijsberg4, dat zal voor 
klachten met betrekking tot zwangerschapsdiscriminatie niet anders zijn. Per 
jaar worden gemiddeld veertien klachten over zwangerschapsdiscriminatie 
voorgelegd aan de CGB. Wat daarbij opvalt, is dat er geen ‘leereffect’ lijkt uit 
te gaan van de oordelen van de Commissie. De wetgeving en jurisprudentie 
laten niets aan duidelijkheid te wensen over, maar toch worden steeds dezelfde 
soort zaken bij de CGB ingediend. Het aantal zaken over zwangerschapsdis-
criminatie blijft op een onverminderd niveau, terwijl bij andere discriminatie-
gronden, bijvoorbeeld leeftijd, een daling plaatsvond naarmate de wetgeving 
langer van kracht was en de uitspraken van de Commissie meer bekendheid 
kregen.5 Kennelijk ‘leren’ partijen niet van de oordelen van de Commissie. Hoe 
komt dat?  

In dit artikel doen wij verslag van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse 
van alle oordelen over zwangerschapsdiscriminatie (dat zijn er 188) vanaf 
1994, het jaar dat de Commissie in de huidige vorm is ingesteld, tot en met 
maart 2008. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de CGB. 6 De onder-
zoeksvraag luidt:  

 

                                                           
3  Na de geboorte van het eerste kind stopt 10 procent van de vrouwen met werken en 

34 procent gaat minder uren werken (A. Merens & B. Hermans, Emancipatiemonitor 
2008, SCP en CBS, p. 124). 

4  T. Havinga (2007), ‘Werkt de Algemene Wet Gelijke Behandeling? Twee evaluatie-
onderzoeken besproken. In: J.H. Gerards, B.P. Vermeulen en P.J.J. Zoontjens (red.), 
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006, p. 250.  

5  CGB jaarverslag 2007, p. 27. 
6  Het onderzoek is uitgevoerd door Kirsten Bolier, masterstudente Legal Research en 

Maaike Schumacher, masterstudente Sociologie van de Universiteit Utrecht. Nienke 
Doornbos heeft het onderzoek begeleid en het onderzoeksrapport omgewerkt tot dit 
artikel. Naast de CGB, waren ook het Kennispunt Recht, Economie, Bestuur en Or-
ganisatie en het Kennispunt Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht op-
drachtgevers. De auteurs danken Marjolein van den Brink, Susanne Burri, Bregje 
Dijksterhuis, Laura van den Heuvel en Anja Pranger voor hun commentaar op een 
eerdere versie van dit artikel. 
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Welke factoren zijn van invloed op de oordelen over zwangerschapsdiscrimi-
natie van de Commissie Gelijke Behandeling en de opvolging daarvan? 

De onderzoeksvraag wordt hieronder theoretisch nader uitgewerkt. Ook de 
onderzoeksopzet en de beperkingen van het onderzoek komen daarbij aan bod. 
Vervolgens gaan we in op de verborgen problematiek van zwangerschapsdis-
criminatie en bespreken we enkele buitenlandse onderzoeken op dit gebied. In 
de daarop volgende paragraaf vergelijken we de zwangerschapsdiscriminatie-
zaken uit onze onderzoeksperiode (1994-2008) met de meest recente gegevens 
over alle oordelen van de CGB uit het jaarverslag 2007 (zowel oordelen over 
seksediscriminatie als over de andere discriminatiegronden). Daarmee laten we 
zien dat zaken op het terrein van zwangerschapsdiscriminatie inderdaad op 
enkele punten afwijken, zoals de CGB vermoedt. Vervolgens onderzoeken we 
of het afwijkende patroon samenhangt met de systematiek van de wetgeving ten 
aanzien van zwangerschapsdiscriminatie. De juridische literatuur geeft aanlei-
ding om te vermoeden dat dit het geval is. We houden de argumentatie van 
verweerders tegen het licht van de uitkomst in die zaken, waarna we dieper 
ingaan op de rol van rechtsbijstand en de rol van de aard van het bedrijf in 
kwestie. We sluiten af met enkele conclusies. 

Factoren die mogelijk een rol spelen 

Een van de klassiekers binnen de rechtssociologie, het onderzoek van Vilhelm 
Aubert naar de werking van de Noorse Wet op het huishoudelijk personeel uit 
19497, zet ons op een aantal sporen. In zijn onderzoek naar de gebrekkige wer-
king van deze wet onder dienstbodes en werkgeefsters liet Aubert onder meer 
zien dat overlap tussen wettelijke normen en sociale normen de naleving van de 
wetgeving bevorderde, evenals bekendheid met de wetgeving en tijdsverloop. 
Naarmate de wet langer van kracht was en vaker onderwerp van gesprek werd 
onder dienstbodes en huisvrouwen, kreeg hij meer bekendheid en werd hij 
vaker toegepast. Op de arbeidsomstandigheden van dienstbodes speelden echter 
ook andere factoren een rol, die niets met de wetgeving te maken hadden, zoals 
de leeftijd van de huisvrouwen (de jongere huisvrouwen bleken modernere 
werkgeefsters) en de vraag naar huishoudelijke hulp. Aubert liet bovendien zien 
dat de wijze waarop de wet gemobiliseerd diende te worden van belang was, 
evenals de organisatiegraad van degenen tot wie de wet zich richtte, de mate 
waarin de wetgeving in juridisch jargon was vervat en de aard van de werkrela-
tie waarin de wet probeerde in te grijpen. De Wet op het huishoudelijk perso-
neel voorzag niet in adequate handhavingsmiddelen. In plaats van dat bijvoor-
beeld een arbeidsinspectiedienst toezag op de naleving van de wetgeving, 
moesten dienstbodes zelf in actie komen om hun rechten te effectueren. Dat 
konden zij bovendien pas doen als er sprake was van herhaaldelijke overtredin-
gen, waartegen zij eerder geprotesteerd moesten hebben. Dergelijk assertief 

                                                           
7  Een eerste onderzoeksverslag stamt uit 1952. Zie V. Aubert (2005), ‘Enkele sociale 

functies van wetgeving’, in: J. Griffiths & H. Weyers (red.), De sociale werking van 
recht, Nijmegen: Ars Aequi 2005, p. 157-176. 
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gedrag paste echter niet bij het matriarchale karakter van de werkverhouding 
tussen dienstbodes en huisvrouwen in de jaren vijftig.  

Zonder onze onderzoeksgegevens al prijs te geven, kunnen we over een 
aantal van deze factoren met betrekking tot het onderwerp van onze studie 
alvast het een en ander zeggen. Evenals de Wet op het huishoudelijk personeel 
ziet de gelijke behandelingswetgeving met betrekking tot zwangerschapsdis-
criminatie onder meer toe op de arbeidsrelatie tussen werkgevers en vrouwen. 
Anders dan de dienstbodes betreft het hier echter een heterogene groep vrou-
wen (hoog- en laagopgeleiden) uit alle segmenten van de samenleving. Zij 
hebben met de dienstbodes gemeen dat zij niet georganiseerd zijn in belangen-
organisaties of vakbonden. Zij zijn niet zo heel erg jong, maar hebben aan de 
andere kant vaak nog niet heel veel werkervaring (een Nederlandse vrouw 
krijgt haar eerste kind doorgaans op 29-jarige leeftijd; hoger opgeleiden later 
dan lager opgeleiden8). De opvattingen met betrekking tot werkende moeders 
zijn de afgelopen decennia langzaamaan gewijzigd. De jarenlang heersende 
norm dat de man kostwinnaar is en de vrouw de zorg voor het gezin en het 
huishouden heeft, kalft af. Toch onderschrijft nog ruim 30% van de bevolking 
vanaf 16 jaar de stelling dat vrouwen met hele jonge, nog niet-schoolgaande 
kinderen thuis dienen te blijven. Als vrouwen in dat stadium al werken, dan 
dienen zij dat hooguit in deeltijd te doen in twee à drie dagen per week, vindt 
ruim tweederde. Tachtig procent van de ondervraagden is van mening dat twee 
of drie dagen opvang niet goed is voor jonge baby’s.9 Dit soort opvattingen 
kunnen een barrière vormen voor een effectieve werking van de AWGB. Er 
zijn ons geen onderzoeksgegevens over bekend, maar het zou ons niet verbazen 
als zwangere vrouwen hun aanstaand moederschap zelf ook als een obstakel 
zien voor hun carrière en zich kunnen verplaatsen in werkgevers die maar lie-
ver geen zwangere vrouwen aannemen. Het lijkt er dus op dat de sociale nor-
men niet overeenstemmen met de juridische normen op dit vlak. 

Net als bij de Wet op het huishoudelijk personeel is de mobilisatie van de 
gelijke behandelingswetgeving afhankelijk van de klachten van individuele 
vrouwen, de ‘slachtoffers’ van vermeende discriminatie. Die slachtofferrol past 
ook al niet goed bij het beeld dat rondom moederschap bestaat, namelijk dat 
pas bevallen moeders hun zorg in eerste instantie op hun kind dienen te richten 
en werk en carrière blijmoedig opzij dienen te zetten, in elk geval tijdelijk. We 
komen hierop in de volgende paragraaf nog terug. 

Twee evaluaties van de AWGB in 1999 en 200610 verschaffen een kader, 
waarbinnen wij de zaken over zwangerschapsdiscriminatie nader kunnen be-
schouwen. Deze evaluaties betreffen alle discriminatiegronden: geslacht (waar-
onder zwangerschapsdiscriminatie), maar ook onder meer godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid en ras. In navolging van Griffiths wordt daar-
                                                           
8  E. van Agtmaal-Wobma & M. van Huis (2008), De relatie tussen vruchtbaarheid en 

opleidingsniveau van de vrouw, CBS Bevolkingtrends, 2e kwartaal 2008. 
9  M. Cloïn & M. Souren (2009), Onbetaalde arbeid en de combinatie van arbeid en zorg. 

In: A. Merens & B. Hermans, Emancipatiemonitor 2008, SCP en CBS, p. 140-146. 
10  I.P. Asscher-Vonk & C.A. Groenendijk, red. (1999), Gelijke behandeling: regels en 

realiteit, Den Haag: SDU; M.L.M. Hertogh & P.J.J. Zoontjens, red. (2006), Gelijke 
behandeling: principes en praktijken. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 
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bij de ‘algemene sociale werking van de wet’, de werking van de wet in het 
alledaagse leven, onderscheiden van de ‘specifieke sociale werking van een 
wet’, de werking van de wet in individuele conflictsituaties.11 De middelen en 
duur van ons onderzoek waren beperkt en daarom is het onderzoek beperkt tot 
de oordelen van de CGB. Dit geeft dus inzicht in de specifieke sociale werking 
van de wet. De evaluatieonderzoeken zijn echter ruimer van opzet. In de eerste 
evaluatie hebben Havinga, Böcker & Groenendijk, in navolging van Griffiths 
vijf factoren onderscheiden die voor de naleving van gelijkebehandelingswet-
geving in het algemeen van belang zijn.12 Hoewel wij niet al deze factoren 
hebben kunnen onderzoeken (de meeste betreffen de algemene werking van de 
wetgeving), noemen we ze hier, omdat zij mogelijk ook bij klachten over 
zwangerschapsdiscriminatie van betekenis zijn.  

Ten eerste komt het aan op een goede communicatie over de inhoud van de 
wet naar de doelgroep en normadressaten. Volgens Van Klink is de communi-
catieve functie van deze wetgeving zelfs essentieel voor het bereiken van be-
langrijke symboolwerking. Er is al heel wat bereikt als aan de wet en de achter-
liggende fundamentele waarden betekenis wordt verleend en als daarover een 
dialoog totstandkomt.13 Hoewel de naamsbekendheid van de CGB hoog is, laat 
de bekendheid over de gronden van de AWGB echter te wensen over. Zelfs bij 
personeelsfunctionarissen is de kennis zelden accuraat.14  

Ten tweede wijzen Havinga e.a. erop dat bij wetgeving waarbij nieuwe sub-
jectieve rechten worden geschapen waarmee een verandering in de maatschap-
pij wordt nagestreefd (Individual Rights Strategy), het erop aan komt dat leden 
van de doelgroepen daadwerkelijk geactiveerd worden om van hun rechten 
gebruik te maken indien zij menen dat zij ongelijk zijn behandeld (en niet bij-
voorbeeld alleen maar op zoek gaan naar een andere baan). Het blijkt dat vooral 
hoger opgeleiden aankloppen bij de Commissie, hetgeen volgens de onderzoe-
kers een indicatie is voor de hoge eisen die aan individuen worden gesteld als 
zij hun recht op gelijke behandeling willen afdwingen.15 In ons onderzoek zijn 
geen gegevens beschikbaar over het opleidingsniveau van de verzoeksters; wel 
is gekeken of de aard van de relatie tussen verweerder en verzoekster van be-
lang is voor de activering van de wet. Wij verwachten dat een verzoekster meer 
belang heeft bij het starten van een procedure en bij een oordeel van de CGB 
als er al sprake is van een (arbeids)relatie. We veronderstellen bovendien dat 
een oordeel eerder opgevolgd wordt als reeds sprake is van een relatie. In ande-
re gevallen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, heeft verzoekster immers haar nut 

                                                           
11  J. Griffiths (1990), De sociale werking van rechtsregels en het emancipatoire poten-

tieel van wetgeving. In: T. Havinga & B. Sloot (red.), Recht en emancipatie: bond-
genoot of barrière, Den Haag, p. 27-46. 

12  T. Havinga, A. Böcker & K. Groenendijk (2000), ‘De sociale werking van gelijke 
behandelingswetgeving’, Recht der Werkelijkheid (2), p. 1-23.  

13  B. van Klink (2000), ‘Effectiviteit van gelijkebehandelingswetgeving: van sociale 
werking naar symboolwerking’, in: R. Holtmaat (red.), De toekomst van gelijkheid. 
De juridische en maatschappelijke inbedding van de gelijkebehandelingsnorm. De-
venter: Kluwer, p. 215-230. 

14  Havinga e.a. (2000), a.w., p. 12. Zie ook Hertogh & Zoontjens (2006), a.w., p. 361-364. 
15  Asscher & Groenendijk (1999), a.w., p. 502. 
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nog niet bewezen voor verweerder en zal de verweerder minder snel bereid zijn 
geld of tijd in de opvolging van een oordeel te investeren. We gaan in ons on-
derzoek na of deze veronderstelling juist is.  

Ook de aanwezigheid van deskundige rechtshulp – de derde factor – is van 
belang. Rechtshulpverleners hebben een belangrijke filterfunctie: het is te ver-
wachten dat zij relatief kansrijke zaken aanbrengen en de klacht (of het ver-
weer) juridisch beter weten te onderbouwen. Havinga e.a. vonden dat de Com-
missie vaker tot onderscheid concludeert indien de verzoeker gebruik maakt 
van deskundige hulp. Naast de advocatuur, zijn ook antidiscriminatiebureaus en 
vakorganisaties actief als rechtshulpverleners. Wij gaan na of de aanwezigheid 
van rechtshulpverlening ook in zwangerschapsgerelateerde zaken van invloed 
is op de uitkomst van de procedure en op de opvolging van het oordeel.  

Ten vierde constateren Havinga e.a. een verschil in naleving van de wetge-
ving bij verschillende typen organisaties16: de gelijke behandelingswetgeving 
lijkt meer te leven bij grote overheidsorganisaties dan bij kleine bedrijven. Men 
zou verwachten dat overheidsinstellingen en non-profitorganisaties, vanwege 
hun voorbeeldfunctie, eerder geneigd zullen zijn oordelen van de CGB op te 
volgen, maar de onderzoekers konden dat niet vaststellen.17 Wij gaan na of er 
met betrekking tot zwangerschapsdiscriminatie verschil is in de opvolging van 
oordelen tussen profit- en non-profitorganisaties. Over de omvang van de be-
drijven kunnen wij helaas geen uitspraken doen. 

De vijfde en laatste factor is de wijze waarop de wetgeving wordt gehand-
haafd. Naarmate wetgeving reactiever is, bijvoorbeeld pas betekenis krijgt als 
er klachten worden ingediend, is de handhaving des te meer afhankelijk van een 
proactieve instantie die toeziet op naleving. Voor de sociale werking van gelij-
ke behandelingswetgeving is dus van belang hoe de CGB invulling geeft aan 
haar taken. (Overigens kunnen klaagsters uiteraard ook een beroep doen op de 
rechtbanken, maar aangezien ons onderzoek de CGB betreft, beperken we ons 
hier tot de taakopvatting van de CGB.) Havinga e.a. stellen dat de Commissie 
zich met name richt op haar geschillenbeslechtende en regelvormende taak en 
minder op advies en bemiddeling. Een ruimere taakopvatting zou in hun ogen 
de naleving van de gelijke behandelingswetgeving ten goede komen. Ook wij 
besteden aandacht aan de taakopvatting van de CGB in zwangerschapszaken. 
Specifiek kijken wij naar de zaken waarin de Commissie een aanbeveling heeft 
gedaan. Bevordert het geven van een aanbeveling de opvolging van de oorde-
len? Al eerder heeft Böcker opgemerkt dat een aanbeveling het oordeel verdui-
delijkt en een concrete oplossingsrichting biedt.18 Wij verwachten dan ook dat 
oordelen met een aanbeveling vaker worden opgevolgd dan oordelen zonder 
aanbeveling.  
Uit beide evaluaties blijkt dat met name de algemene sociale werking van de 
AWGB gering is. De bekendheid met de wetgeving is gering en de normen 

                                                           
16  Havinga e.a. (2000) spreken meer in het algemeen over ‘de organisatie van het 

sociale veld waarin de doelgroep zich bevindt’. 
17  A.G.M. Böcker (1999), ‘Opvolging en doorwerking van oordelen van de CGB’, in: 

Asscher-Vonk & Groenendijk, a.w., p. 439-474. 
18  Idem. 
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spelen op de werkvloer nauwelijks een rol. Indien burgers of professionals 
echter concreet met de wet en met de CGB in aanraking komen (specifieke 
sociale werking), is hun oordeel daarover overwegend positief.19  

Zwangerschapsdiscriminatie: een verborgen problematiek 

In Nederland is naar ons weten geen onderzoek verricht naar de mate waarin 
zwangerschapsdiscriminatie voorkomt en naar de algemene sociale werking 
van de wetgeving op dit terrein. Onderzoek van Monster e.a. biedt wel meer 
inzicht in de overwegingen en handelwijze van personeelsfunctionarissen en 
arbeidsbemiddelaars ten aanzien van werkneemsters met kinderen.20 In de 
interviews geven personeelsfunctionarissen en arbeidsbemiddelaars aan dat 
vrouwen met kinderen vaak parttime willen werken en bij de invulling van deze 
uren bovendien minder flexibel zijn. Dit leidt volgens de meerderheid van de 
respondenten niet tot een voorkeur voor mannelijke werknemers. Vrouwen 
willen zelf geen fulltime functies meer vervullen. Het overgrote merendeel van 
de respondenten (28 van de 35 (80%)) is van mening dat een werkgever een 
fulltimer mag eisen, tegenover een kleine minderheid (6) die vindt dat een part-
time invulling van de functie bespreekbaar moet zijn. Zeven respondenten (die 
met name met vrouwelijke werknemers en sollicitanten te maken hebben) ge-
ven aan dat zij op verschillende manieren op de wens van vrouwen om parttime 
te werken inspelen. Volgens drie arbeidsbemiddelaars nemen sommige werk-
gevers liever geen vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid in dienst, omdat 
zij hun prioriteiten bij het gezin zullen leggen. Twaalf respondenten hebben wel 
eens een zwangere sollicitante meegemaakt. Een interessant onderzoeksresul-
taat is dat zeven hiervan zeggen dat de zwangere sollicitant ondanks de zwan-
gerschap werd aangenomen, vijf geven aan dat de kandidaat niet direct in dienst 
werd genomen of geen vaste baan kreeg door de afwezigheid ten gevolge van 
het zwangerschapsverlof. Dit lijkt aan te duiden dat zwangerschapsdiscrimina-
tie geen zeldzaam fenomeen is op de arbeidsmarkt. 

In Groot-Brittannië heeft de Equal Opportunities Commission (EOC) in de 
periode 2003-2005 diverse grootschalige studies laten verrichten. De resultaten 
tonen een veel ernstiger problematiek aan dan de EOC had verwacht.21 Hoewel 
de meerderheid van ruim duizend ondervraagde Britse vrouwen goede ervarin-
gen met hun werkgevers heeft, blijkt dat maar liefst 45% een vorm van zwan-
gerschapsdiscriminatie op het werk heeft ervaren die, indien bewezen, in strijd 
zou zijn met de gelijkebehandelingswetgeving. Het gaat dan om verlies van de 
baan door ontslag, overbodig maken of wegtreiteren (7%), om financieel ver-
lies door het mislopen van een promotie of door een salarisverlaging (14%), en 
om andere nadelen, bijvoorbeeld een te grote werklast krijgen of geen toegang 

                                                           
19  Havinga e.a. (2000), a.w., p. 17. Hertogh & Zoontjens, (2006), a.w., p. 323. 
20  W.C. Monster e.a. (2002), Een bepaald geslacht, een onderzoek naar regelgeving 

inzake beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend is, Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, Directie Communicatie, p. 150-151. 

21  EOC (2005), ‘Greater expectations, EOC’s investigation into pregnancy discrimina-
tion’, http://www.eoc.org.uk/research. 
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krijgen tot opleidingen (25%).22 Vooral vrouwen die korter dan een jaar in 
dienst zijn, jonge vrouwen, vrouwen uit etnische minderheden en vrouwen met 
lage inkomens lopen het risico gediscrimineerd te worden op het werk als ge-
volg van hun zwangerschap. De problemen worden veroorzaakt door een ge-
brek aan kennis en begrip van rechten met betrekking tot zwangerschap en 
moederschap, een gebrek aan dialoog en planning tussen de werkgever en de 
zwangere werkneemster, de kosten voor vervanging, en een negatieve houding 
van werkgevers ten opzichte van zwangerschap en moederschap. Het meren-
deel van de vrouwen die problemen heeft ondervonden op het werk (71%) 
neemt geen enkele actie, bespreekt de problemen zelfs niet met de leidingge-
vende. Zij zijn zich niet bewust van hun juridische positie of zij zijn bang dat 
dit de relatie met de werkgever verslechtert. Slechts één op de twintig vrouwen 
vraagt om (juridisch) advies. Minder dan één op de dertig vrouwen probeert 
financiële compensatie voor ontslag of andere vormen van discriminatie te 
krijgen bij een Employment Tribunal.23  

Volgens James, die onderzoek verrichtte naar de afhandeling van zwanger-
schapsgerelateerde zaken bij de employment tribunals in Engeland en Wales, 
gaapt er een kloof tussen de belangen die de wetgever tracht te beschermen 
(een goede balans vinden tussen werk en privé) en de dagelijkse ervaringen van 
een aanzienlijke groep vrouwen die problemen ondervindt als gevolg van de 
zwangerschap. Die kloof blijkt volgens haar niet alleen uit het op grote schaal 
voorkomen van zwangerschapsdiscriminatie en het feit dat relatief weinig 
vrouwen een juridische actie beginnen, maar ook uit het gegeven dat een min-
derheid van de vrouwen (45%) door tribunals in het gelijk wordt gesteld.24 
Rechtsbijstandverlening is op dit percentage van invloed: vrouwen met rechts-
hulpverlener waren in de helft van de zaken succesvol, vrouwen zonder werden 
in 42% van de zaken in het gelijk gesteld. De analyse van 1.368 beslissingen 
laat volgens James ook zien dat werkgevers vrij eenvoudig in het gelijk worden 
gesteld als zij ontkennen van de zwangerschap op de hoogte te zijn geweest, 
zelfs als zij op dat punt alle schijn tegen hebben (bijvoorbeeld in een zaak van 
een ontslagen medewerkster, waarvan de betrokken manager claimde niet op de 
hoogte te zijn van de zwangerschap, terwijl zijn vrouw en drie medemanagers 
dat al wel wisten). 

Zowel het EOC als James tonen zich teleurgesteld over de mobilisatie en de 
rol van het recht op het terrein van zwangerschapsdiscriminatie. Het is echter 
een bekend rechtssociologisch verschijnsel dat slechts een klein percentage van 
mensen met rechtsproblemen een beroep doen op (semi-)juridische instanties.25 

                                                           
22  EOC (2005), a.w., p. 10. Uitgebreider zie L. Adams, F. McAndrew & M. Winterbotham 

(2005), ‘Pregnancy discrimination at work: a survey of women’, 
 http://www.eoc.org.uk/research. 
23  EOC (2005), a.w., p. 24.  
24  C.G. James (2007), ‘Law’s response to pregnancy/workplace conflicts: a critique’, 

Feminist Legal Studies 15, p. 167-188. 
25  In Nederland schakelt circa 44% van burgers die een rechtsprobleem ervaren hulp in 

van een deskundige. In minder dan 11 procent van de gevallen mondt dit uit in een 
min of meer officiële procedure (bij de rechter, ombudsman, geschillencommissie, 
klachtencommissie etc.). Uiteindelijk leidt slechts krap 5 procent van de gevallen tot 
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Toch is er reden om aan te nemen dat zaken met betrekking tot zwangerschap 
in nog mindere mate tot juridische actie leiden. James wijst erop dat de hoorzit-
ting van dit soort zaken doorgaans vier tot vijf maanden na indiening van het 
verzoek plaatsvindt, net in de periode dat vrouwen moeten bevallen of voor een 
pasgeboren baby moeten zorgen, kortom: niet de ideale omstandigheden om 
verwikkeld te zijn in een juridische procedure. Daarbij komt dat vrouwen zich 
voor tegengestelde belangen gesteld zien en wellicht van een juridische proce-
dure afzien, omdat bij hen de gedachte leeft dat de energie die daarin gestoken 
moet worden ten koste gaat van de aandacht die zij aan het kind dienen te be-
steden. Juridische actie kan dus conflicteren met ideeën over ‘goed moeder-
schap’. De drempel is ook om die reden hoog.26  

In de Verenigde Staten wijst Edwards erop dat met de mobilisatie van het 
recht in de jaren ’70 en ’80 juist meer is bereikt dan veel wetenschappers den-
ken. Dat blijkt onder meer uit de argumentatie van werkgevers en de wijze 
waarop de federal courts of appeal daarmee omgaan. Zo is in de loop der tijd 
korte metten gemaakt met argumenten dat zwangerschapsdiscriminatie ge-
rechtvaardigd kan worden op basis van efficiencyargumenten of productivi-
teitseisen. Naar aanleiding van enkele uitspraken van het Supreme Court is 
bovendien belangrijke wetgeving, zoals de Pregnancy Discrimination Act tot 
stand gekomen. Edwards relativeert de rol van het recht echter ook, aangezien 
de veranderingen in de wijze waarop naar deze zaken wordt gekeken tevens 
samenhangen met veranderende normen binnen de samenleving. Het causaal 
verband tussen de wetgeving en de veranderde jurisprudentie is dus niet aange-
toond.27 

De situatie in Nederland is uiteraard niet zomaar te vergelijken met die in 
Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Zo ook zijn de oordelen van de Com-
missie Gelijke Behandeling niet goed te vergelijken met de uitspraken van de 
employment tribunals in Engeland en Wales, te meer omdat de oordelen van de 
CGB juridisch niet-bindend zijn. De CGB is bovendien een gespecialiseerd 
orgaan dat uitsluitend oordeelt over een eventuele schending van de gelijke 
behandelingsnorm, terwijl de rechter het gelijke behandelingsaspect meestal 
behandelt in het kader van een arbeidsrechtelijke rechtsvraag. De besproken 
studies laten echter zien dat het de moeite loont om de succesratio van inge-
diende verzoeken en de argumentatie van verweerders onder de loep te nemen. 
Zij werpen bovendien licht op het verschijnsel zwangerschapsdiscriminatie als 
een veel voorkomende en grotendeels verborgen problematiek. Dat is in Neder-
land mogelijk ook het geval.  

                                                                                                                                 
een rechterlijke uitspraak. B. van Velthoven & M. ter Voert (2004), Geschilbeslech-
tingsdelta 2003. Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van 
burgers, Den Haag: Boom, p. 117. Vgl. H. Genn (1999), Paths to Justice: What 
People Do and Think about Going tot Law, Oxford: Hart Publishing. 

26  James (2007), a.w., p. 178-179. 
27  M.E. Edwards (1996), ‘Pregnancy Discrimination Litigation: Legal Erosion of 

Capitalist Ideology Under Equal Employment Opportunity Law’, Social Forces 75 
(1), p. 247-269. 
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Oordelen over zwangerschapsdiscriminatie in vergelijking met andere 
discriminatiegronden 

We laten de algemene sociale werking van de wetgeving over zwangerschaps-
discriminatie nu verder rusten en gaan over tot de bespreking van onze eigen 
onderzoeksresultaten met betrekking tot de specifieke sociale werking. In de 
onderzoeksperiode (september 1994 tot en met maart 2008) heeft de CGB in 
totaal 188 keer geoordeeld over zwangerschapsdiscriminatie, waarvan 122 keer 
(65%) tot ‘verboden onderscheid’ werd geconcludeerd en 71 keer (38%) tot 
‘geen verboden onderscheid’. In vier oordelen (2%) was de CGB onbevoegd 
om te oordelen of was verzoekster niet ontvankelijk (sommige oordelen hebben 
meerdere dicta).  

Wanneer we deze cijfers vergelijken met gegevens uit het jaarverslag 2007 
over andere discriminatiegronden, dan valt vooral op dat in deze laatstgenoem-
de verzoeken veel minder vaak tot verboden onderscheid wordt geconcludeerd. 
Van het totaal aantal oordelen behandeld in 2007 (incl. een klein aantal zwan-
gerschapsgerelateerde zaken) kwam de Commissie in een derde van de geval-
len tot de conclusie dat in strijd met de wet was gehandeld (het jaar daarvoor 
was dat 36%).28 De verhouding gegronde en ongegronde verzoeken ligt bij 
zwangerschapgerelateerde zaken dus vrijwel omgekeerd dan bij het gemiddelde 
van alle oordelen. Hieraan liggen verschillende factoren ten grondslag (met 
name wetgeving en Europeesrechtelijke jurisprudentie), die in de volgende 
paragraaf nader aan bod komen. 

Terrein 
Het is te verwachten dat zaken, waarin sprake is van een (verbroken) arbeidsre-
latie, naar verhouding vaker voorkomen bij de CGB dan zaken waarin vrouwen 
in de sollicitatiefase discriminatie ervaren. In de sollicitatiefase is discriminatie 
immers veel moeilijker aan te tonen, aangezien werkgevers tal van redenen 
kunnen aanvoeren om iemand niet aan te nemen. Voor veel vrouwen zal bo-
vendien het belang bij goede arbeidsvoorwaarden en het behoud van de baan nu 
eenmaal groter wegen dan een onrecht aan de kaak te stellen dat niet meer 
hersteld of gecompenseerd kan worden. In geval van een nog bestaande of pas 
beëindigde arbeidsrelatie kan mogelijk een financiële schikking getroffen wor-
den of kan het oordeel van de CGB een steuntje in de rug zijn bij een procedure 
tot schadevergoeding bij de kantonrechter.  

Tabel 1 maakt zichtbaar dat het inderdaad in de meeste gevallen gaat om 
zaken waarin sprake is of is geweest van een arbeidsrelatie. Het gaat dan om de 
subterreinen verlenging, arbeidsvoorwaarden en beëindiging van de arbeids-
verhouding (speelt in 82% van de zaken).  

                                                           
28  CGB jaarverslag 2007, p. 38. 
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Tabel 1. Terrein van (vermeende) zwangerschapsdiscriminatie 

Terrein 
Frequentie in 188 

oordelen29 
Percentage 

Arbeid   
 - werving en selectie 2 1% 

 - aangaan 26 14% 

 - bemiddeling bij contract 5 3% 

 - verlenging 68 36% 

 - arbeidsvoorwaarden 58 31% 

 - beëindiging 29 15% 

 - vrij beroep   2 1% 

Levering goederen en diensten   

 - verzekering 13 7% 

 - overig 2 1% 

Onderwijs 1 1% 

 
Bij andere discriminatiegronden worden iets meer verzoeken ingediend die 
betrekking hebben op werving, selectie en aanstelling en minder verzoeken die 
betrekking hebben op beëindiging van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaar-
den.30  

Opvolging 
Uit het jaarverslag over 2007 waarin de follow-up gegevens van alle zaken van 
de CGB die in dat jaar tot een oordeel hebben geleid zijn opgenomen, blijkt dat 
in 75% van alle gevallen waarin tot verboden onderscheid werd geconcludeerd, 
positieve maatregelen zijn getroffen door de verweerder. Dat zijn maatregelen 
die alleen verzoeker betreffen (36%) en/of structurele maatregelen (67%).31 
Ten aanzien van de zwangerschapsgerelateerde zaken uit onze onderzoeksperi-
ode liggen de percentages opgevolgde zaken over het geheel genomen iets 
lager, maar worden naar verhouding meer maatregelen getroffen die alleen 
verzoekster betreffen: in 70% van de zaken zijn maatregelen getroffen (52% 
individuele maatregelen en/of 61% structurele maatregelen). 

                                                          

Wij hadden verwacht dat een oordeel eerder opgevolgd zou worden als 
sprake was van een arbeidsrelatie. Als dat namelijk nog niet het geval is, bij-
voorbeeld in een sollicitatieprocedure, heeft verzoekster immers haar nut nog 
niet bewezen voor verweerder en zal de verweerder minder snel bereid zijn 
geld of tijd in de opvolging van een oordeel te investeren. Bovendien zal in het 
geval van een arbeidsrelatie de werkgever bij het zien van de werkneemster 
steeds herinnerd worden aan het oordeel van de CGB. Deze verwachting kwam 
uit: op het terrein van de arbeid heeft in 64% van de oordelen waarvan de op-
volging bekend is en waarbij verzoekster en verweerder een arbeidsrelatie had-
den, het oordeel geleid tot individuele maatregelen, tegenover 25% van de 

 
29  Sommige oordelen hebben betrekking op verschillende terreinen. 
30  CGB jaarverslag 2007, p. 40. De categorieën zijn niet helemaal vergelijkbaar. 
31  CGB jaarverslag 2007, p. 47-48. 
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oordelen waarbij verzoekster en verweerder geen arbeidsrelatie hadden. Dit 
verschil is niet zichtbaar als ook structurele maatregelen hierbij worden betrok-
ken. Dat de aanwezigheid van een arbeidsrelatie alleen de individuele opvol-
ging positief beïnvloedt, lijkt op het eerste gezicht logisch. Een relatie is im-
mers een individuele aangelegenheid en hoeft er niet vanzelfsprekend voor te 
zorgen dat er ook structurele maatregelen genomen worden. Toch zou de ver-
wachting kunnen zijn dat ook de structurele opvolging beter wordt. De klaag-
ster kent immers andere medewerkers van de organisatie en kan hen vertellen 
over haar ervaringen bij de CGB en hen mogelijk aansporen dezelfde stappen te 
ondernemen. 

Aanbevelingen van de CGB 
Het jaarverslag meldt dat als er in het oordeel een aanbeveling is opgenomen, 
er vaker maatregelen worden getroffen.32 Dit effect hebben wij in de zwanger-
schapsgerelateerde zaken niet aangetroffen, maar het aantal zaken was te klein 
om hierover uitspraken te doen. Van de 188 oordelen deed de CGB in 21 geval-
len (11%) een aanbeveling aan verweerder. In 8 gevallen is bekend of het oor-
deel heeft geleid tot maatregelen: in 6 zaken was dat het geval, in 2 niet. Opval-
lend is dat de CGB in de zwangerschapsgerelateerde zaken soms aanbevelingen 
doet in zaken waarin niet tot verboden onderscheid is geconcludeerd (het betrof 
8 van de 21 zaken). Dit gebeurt overigens ook in zaken over andere discrimina-
tiegronden en is een aanwijzing voor de ruime taakopvatting van de CGB. Het 
betreft vaak aanbevelingen met betrekking tot de wijze van communiceren van 
werkgevers naar werknemers en sollicitanten om te voorkomen dat bij laatstge-
noemden het subjectieve beeld kan ontstaan dat zij gediscrimineerd worden.  

De rol van wetgeving 

In de vorige paragraaf hebben we laten zien dat de aanwezigheid van een ar-
beidsrelatie van invloed is op de opvolging van oordelen met betrekking tot 
zwangerschapsdiscriminatie en dat de uitkomsten van zwangerschapsgerela-
teerde zaken sterk afwijken van uitkomsten van zaken over andere discrimina-
tiegronden. De juridische literatuur geeft aanleiding te vermoeden dat het zoge-
noemde gesloten systeem van de wetgeving van invloed is op het feit dat de 
CGB in zwangerschapsgerelateerde zaken twee keer zo vaak tot verboden on-
derscheid concludeert als het geval is bij verzoeken die betrekking hebben op 
andere discriminatiegronden. Dit gesloten systeem houdt kort gezegd in dat er 
slechts enkele uitzonderingen op het verbod mogelijk zijn. Deze zijn limitatief 
in de wet opgesomd en er bestaat geen ruimte voor objectieve rechtvaardiging. 
In deze paragraaf gaan we daar dieper op in.  

De gelijkebehandelingswetgeving en de oordelen van de CGB worden sterk 
gedomineerd door Europeesrechtelijke jurisprudentie. Uit onder meer het Dek-
ker-arrest uit 1990 is gebleken dat het HvJ EG zwangerschapsdiscriminatie 
aanmerkt als een vorm van directe discriminatie op grond van geslacht.33 Te-

                                                           
32  Idem, p. 48. 
33  HvJ EG 8 november 1990, Zaak 177/88 (Dekker), Jur. 1990, p. I-3941. 
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vens is in dit arrest bepaald dat financiële consequenties als gevolg van afwe-
zigheid vanwege zwangerschap geen rechtvaardiging vormen voor het niet in 
dienst nemen van een zwangere vrouw. In de Nederlandse wetgeving is onder 
meer34 neergelegd in artikel 1 lid 2 AWGB: ‘Onder direct onderscheid op 
grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van zwanger-
schap, bevalling en moederschap’. Een beperkt aantal uitzonderingen staat 
limitatief beschreven in de wet, bijvoorbeeld in artikel 2 lid 2 AWGB, waarin 
het gaat om gevallen waarin het geslacht bepalend is of om de bescherming van 
de vrouw. Zodra vaststaat dat de zwangerschap in negatieve zin een rol heeft 
gespeeld bij de wijze waarop een vrouw is behandeld, is er derhalve vrijwel 
altijd sprake van verboden onderscheid. Objectieve rechtvaardigingen, waarbij 
de belangen en argumenten van normadressaten kunnen worden meegewogen 
in de beslissing, zijn slechts in het geval van indirect onderscheid mogelijk en 
spelen, zoals we in de volgende paragraaf zullen laten zien, niet of nauwelijks 
een rol. 

Het feit dat zwangerschapsdiscriminatie altijd direct onderscheid op grond 
van geslacht oplevert, heeft binnen de rechtswetenschap tot kritiek geleid. Zo 
heeft Wintemute opgemerkt dat sinds het Dekker-arrest er geen vergelijking 
met een man meer nodig is om tot het oordeel te komen dat er sprake is van 
verboden onderscheid op grond van een zwangerschap, terwijl het begrip ge-
lijkheid nu eenmaal een vergelijkend begrip is. Ook wijst Wintemute op een 
gebrek aan consistentie bij de arresten van het Hof van Justitie EG, dat voor-
komen had kunnen worden als het Hof volgens de lijnen van indirecte discri-
minatie had geoordeeld.35 Volgens Honeyball is dat echter geen oplossing, 
omdat rechtbanken indirect onderscheid te vaak door de vingers zouden zien, 
ook als het niet objectief gerechtvaardigd is. Honeyball pleit er daarentegen 
voor om zwangerschapsdiscriminatie voortaan als een aparte discriminatie-
grond te beschouwen.36 

In eigen land wijst Vegter erop dat de huidige wetgeving en jurisprudentie 
kan leiden tot (voor werkgevers) onbillijke uitkomsten. Ze noemt het fictieve 
voorbeeld van de zwangere vrouw die solliciteert naar een tijdelijke functie 
(ontstaan doordat de vaste medewerker met zwangerschapsverlof gaat), die de 
sollicitante zelf niet kan vervullen vanwege haar zwangerschapsverlof.37 Vegter 
constateert dat het voor de uitkomst van een zaak van groot belang is of er 
sprake is van direct of indirect onderscheid, terwijl de scheidslijn tussen deze 
twee niet altijd duidelijk is. Zij concludeert dat het gesloten stelsel, voor zover 
jurisprudentie van het Hof van Justitie dat toelaat, geleidelijk zou moeten wor-
den opengebroken, zodat men in elke zaak tot een rechtvaardig oordeel kan 
komen in plaats van strikt een norm te volgen. Om te beginnen zou de CGB in 
                                                           
34  Zie ook artikel 1 WGB m/v en artikel 7:646 lid 5 BW. 
35  R. Wintemute (1998), ‘When is Pregnancy Discrimination Indirect Sex Discrimina-

tion?’ Industrial Law Journal 27 (1), p. 23-36. 
36  S. Honeyball (2000), ‘Pregnancy and Sex Discrimination’, Industrial Law Journal 

29 (1), p. 43-52. 
37  Vegter (2002), a.w.. Voor vergelijkbare kritiek zie A. Veldman, ‘Het afwezigheids-

risico bij zwangerschap, zorg en ziekte’, Nemesis, nr. 2, p. 25-28 en Hertogh & 
Zoontjens (2006), a.w., p. 328. 
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haar motivering ook de belangen van verweerders nadrukkelijker kunnen be-
noemen, ook al kan de Commissie daar in juridisch opzicht niets mee. Ze stelt 
dat het gelijke behandelingsrecht is gebaat bij maatschappelijke acceptatie en 
dat het daarom de aanvaarding van een oordeel ten goede zou komen indien 
alle rechtvaardigingsgronden aan bod komen.38  

Het gesloten systeem van de wetgeving roept bij sommige auteurs dus 
weerstand op. Toch is het niet aannemelijk – en vanuit het oogpunt van de 
bescherming van zwangere vrouwen wellicht ook niet wenselijk – dat de (Eu-
ropese) wetgever aan deze systematiek zal gaan sleutelen. Zwangerschap is in 
de context van de arbeid nu eenmaal een relevant verschil tussen mannen en 
vrouwen, dat vergaande bescherming rechtvaardigt. Dat komt onder meer naar 
voren in de zwangerschapsrichtlijn39 op grond waarvan zwangere, pas bevallen 
en zogende werkneemsters recht hebben op extra beschermende maatregelen, 
onder meer met betrekking tot het behoud van de arbeidsplaats. Morrelen aan 
het gesloten systeem van de wetgeving zou de rechten van deze vrouwen uit-
hollen, omdat in dat geval alles wel afhangt van de ernst van de aantasting. Het 
Hof heeft onder andere in de zaak Busch nog eens benadrukt dat geen andere 
rechtvaardigingen voor directe discriminatie op grond van zwangerschap wor-
den toegelaten dan de in de wet omschreven uitzonderingen.40 Het gesloten 
systeem heeft in elk geval als voordeel dat het rechtszekerheid en duidelijkheid 
geeft.41 

Voor het vervolg van dit artikel is niettemin interessant dat sommige au-
teurs (James, EOC, Edwards) erop wijzen dat de rechten van vrouwen slechts 
mondjesmaat of (zoals in de VS) met toenemende mate worden erkend, terwijl 
andere auteurs (Wintemute, Honeyball, Vegter, Hertogh & Zoontjens) naar 
voren brengen dat de wetgeving in sommige opzichten te ver is doorgeschoten 
en onvoldoende recht doet aan de belangen van werkgevers. Alle reden dus om 
de argumentatie van verweerders onder de loep te nemen. 

Argumentatie van verweerders 

Tabel 2 geeft inzicht in de mate waarin verweerders verschillende argumenten 
aanvoeren en tot welke uitkomsten dat leidt. Aangezien in een aantal zaken 
meerdere argumenten worden aangevoerd en de oordelen soms ook meerdere 
dicta bevatten, overtreffen de totalen het aantal van 188 onderzochte oordelen. 
Op de categorieën ontkenning en bedrijfsmatige rechtvaardiging gaan wij hier-
onder verder in. Bij rechtvaardiging op juridisch-technische gronden kan men 

                                                           
38  Vegter (2002), a.w. 
39  Richtlijn nr. 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake tenuitvoerlegging 

van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezond-
heid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie (PbEG 1992, L 348/1). 

40  HvJ EG 27 februari 2003, zaak C-320/01 (Busch), Jur. 2003, p. I-2041. Zie ook C. 
Tobler (2001), ‘Rechtvaardiging van direct onderscheid in het EG-recht’, Nemesis 
(4), p. 121-127. 

41  Henrard (2008), a.w., p. 310. 
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bijvoorbeeld denken aan de situatie dat werkgevers stellen dat zij conform de 
van toepassing zijnde CAO handelen en daarmee in hun recht staan. Van een 
beroep op een wettelijke uitzondering is bijvoorbeeld sprake als de verweerder 
aanvoert dat ongelijke behandeling nodig is ter bescherming van de zwangere 
vrouw. In CGB 1996-24 bijvoorbeeld voert een dansschool aan dat het voor de 
veiligheid van de zwangere vrouw beter is dat zij geen toegang tot de dans-
avonden krijgt.  

 
Tabel 2. Argumentatie van verweerders 

 
Verboden 

onderscheid 

Geen verbo-
den onder-

scheid 

Niet bevoegd/ 
niet ontvanke-

lijk 
Totaal 

Ontkenning dat zwan-
gerschap rol speelt 

49 
(45%) 

60 
(55%) 

0 
(0%) 

109 
(100%) 

Bedrijfsmatige recht-
vaardiging 

54 
(95%) 

1 
(2%) 

2 
(4%) 

57 
(100%) 

Rechtvaardiging op 
juridisch-technische 
gronden 

26 
(87%) 

2 
(7%) 

2 
(7%) 

30 
(100%) 

Wettelijke uitzonde-
ring 

2 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(100%) 

Geen argumen-
ten/overig 

12 
(80%) 

3 
(20%) 

0 
(0%) 

15 
(100%) 

Totaal 
 

143 
(67%) 

68 
(32%) 

4 
(2%) 

215 
(100%) 

 
In deze tabel springen twee bevindingen in het oog. Ten eerste komt het ook bij 
de CGB veelvuldig voor dat de zwangerschapsdiscriminatie eenvoudigweg ont-
kend wordt. Iets minder dan de helft van de argumenten betreft een ontkenning 
van de verweerder dat de zwangerschap een rol heeft gespeeld. Het betreft hier 
vrijwel altijd zaken op het terrein van de arbeid. In veel gevallen betreft het een 
verzoekster met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt ver-
lengd. Verweerder voert dan aan dat niet de zwangerschap van verzoekster de 
reden is voor het niet-verlengen van haar contract, maar haar functioneren. Bij dit 
soort zaken komt het aan op de bewijsvoering. Er is dan sprake van een bijzonde-
re bewijslastverdeling; indien de verzoekster feiten aanvoert die onderscheid 
kunnen doen vermoeden, verschuift de bewijslast naar de werkgever. Hoewel 
Groot-Brittannië gebonden is aan dezelfde bewijslastrichtlijn42, is de praktijk die 
James beschrijft bij de employment tribunals anders. De bewijslastverdeling lijkt 
daar veel vaker ten gunste van de werkgever uit te pakken.  
Ten tweede valt op dat verweerders zelden wegkomen met rechtvaardigende 
argumenten. Of dat nou bedrijfsmatige argumenten zijn, juridisch-technische 
argumenten of nog andersoortige argumenten, in 80 tot 95% van de gevallen 

                                                           
42  Richtlijn nr. 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in 

gevallen van discriminatie op grond van het geslacht (PbEG 1998, L14/6). 
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oordeelt de CGB tot verboden onderscheid. Dat is niet vreemd gezien de Euro-
peesrechtelijke jurisprudentie, waaruit af te leiden is dat zwangerschapsdiscrimi-
natie onder de noemer direct onderscheid valt en derhalve slechts te rechtvaardi-
gen is met een in de wet genoemde uitzondering. Wel is het opmerkelijk dat 
verweerders deze argumenten blijven aanvoeren, ondanks het feit dat de jurispru-
dentie op dit punt helder is. Mogelijkerwijs vinden verweerders de wetgeving zo 
onrechtvaardig en onlogisch dat zij hun argumenten, hoewel juridisch gezien niet 
deugdelijk, blijven aanvoeren. Inderdaad wijzen de bedrijfsmatige argumenten 
die verweerders aanvoeren op een gebrek aan acceptatie van wetgeving op dit 
vlak. 

Veelvoorkomend (36 oordelen) is het argument dat de afwezigheid van ver-
zoekster tijdens haar zwangerschapsverlof de reden is voor het onderscheid, zoals 
ook het geval was in de zaak waarmee we dit artikel begonnen. Het gaat dan met 
name om het aangaan, verlengen of beëindigen van de arbeidsrelatie en in minde-
re mate ook om de arbeidsvoorwaarden. In 12 gevallen worden zuiver financiële 
redenen aangevoerd ter rechtvaardiging van het onderscheid. Hoewel het salaris-
behoud tijdens zwangerschapsverlof niet voor rekening van de werkgever komt, 
is de werkgever wel verplicht om rekening te houden met het zwangerschapsver-
lof bij bijvoorbeeld het uitbetalen van bonussen. Een enkele keer (drie oordelen) 
voeren verweerders aan dat er sprake is van een vertrouwensbreuk, doordat ver-
zoeksters hun zwangerschap of kinderwens in eerste instantie hebben verzwegen 
voor hun leidinggevenden. Deze zaken duiden op onwetendheid of onwilligheid 
bij de werkgever. Vrouwen zijn namelijk geenszins verplicht om een zwanger-
schap, laat staan een kinderwens te melden. Zo oordeelde het Europese Hof in het 
Tele Danmark arrest dat een zwangere werkneemster niet mag worden ontslagen 
omdat zij de werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst niet over haar 
zwangerschap heeft geïnformeerd.43 De kwesties maken duidelijk dat zwangere 
vrouwen zich voor een dilemma gesteld kunnen zien: ofwel snel duidelijkheid 
geven om de relatie met de (toekomstige) werkgever goed te houden, ofwel de 
zwangerschap nog even voor zich houden in verband met mogelijke complicaties 
of het risico achtergesteld te worden als gevolg van de zwangerschap. In beide 
gevallen echter loopt de vrouw kans om ongelijk behandeld te worden op grond 
van haar zwangerschap.  

Slechts eenmaal heeft een bedrijfsmatige argumentatie van verweerder geleid 
tot het oordeel ‘geen verboden onderscheid’ en dat was in een zaak waarin het 
gelijke behandelingsrecht botste met het verzekeringsrecht.44 Deze zaak draaide 
om een arbeidsongeschiktheidsverzekering die kon worden afgesloten bij ver-
weerder, waarbij zwangerschap was meeverzekerd. De verzekeraar weigerde 
verzoekster een arbeidsongeschiktheidsuitkering te geven op basis van haar 
zwangerschap, omdat zij ten tijde van het afsluiten van de verzekering reeds 
bekend was met haar, volgens de gezondheidsverklaring, gezonde zwangerschap. 
Verweerder gaf aan op basis van de gezondheidsverklaring het goed verloop van 

                                                           
43  HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-109/00 (Tele Denmark), Jur. 2001, p. 6993, r.o. 34. 

Zie ook Kamerstukken II 1987-1988, 19 908, nr. 6, p. 34. Kamerstukken II 1987-
1988, 19 908, nr. 14, p. 5-6. 

44  CGB 2006-44. 
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de zwangerschap als uitgangspunt te nemen en voerde aan dat het vanuit verzeke-
ringstechnisch oogpunt daarom niet mogelijk was om verzoekster uit te keren. 
Het voldragen van de zwangerschap was daarmee het zekere voorval en kon 
derhalve niet gekwalificeerd worden als feit of omstandigheid waarover onzeker-
heid bestaat. Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van onverwachte complica-
ties of een ongelukkige afloop van de zwangerschap zou verweerder wel uitkeren 
aan verzoekster. Hierbij zou immers het element van onzekerheid niet ontbreken. 
Hoewel de zwangerschap de oorzaak is van het gebrek aan onzekerheid oordeelt 
de Commissie dat de beslissing om niet aan verzoekster uit te keren niet is geba-
seerd op zwangerschap maar op het ontbreken van (voldoende) onzekerheid en 
dat er derhalve geen sprake is van direct of indirect onderscheid op grond van 
geslacht.  

Dit oordeel wijkt af, omdat dit het enige oordeel was waarin de verzoekster 
bij het afsluiten van de verzekering al wist dat ze zwanger was. In de overige 
oordelen was daarvan geen sprake en ging het, verzekeringstechnisch gezien, om 
een onzekere gebeurtenis. In een aantal van deze oordelen was er onder meer 
sprake van een wachttijd van twee jaar, die in strijd werd geacht met de wet.45 
Hierbij hadden verzekerden pas recht op zwangerschapsuitkering indien zij reeds 
twee jaar verzekerd waren. Deze voorzorgsmaatregelen tegen misbruik waren 
alleen bedoeld om misbruik door zwangere vrouwen tegen te gaan en werden 
door de CGB derhalve in strijd geacht met de wet. Het Gerechtshof Amsterdam 
kwam echter in een van deze zaken tot een ander oordeel kwam dan de CGB. De 
wachttijd van twee jaar werd door het Gerechtshof Amsterdam bestempeld als 
een indirect onderscheid op grond van geslacht, dat objectief gerechtvaardigd kon 
worden.46  

Frappant is dat de CGB in oordeel 2006-44 expliciet stelt dat er tevens geen 
sprake is van indirect onderscheid. Dit zou erop kunnen duiden dat de CGB een 
conclusie strekkende tot indirect onderscheid op grond van zwangerschap moge-
lijk acht en deze mogelijkheid niet wil uitsluiten in het oordeel.  

Tot nog toe heeft de Commissie slechts één keer tot indirecte discriminatie 
geoordeeld.47 Dit oordeel betreft een verstrekker van bewijzen van vliegbevoegd-
heden die weigert een zwangere vrouw een verlenging van 7,5 maanden van de 
geldigheid van het theorie-examen te verlenen. De verstrekker van de vliegbewij-
zen hanteert het beleid dat een verlenging in bijzondere omstandigheden kan 
worden verstrekt, maar dan slechts voor de periode van één maand. Reden hier-
voor is dat na een bepaalde periode de samenhang tussen theorie en praktijk in 
gevaar komt en dat een verlenging van 7,5 maanden de vluchtuitvoering in ge-
vaar kan brengen. De Commissie erkent dat theoriekennis na verloop van tijd kan 
verminderen maar stelt tevens dat verweerder onvoldoende heeft aangetoond dat 
het uitgesloten is dat deze kennis na een verlenging van langer dan één maand in 
voldoende mate aanwezig is. De CGB oordeelt dat er sprake is van indirect on-

                                                           
45  CGB 2007-63, CGB 2006-232, CGB 2005-80, CGB 2004-45, CGB 2004-44, CGB 

2002-76 en CGB 1997-87. 
46  Hof Amsterdam 19 oktober 2006, rolnr. 103-06 KG. Deze zaak is bij de CGB be-

handeld in oordeel 2004-44. 
47  CGB 1997-112. 
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derscheid op grond van geslacht, dat niet objectief gerechtvaardigd kan worden. 
Ook dit oordeel is een vreemde eend in de bijt. De wet bepaalt immers expliciet 
dat direct onderscheid mede onderscheid op grond van zwangerschap inhoudt. 
Bovendien is het vaste jurisprudentie van de CGB dat afwezigheid door zwanger-
schaps- en bevallingsverlof moet worden gezien als een direct en onlosmakelijk 
gevolg van de zwangerschap en daarom op één lijn dient te worden gesteld met 
zwangerschap zelf. Het is mogelijk dat de CGB in deze zaak een probleem zag 
indien de verweerder zou aantonen dat de verlenging de vluchtuitvoering in ge-
vaar zou brengen en daarom een uitweg creëerde door te concluderen tot indirect 
onderscheid. Latere oordelen duidden er echter op dat de Commissie een andere 
koers is gaan varen, zij heeft nooit meer tot indirect onderscheid op grond van 
zwangerschap geconcludeerd. Slechts driemaal verwijst zij nog naar het betref-
fende oordeel48, maar deze verwijzingen geven geen relevante informatie met 
betrekking tot de mogelijkheid van een eventueel indirect onderscheid op grond 
van zwangerschap. 

In een enkel geval pakt de bescherming tegen uitsluiting van de zwangere 
vrouw erg zuur uit voor de werkgever. Zo is er de zaak van een zwangere zange-
res die bij een theatergezelschap solliciteerde. Het theatergezelschap wees haar af, 
omdat zij tijdens de uitvoeringen met zwangerschapsverlof zou zijn. In lijn met 
de Europese jurisprudentie maar met een graat in de keel oordeelt de Commissie 
dat sprake was van verboden onderscheid.49 De Commissie zegt in haar oordeel 
begrip te hebben voor de redelijkheid van de argumenten van het theatergezel-
schap. Hoewel zij oordeelde tot verboden onderscheid, spreekt ze over een span-
ning tussen de wet en de uitkomst van de wetstoepassing en stelt dat het slechts 
haar taak is de wet toe te passen. Enkel de wetgever is in staat om deze spanning 
op te lossen.  

Deze zaak biedt naar onze mening een goed voorbeeld van een zaak die voor 
de verweerder tot een onbillijke uitkomst leidt, waar Vegter al op wees.50 Daarbij 
moet meteen opgemerkt worden dat de analyse van het geheel van de uitspraken 
op het gebied van zwangerschapsdiscriminatie slechts enkele vergelijkbare uit-
spraken laat zien. Hoewel verweerders vaker aangeven dat de zwangere 
werkneemster in een cruciale periode niet werkzaam is ten gevolge van het ver-
lof, is er in deze zaak wel een bijzonder onbillijke uitkomst. Nog los van het feit 
dat er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zijn de werkzaamheden 
voor de uitvoering totaal overbodig indien de zangeres met verlof is tijdens de 
uitvoering. De Commissie ziet in de zaak van het theatergezelschap in elk geval 
geen aanleiding het gesloten systeem in twijfel te trekken, omdat het strikt vast-
houden aan dit systeem bijdraagt aan het algemene belang van bescherming van 
vrouwen wegens zwangerschap tegen onderscheid.51 Zonder afbreuk te willen 
doen aan dat algemene belang, is het de vraag of de economische en organisatori-
sche risico’s (met uitzondering van het loonbehoud tijdens het zwangerschapsver-

                                                           
48  CGB oordelen 1998-137, 1999-36 en 2001-87. 
49  CGB 2002-43. 
50  Zo ook K. Henrard (2008), Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal per-

spectief, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 308-309. 
51  CGB (2005), Het verschil gemaakt, p. 35-37. 
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lof) van de afwezigheid van zijn zwangere werkneemsters te allen tijde voor 
rekening van de werkgever dienen te komen, ongeacht de aard en omvang van 
zijn nadeel. Vooral kleine bedrijven en bedrijven met veel vrouwen in dienst 
dragen in dat geval de lasten.52 De aanbeveling van Vegter aan de CGB om in de 
oordelen uitgebreider aandacht te besteden aan de argumenten van verweerders 
zonder dat daar in juridisch opzicht iets mee gedaan kan worden, biedt naar onze 
mening weinig soelaas. Hoewel gepoogd kan worden meer begrip voor de logica 
achter de strenge wetgeving te creëren bij werkgevers, blijft de spanning tussen 
de formele en materiële rechtvaardigheid blijft bestaan. Maar het roept wel vra-
gen op. Voor werkgevers kan het in sommige gevallen lastig zijn een zwangere 
vrouw in dienst te nemen of in dienst te hebben, maar wie moet die last dragen? 
De zwangere werkneemster, de werkgever of wellicht de overheid?53 In de con-
clusie komen wij hierop terug. 

Rechtsbijstandverlening 

Hierboven kwam ter sprake dat verweerders juridisch kansloze en dus ondeug-
delijke argumenten naar voren brengen. Nu verweerders deze argumenten blij-
ven aanvoeren, rijst de vraag welke rol de rechtsbijstandverlening speelt in deze 
zaken. Voeren advocaten en andere rechtsbijstandverleners deze argumenten 
ook aan of zijn het slechts de ‘leken’? Deze vraag is te meer van belang omdat 
eerdere auteurs hebben opgemerkt dat de Commissie in het algemeen vaker tot 
onderscheid concludeert indien de verzoeker gebruik maakt van deskundige 
hulp54, zoals ook werd opgemerkt in het Britse onderzoek naar de behandeling 
van zaken bij de employment tribunals. 
 
Tabel 3. Rechtsbijstandverlening55 

 Verboden 
onderscheid 

Geen verboden 
onderscheid 

Verzoekster   

 - zonder rechtsbijstand 70 (61%) 44 (39%) 

 - met rechtsbijstand 51 (72%) 20 (28%) 

 - onbekend 4 (80%) 1 (20%) 

Verweerder   

 - zonder rechtsbijstand 53 (69%) 24 (31%) 

 - met rechtsbijstand 66 (63%) 39 (37%) 

 - onbekend 5 (71%) 2 (29%) 

                                                           
52  Een argument dat expliciet is afgewezen in HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-109/00 

(Tele Denmark), Jur. 2001, p. 6993, r.o. 39. In r.o. 39 wordt vermeld dat het (…) 
geen verschil maakt, dat de werkneemster is aangenomen door een zeer grote onder-
neming die veelvuldig gebruik maakt van tijdelijk personeel. 

53  I. Asscher-Vonk (2005), ‘Wie draagt de zwangerschap?’ Nemesis (5), p. 112-118. 
54  Asscher-Vonk & Groenendijk (1999), a.w., p. 507.  
55  In sommige zaken zijn meerdere verzoeksters of verweerders, waardoor de totalen 

het totaal van 188 oordelen overstijgt (verzoeksters: 190; verweerders 189). 
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Inderdaad blijkt uit tabel 3 dat vrouwen die zich bij de procedure bij de CGB 
laten bijstaan door een rechtshulpverlener iets vaker succes hebben dan vrouwen 
die de procedure alleen voeren, maar de verschillen zijn klein (72% versus 61%). 
Behalve door advocaten, laten verzoeksters zich ook bijstaan door antidiscrimina-
tiebureaus. 

Een meerderheid van de verweerders (56%) laat zich bijstaan door een 
rechtsbijstandverlener, meestal een advocaat of bedrijfsjurist. Een verrassend 
resultaat is dat, hoewel bedrijfsmatige argumenten in juridisch opzicht bijna altijd 
irrelevant zijn, deze ook door rechtshulpverleners aangevoerd worden, te weten in 
24% van de gevallen. Hierin bestaat bijna geen verschil met de mate waarin dit 
argument is aangevoerd door verweerders zonder rechtshulp, te weten in 27% 
van de gevallen. Een ander opvallend resultaat is dat de wettelijke uitzondering 
weinig als argument wordt aangedragen. Het blijkt derhalve voor het soort argu-
mentatie niet uit te maken of verweerders rechtshulp in hebben geschakeld of 
niet. En zoals uit de tabel blijkt, worden hun succeskansen er ook niet wezenlijk 
groter op. De filterfunctie die rechtshulpverleners normaal gesproken hebben, is 
in dit soort zaken niet zichtbaar. Deze uitkomsten zetten vraagtekens bij de kwali-
teit van de rechtsbijstandverlening. Nader onderzoek zal moeten aantonen of dat 
terecht is. 

De aard van het bedrijf 

Hoe kan worden verklaard dat verweerders, zelfs als die zich laten bijstaan door 
een rechtsbijstandverlener, argumenten aanvoeren die juridisch geen hout snij-
den? Zouden zij dit doen onder het mom ‘niet geschoten is altijd mis’? Laat de 
kwaliteit van de rechtsbijstand te wensen over? Een andere reden hiervoor zou 
kunnen zijn dat bedrijven om bedrijfsmatige of zuiver financiële redenen het niet 
kunnen bolwerken om een zwangere werkneemster in dienst te nemen of te hou-
den. Het loonbehoud voor de zwangere werkneemster komt dan wel niet voor 
rekening van de werkgever, maar een bedrijf kan wel op andere wijze nadeel 
lijden, bijvoorbeeld doordat een vervanger moet worden gezocht. Dit zou met 
name kunnen gelden voor kleine bedrijven in de profitsector. Uit het Britse on-
derzoek van de Equal Opportunities Commission kwam naar voren dat vrouwen 
vooral in kleine bedrijven met minder dan twintig werknemers zwangerschaps-
discriminatie ervaren. Berekend is dat voor deze bedrijven de kosten om wetge-
ving op het terrein van het arbeidsrecht na te leven 35% hoger liggen dan voor 
bedrijven met meer dan vijftig werknemers. Sommige kiezen er dan ook bewust 
voor om de wetgeving niet na te leven of zelfs om maar geen vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd aan te nemen.56  

Uit de dossiers en oordelen van de CGB zijn helaas geen gegevens over de 
omvang van de bedrijven af te leiden. Wel is bekend of het gaat om profit of non-
profit bedrijven. Verwacht werd dat profit bedrijven een voor hen negatief oor-

                                                           
56  EOC (2005), a.w., p 15. De kosten van zwangerschapsgerelateerde maatregelen zijn 

moeilijk in te schatten, maar betreffen bijvoorbeeld de werving en opleiding van een 
vervanger. 
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deel van de Commissie minder vaak zullen opvolgen dan grote, non-profit orga-
nisaties.  

De resultaten bevestigen deze verwachting vooral wat betreft de structurele 
opvolging van oordelen. Van 50 oordelen is zowel het type organisatie bekend als 
de opvolging van het oordeel. Het gaat in 38 oordelen (63%) om een profitorga-
nisatie en in 22 oordelen (37%) om een non-profitorganisatie. De profitorganisa-
ties hebben in 63% van de gevallen het oordeel opgevolgd, waarvan in de helft 
van de gevallen sprake was van structurele opvolging. De non-profitorganisaties 
volgden de oordelen in 82% van de gevallen op, waarvan in alle gevallen sprake 
was van een structurele opvolging. Deze bevindingen zullen geen verbazing 
wekken, aangezien non-profitorganisaties (doorgaans overheidsinstellingen) een 
voorbeeldfunctie hebben. Toch werd dit effect in eerdere evaluaties van de 
AWGB niet aangetoond.57  

Conclusies 

De wetgeving en Europeesrechtelijke jurisprudentie op het terrein van zwanger-
schapsdiscriminatie laten de Commissie weinig tot geen ruimte om de belangen 
van werkgevers mee te laten wegen in de oordelen op het moment dat vaststaat 
dat de zwangerschap of gevolgen daarvan (afwezigheid door verlof, zwanger-
schapsgerelateerde ziekte etc.) een rol hebben gespeeld. Er zijn goede redenen om 
de bescherming van zwangere vrouwen zo strikt en absoluut op te vatten: zwan-
gere vrouwen vormen nu eenmaal een kwetsbare groep en de achterstelling van 
deze groep vrouwen vindt waarschijnlijk op grote schaal en tamelijk verborgen 
plaats. Die strikte bescherming heeft echter als keerzijde dat het draagvlak onder 
werkgevers waarschijnlijk laag is, waardoor werkgevers de wetgeving trachten te 
omzeilen door allerlei andere redenen aan te voeren voor de benadeling van 
zwangere vrouwen. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 

In elk geval leiden de klachten over zwangerschapsdiscriminatie tot een hoog 
percentage gegrond verklaarde verzoeken bij de Commissie (65%, bijna twee 
keer zo hoog als bij het gemiddelde van alle oordelen het geval is). Daarbij speelt 
een rol dat het naar verhouding vaak gaat om een selectie van wat ‘zwaardere’ 
zaken op het gebied van beëindiging en verlenging van arbeidscontracten en in 
mindere mate om zaken met betrekking tot de werving of het aangaan van een 
arbeidsrelatie. Het maakt weinig verschil of partijen zich laten bijstaan door 
rechtshulpverleners; alleen verzoeksters die zich laten bijstaan hebben een iets 
hoger slagingspercentage. 

De argumenten die verweerders naar voren brengen, doen vermoeden dat niet 
zozeer onwetendheid met de wetgeving een rol speelt, maar vooral financiële 
onmacht of onwil om de wetgeving daadwerkelijk toe te passen op het moment 
dat dat ten koste gaat van omzetcijfers, productieverlies of de continuïteit binnen 
een bedrijf. Dit vermoeden wordt nog eens bevestigd door het feit dat deze argu-
menten ook door rechtshulpverleners van verweerders naar voren worden ge-
bracht, terwijl men toch van hen mag verwachten dat zij van de wetgeving en 
jurisprudentie op de hoogte zijn (maar mogelijk is dat niet altijd het geval). Ande-
                                                           
57  Böcker (1999), a.w. 
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re indicaties zijn dat de opvolgingspercentages van oordelen over zwanger-
schapsdiscriminatie iets achterblijven ten opzichte van andere discriminatiegron-
den en dat oordelen, als zij worden opgevolgd, voornamelijk tot individuele 
maatregelen leiden en minder tot structurele maatregelen.  

Op de opvolging van oordelen is verder zowel de aard van de relatie als het 
type organisatie van verweerder van invloed. Zaken waarin sprake is (geweest) 
van een arbeidsrelatie worden aanzienlijk beter opgevolgd dan zaken waarin de 
verzoeker en verweerder nog niet tot elkaar in een relatie staan. Non-profitor-
ganisaties leven de oordelen van de Commissie bovendien beter na dan profitor-
ganisaties en treffen vooral meer structurele maatregelen ter verbetering. Deze 
laatste twee bevindingen zijn waarschijnlijk niet specifiek voor zwangerschapsge-
relateerde zaken. 

De acceptatie van wetgeving op het gebied van zwangerschap kan naar onze 
overtuiging worden vergroot, indien meer onderzoek naar de problematiek van 
zwangerschapsdiscriminatie wordt gedaan en meer bekendheid aan het verschijn-
sel wordt gegeven. Anders dan in Groot-Brittannië is in ons land weinig bekend 
over de schaal waarop zwangerschapsdiscriminatie zich voordoet en de aard van 
de problemen. Ook is nader onderzoek vereist naar de noodzaak en wijze waarop 
kleine bedrijven kunnen worden ondersteund bij de naleving van deze wetgeving. 
Asscher-Vonk heeft er eerder op gewezen dat de kring van degenen die de lasten 
moeten dragen (vooral werkgevers met veel vrouwen in dienst) te beperkt is en 
dat het sociaal recht ontoereikende oplossingen biedt voor de nadelige gevolgen 
van zwangere medewerkers voor werkgevers. Zij pleit dan ook voor uit de schat-
kist gefinancierde voorzieningen.58 Ook de Britse Equal Opportunities Commis-
sion pleit er (onder meer) voor om kleine ondernemers te ondersteunen door een 
helpdesk op te zetten voor advies op het gebied van personeelsbeleid en om hen 
financieel tegemoet te komen voor de kosten voor de werving of training van 
vervangend personeel of voor maatregelen die de gezondheid en veiligheid van 
zwangere werkneemsters kunnen vergroten. Dit zijn maatregelen die wellicht ook 
in Nederland de nog altijd precaire positie van zwangere vrouwen kunnen ver-
sterken en tegelijkertijd de lasten voor vooral kleine ondernemers kunnen verlich-
ten.  

 

 
58  Asscher-Vonk (2002), a.w. 



 

Constitutioneel bewustzijn in Nederland: 
Van burgerzin, burgerschap en de onzichtbare Grondwet 

Barbara Oomen 

‘Ons zedelijk, ons constitutioneel versterken, ja onoverwinne-
lijk maken, dit hangt van ons af. In onzen tijd beslist physi-
schen overmagt op den duur niet meer, doch heeft een klein 
volk met een zwak politisch gestel en karakter alles te duch-
ten’ - Thorbecke1  

 
De geest van Thorbecke, die steeds vaker in Nederland lijkt op te duiken, waar-
de op 27 februari 2008 rond op het feestje van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken in de Haagse Ridderzaal ter gelegenheid van 25 jaar grondwetsherzie-
ning. De dagvoorzitter sprak over een feestje met een missie: ‘De Grondwet te 
laten leven in de samenleving’ (MinBzk 2008, p. 7). De minister van Binnen-
landse Zaken, Ter Horst, sprak onder uitgebreide referte aan de Bataafse Staats-
regeling over hoe gepassioneerde staatslieden als Thorbecke niet altijd aan het 
langste eind trokken. Haar kabinet, zo stelde zij, stond voor onderlinge verbon-
denheid. Echter: ‘Die verbondenheid vereist een convergentiepunt, een ge-
meenschappelijk baken en bij het zoeken daarnaar ligt het in de rede om ook te 
kijken naar de Grondwet als constitutionele basis waar de Nederlandse staat op 
rust’ (p. 14). Vrijwel tout staatsrechtelijk Nederland toonde zich sceptisch. Zo 
hekelde prof. Kortmann de notie van een ‘flûte echantant’ waar Nederlanders 
en niet-Nederlanders op het jaarlijkse grondwetfeest ‘dansend en juichend ach-
teraan lopen’ (p. 17) en waarschuwde tegen de Grondwet als regeling van de 
maatschappelijke verhouding ‘tussen u en mij’ (p. 31). Prof. Voermans waar-
schuwde voor een Grondwet ‘als boodschappentas voor modernismen’ (p. 34), 
Prof. Peters gaf aan dat de Grondwet nu eenmaal een ‘sneu instrument’ is zo-
lang rechters er niet aan kunnen toetsen (p. 35) en prof. Hertogh waarschuwde, 
vanuit rechtssociologische optiek, tegen teveel hoop in de Grondwet als instru-
ment voor moral engineering en pleitte voor grass roots constitutionalism (p. 
63). Prof. Foqué, als Belgische gast, viel hierbij uit de toon door met een be-
roep op Montesquieu te stellen: ‘Geen levende rechtsstaat en geen democra-
tisch politieke wilsvorming zonder zichtbare Grondwet’ (p. 59). 

De staatsrechtelijke scepsis bij de ambitie van de regering om de Grondwet 
te versterken en een grotere maatschappelijke betekenis te geven legde het af 
tegen de ‘fictie van de constitutie’, in het vorige nummer van dit blad nog uit-
gebreid door Olaf Tans omschreven. In juli 2009 installeerden ministers ter 
Horst en Hirsch Ballin (Justitie) een Staatscommissie Grondwet. De opdracht 

                                                           
1  J.R. Thorbecke, Aantekening op de Grondwet, VIII. 
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van deze commissie, een uitvloeisel van het regeerakkoord, lijkt op het eerste 
gezicht nogal divers: het adviseren over de toegankelijkheid en de betekenis 
van de Grondwet voor burgers, de opneming van een preambule, de verhouding 
tussen opgenomen grondrechten en rechten voortvloeiend uit internationale 
verdragen, zoals het recht op een eerlijke procesgang en het recht op leven, de 
grondrechten in het digitale tijdperk, de invloed van de internationale rechtsor-
de op de nationale rechtsorde, de verhouding tussen wezenlijke Nederlandse 
constitutionele waarden en besluiten van volkenrechtelijke organisaties of ver-
dragsbepalingen en de beperkingssystematiek van grondrechten.2 

Ondanks staatsrechtelijke scepsis lijkt het huidige kabinet 170 jaar na dato 
Thorbecke’s oproep om Nederland ‘constitutioneel te versterken’ ter harte te 
nemen, onder andere via het versterken van de toegankelijkheid en de betekenis 
van de Grondwet voor de burger. Tegen deze achtergrond onderzoekt dit artikel 
de plaats die de Grondwet momenteel heeft in de empirische en discursieve 
invulling van burgerschap in Nederland. Het betoog valt in vier delen uiteen. 
Ten eerste een wat uitgebreider overzicht van de verwachtingen die het kabinet 
lijkt te hebben van versterking van de Grondwet. Vervolgens volgt een over-
zicht van het huidige burgerschapsdiscours, dat zich sterk richt op burgerzin, en 
een assimilationistische invulling van burgerschap. Vervolgens laat ik zien hoe 
de Grondwet, in potentie, op meerdere fronten een rol kan spelen in de invul-
ling van burgerschap: als staatsregeling (en tevens ook basis van staatsburger-
schap), in het vestigen van een als juridische en procedurele waarborg tegen 
willekeurig overheidsoptreden (de juridische dimensie van burgerschap), als 
juridisch-normatief ijkpunt (de participatoire dimensie van burgerschap) en in 
symbolisch-inspirerende zin (burgerschap als bron van identiteit). Juristen be-
nadrukken met name de rol van de Grondwet als staatsregeling, en als waar-
borgfunctie, zeker waar dit gaat over de Nederlandse grondwet. Het kabinet wil 
juist de juridisch-normatieve en de symbolisch-inspirerende functie versterken. 
De resultaten van een empirisch onderzoek naar het constitutioneel bewustzijn 
in Nederland laten vervolgens zien dat Nederlanders allevier de functies van de 
Grondwet belangrijk lijken te vinden. In die zin lijkt er – vanuit burgerperspec-
tief – ruimte voor een versterking van niet alleen de waarborg, maar ook de 
juridisch-normatieve en symbolisch-inspirerende functie van de Grondwet, en 
daarmee ook voor een meer kritisch-democratische invulling van het burger-
schapsdiscours in Nederland.  

Achtergrond: de Grondwet versterken? 

Waar komt die roep tot versterking van de Grondwet vandaan? In zekere zin is 
de roep om een sterke, meer tot de verbeelding sprekende constitutie even oud 
als de huidige Grondwet, die dateert van 1848. ‘De Grondwet mag niet een 
loutere vorm, zij moet ook een nationale kracht wezen’, schreef Thorbecke, en 
merkte op: ‘men zag de gebreken en wat men behoefde, doch de moed ont-

                                                           
2  Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangaande de 

opdrachtverlening aan de Staatscommissie Grondwet, 26 januari 2009, kamerstuk 
31570-8. 
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brak’.3 Ook de Proeve van een nieuwe grondwet uit 1966 beoogde versterking 
van het normatieve gehalte van de Grondwet.4 In een uitgave ter gelegenheid 
van vijftien jaar grondwetswijziging, in 1983, vroeg Van Gunsteren om een 
grondwet die op het terrein van het internationaal beleid en multiculturaliteit 
‘het broodnodige houvast zou dienen te verschaffen’, beklaagde De Meij zich 
over de ‘onwaarachtige en onbegrijpelijke Grondwet’, treurde Besselink over 
de ‘grote, verlaten woestenij die geen politicus durft te betreden’, hekelde De 
Winter ‘de ondragelijke lichtheid van de Nederlandse Grondwet’ en fulmineer-
de Meijers over het feit dat juist de hoofdregels van de Nederlandse Staat niet 
vastgelegd zijn in de Grondwet.5  

In respons op de grote politieke aardverschuivingen van het nieuwe milleni-
um – de teraardebestelling van de multiculturele samenleving, de aanslagen op 
11 september 2001, de opkomst van de lijst-Fortuyn en de moord op de lijst-
trekker – klonk met enige regelmaat de roep om sterkere articulatie en zelfs 
acceptatie van de kernwaarden van de rechtsstaat (Asscher 2003, Bank 2001). 
Toenmalig wethouder Aboutaleb zei de dag na de moord op Theo van Gogh 
bijvoorbeeld in de Alkabir moskee: ‘Voor mensen die deze gezamenlijke kern-
waarden niet delen, is er geen plaats in een open samenleving als de Nederland-
se. De vrijheid van religie, de vrijheid van meningsuiting en het anti-
discriminatiebeginsel zijn de belangrijkste onderdelen daarvan’.6 Een verge-
lijkbare benadering kozen adviesorganen als de WRR in ‘De toekomst van de 
nationale rechtsstaat’ en ‘Waarden, normen en de last van het gedrag’.7 Ook 
stond het belang van het uitdragen van de kernwaarden van de rechtsstaat cen-
traal in de door toenmalig minister de Graaf uitgebrachte nota ‘Grondrechten in 
een Pluriforme samenleving’. 

De Nationale Conventie, ingesteld in 2005, omvatte ook een werkgroep 
‘Een Grondwet voor de 21e eeuw’. De leden Zoethout, Sap, Ramadan en Kui-
pers pleitten voor een grondwet die verder ging dan het ‘staatkundig basisre-
glement’ maar die ook een ‘samenbindende en instructieve’ functie zou vervul-
len. Zij pleitten in 2006 voor opname van een preambule, een hoofdstuk alge-
mene bepalingen met belangrijke constitutionele uitgangspunten, constitutione-
le toetsing en een meer soepele procedure ter herziening van de grondwet.8 Hun 
argumenten vonden in de media beperkt bijval onder titels als ‘Grondwet als 
sociaal contract tussen burgers’, ‘Identiteit hoort in de Grondwet’ en ‘Geef 
burgers sleutelrol bij Grondwet’.9 

                                                           
3  Ibid. 
4  Van der Tang, p. 341. 
5  NJB 1998, p. 203, 210, 212, 217, 227. 
6  Toespraak wethouder Aboutaleb in Alkabir Moskee, woensdag 3 november 2004, 

http://amsterdam.nl/gemeente/college/freek_ossel/aboutaleb/toespraak_wethouder. 
7  Bv Waarden, Normen en de last van het Gedrag, p. 244. Zie ook Commissie Uitdra-

gen Kernwaarden Rechtsstaat 2008. 
8  Nationale Conventie. 2006. Hart voor de publieke zaak: Aanbevelingen van de 

nationale conventie voor de 21e eeuw. Den Haag, pp 42-50. Zie ook de Voorstudie 
‘Een grondwet voor de 21ste eeuw’. 

9  S. Van Bijsterveld, S. v. 2006. Identiteit hoort in grondwet. NRC Handelsblad, 15 
februari 2006, p. 6. en O. Ramadan, Grondwet als sociaal contract tussen burgers, 
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Hoewel de aanbevelingen van de Nationale Conventie over het algemeen, na 
het aantreden van het vierde kabinet-Balkenende, een stille dood stierven10, 
namen de coalitiepartijen in het regeerakkoord wel de volgende passage op: 
‘Ten aanzien van de Grondwet, waarvan de laatste algehele herziening 25 jaar 
geleden van kracht is geworden, wordt door een Staatscommissie advies uitge-
bracht over onder meer (niet limitatief) de voor- en nadelen van een preambule, 
de toegankelijkheid voor burgers, en de verhouding tussen de opgenomen 
grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals 
het recht op eerlijke procesgang (fair trial) en het recht op leven’.11 In datzelfde 
akkoord gaven de kersverse coalitiepartners, onder het kopje integratie, hun 
visie op de verhouding tussen burgerschap en grondrechten: ‘Alle burgers die 
zich beschermd weten door de grondwettelijke vrijheden van ons land hebben 
ook de plicht die grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst en de vrijheid 
van meningsuiting, te verdedigen, ook of juist in de eerste plaats voor de ander. 
In dit kader wordt de ontwikkeling van een Handvest van verantwoordelijk 
burgerschap ter hand genomen. De grondwaarden van onze samenleving zullen 
alleen vitaal blijven indien zij daadwerkelijk worden beleefd en verdedigd in 
het handelen van ieder in het maatschappelijk verkeer.’12 De Troonrede 2008 
repte van een Staatscommissie die onder meer zou ‘bezien welke mogelijkhe-
den er zijn om de Grondwet beter toegankelijk te maken...Alle inwoners van 
ons land dienen doordrongen te blijven van de democratische waarden en ver-
antwoordelijkheden die het fundament vormen van de Nederlandse samenle-
ving.’13  

De belangrijkste Haagse actoren leken echter verre van overtuigd van nut en 
noodzaak van grondwetsherziening. De Raad van State, gevraagd om nader 
advies, stelde fijntjes vast dat niet duidelijk werd ‘om welke problemen het 
eigenlijk gaat, waardoor die problemen worden veroorzaakt en waarom wijzi-
ging of aanvulling van de Grondwet ... de meest in aanmerking komende oplos-
sing voor die problemen zou zijn’.14 Mocht er toch een Staatscommissie ko-
men, dan bij voorkeur een commissie met een brede politieke samenstelling. 
Ook de Tweede Kamer leek weinig gecharmeerd van het idee van een Staats-
commissie. De idee van een toegankelijker Grondwet en maatschappelijk debat 
over de kernwaarden van de rechtsstaat spraken alle politieke partijen nog wel 
aan. De twijfels golden hier echter de opdrachtverlening aan een Staatscommis-
sie – ‘Wij geven het primaat aan de politiek en niet aan staatscommissies’ – en 

                                                                                                                                 
NRC Handelsblad, 15 februari 2006, p. 6; M. Hertogh, Geef burgers sleutelrol bij 
grondwet. NRC Handelsblad, 23 februari 2006, p. 8. Overigens waren alle auteurs 
betrokken bij de Nationale Conventie. 

10  Zie De Nationale Ombudsman 2007, p. 13. 
11  Regeerakkoord 2007, Samen Werken, Samen Leven, Bestuurlijke inrichting, sub 8, 

http://www.regering.nl/Het_kabinet/Regeerakkoord. 
12  Idem, Integratie, sub 6. 
13  Troonrede 2008, Samen Werken aan een goede toekomst, 16 september 2008, 

http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2008/september/16/Troon
rede_2008_samen_werken_aan_goede_toekomst. 

14  Herziening Grondwet, Advies Raad van State en Nader Rapport, Tweede Kamer, 
Vergaderjaar 2007-2008, 31570, nr. 3. 
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de ambitie om het symbolisch-inspirerende karakter van de Grondwet te ver-
groten; ‘Ik heb twijfels bij de instrumentalisering van de Grondwet’.15  

                                                          

Ondanks deze lauwe reacties besloot het kabinet-Balkenende toch tot de in-
stallatie van een Staatscommissie. In het Nader Rapport verantwoordde het de 
ambitie de Grondwet te versterken, met name waar het ging over de symbo-
lisch-inspirerende, de juridisch-procedurele en de juridisch-normatieve functie 
ervan.16 De vraag of ‘de Grondwet meer dan tot nu toe een verbindende rol kan 
spelen in de samenleving’ en het belang van een Grondwet die ‘gekend wordt 
en betekenis heeft’ diende gezien te worden tegen de achtergrond van de mega-
trends in de samenleving: informatisering, internationalisering, informalisering, 
individualisering en intensivering.  

Met de nadruk op de ‘Grondwet als bindmiddel’ sloot het kabinet aan bij 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk (Bank 2001). De Britse 
regering, onder leiding van Jack Straw, werkt aan een Bill of Rights and Res-
ponsibilities. Dit met name tegen de achtergrond van de invoering van de Hu-
man Rights Act, die in Engeland veel kritiek ontving, en discussies over immi-
gratie: ‘We believe it is important that people know their rights and their res-
ponsibilities. That common knowledge helps bind us together as a nation.’17 In 
Frankrijk adviseerde een Comité Constitutionnel over hervormingen van het 
staatsbestel, met de toevoeging van president Sarkozy dat een dergelijke opera-
tie succesvoller is in koude periodes dan in verhitte tijden.18 

Bij de installatie van de Nederlandse Staatscommissie sprak minister ter 
Horst, de opdrachtgever samen met minister Hirsch Ballin, van risico’s voor de 
relevantie van de grondwet, en stelde: ‘Onverschilligheid en onwetendheid ten 
opzichte van onze publieke waarden moet plaats maken voor een klimaat waar-
in de publieke waarden goed gekend en doorleefd zijn.’19 Voorzitter Thomas-
sen bespeurde één rode draad door de overigens veelsoortige opdracht: ‘dat de 
grondwet betekenis moet hebben voor de burger’. ‘Als het waar is dat de 
Grondwet slechts een bescheiden betekenis heeft voor de burger dan hoeft dat 
nog niet zo te blijven’, zo stelde zij.  

Burgerschap en het burgerschapsdiscours nader beschouwd 

De burger staat dus centraal in de ambitie om de Grondwet te herzien. Zo wordt 
de versterking van de Grondwet steevast gepresenteerd onder de koepel van 
‘Democratie en burgerschap’. Dit is interessant omdat het burgerschapsdiscours 
in Nederland tot dusverre weinig nadruk legt op democratisch burgerschap, en 
eerder burgerzin centraal stelt. Om deze reden, in het onderstaande, eerst nade-

 
15  Herziening Grondwet, Verslag van een Algemeen Overleg, 14 november 2008, 31570, 

nr 6, uitspraak resp. kamerlid Van Raak (SP) en fractievoorzitter Pechtold (D66). Zie 
ook het verslag van het algemeen overleg op 17 februari 2009, 31570, nr. 9 

16  Ibid., ad 4. 
17  http://www.justice.gov.uk/news/newsrelease230309a.htm. 
18  http://www.comite-constitutionnel.fr/. 
19  Speeches installatie Staatscommissie Grondwet, 9 juli 2009, 
 www.staatscommissiegrondwet.nl. 
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re beschouwing van de huidige discursieve en empirische invulling van burger-
schap in Nederland.  

Het begrip burgerschap, in de meest brede zin, verwijst naar de verhouding 
tussen individu en samenleving (Benhabib 2008; Isin 2002, 2008). Welke sa-
menleving staat niet vast: het kan gaan om de buurt, de stad, de natie of zelfs de 
hele wereld – van lokaal burgerschap tot wereldburgerschap. Veel auteurs wij-
zen op een steeds meer meerlagig burgerschapsbegrip: ‘We are moving away 
from citizenship understood as national membership increasingly towards a 
citizenship of residency which strengthens the multiple ties to locality, to the 
region, and to transnational institutions’ (Benhabib 2008: p. 25). Ook over de 
aard van de verhouding wordt verschillend gedacht. Staan de rechten die de 
burger ontleent aan het behoren tot de samenleving centraal, of juist de verant-
woordelijkheden die dit met zich meebrengt? Is het behoren bij een gemeen-
schap slechts instrumenteel, of een belangrijke bron van identiteit, van ‘belon-
ging’? (Anderson 1983).  

De multi-interpretabiliteit van het begrip is zichtbaar in de grote vlucht die 
het heeft genomen in het politieke discours in het afgelopen decennium. Hu-
renkamp en Tonkens laten zien het gebruik van het begrip burgerschap in zo-
wel de media als in de politiek in de periode 1995 – 2005 verdrievoudigde. Zij 
merken hierbij op: 

‘Het woord duikt niet langer in de marge op, noch als abstract referentiepunt; het staat 
nu regelmatig centraal in beschouwingen, reportages en commentaren over beleids-
plannen en maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwijs en integratie van minder-
heden eisen hierbij het merendeel van de ruimte op. Het debat over wat de status van 
burgerschap precies betekent, wat de mogelijke rechten zijn die burgerschap mee-
brengt en wat de gunstige invloed kan zijn van de – dankzij die rechten – kritische 
burgers op de politiek, beperkt zich tot “Europa”. Met betrekking tot onderwijs en 
integratie draait het bij burgerschap overwegend om de kwestie dat er een bepaalde 
mate van gedeelde normen en waarden moet zijn – en dat het aan beide schort. Niet 
zozeer wélk burgerschap, of hoé, maar vooral: meer burgerschap, via het onderwijs, 
via inburgering, via het overdragen van waarden en normen’ (p. 15). 

Deze nadruk op méér burgerschap duidt op een nadruk op aanpassingsgericht 
in plaats van kritisch-democratisch burgerschap. Een aanpassingsgericht bur-
gerschapsbegrip legt de nadruk op verantwoordelijkheden, en op de acceptatie 
van de binnen de samenleving geldende normen en waarden.20 Een kritisch-
democratisch burgerschapsbegrip ent burgerschap op het debat over en de ge-
zamenlijke reflectie op democratische rechten en verantwoordelijkheden; het 
‘burgerschap als ambt’ (vgl. Habermas 1996, Van Gunsteren 1992).  

Een korte beschouwing van de uitwerking van het burgerschapsbegrip bin-
nen de Wet Inburgering, het burgerschapsonderwijs en het Handvest Verant-
woord Burgerschap laat zien hoezeer de aanpassing aan de Nederlandse samen-

                                                           
20  Veugelers 2003, aangehaald in J. Bron, Een basis voor burgerschap, p. 28-29. Poli-

tiek-filosofisch wortelt het aanpassingsgericht burgerschapsbegrip in het republi-
keinse en communitaristische denken over burgerschap, terwijl de kritisch-
democratische benadering eerder binnen de klassiek-liberale traditie zou passen. Zie 
bv WRR 2004, p. 55-78. 
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leving, of zelfs aan de lokale gemeenschap, hierin centraal staat. In hun bespre-
king van de Wet Inburgering laten Schinkel, Spijkerboer en Vermeulen allen 
zien dat de inburgeringstest niet zozeer gericht is op het kennen van de voor-
naamste rechten van burgers binnen de Nederlandse samenleving, maar – veel 
verder nog – op het accepteren van de basiswaarden van die samenleving (zie 
ook WRR 2003, p. 13).21 Zelfs de enige publicatie die het verband legt tussen 
de grondwet en ‘nieuwe Nederlanders’ stelt op de achterflap: ‘Nieuwe burgers 
vinden hun plekje in de Nederlandse samenleving. Zij krijgen al snel te maken 
met plichten’. Om vervolgens pas toe te voegen ‘Iedereen die in Nederland 
woont heeft naast plichten, ook rechten’ (Van Almelo 2003).  

Een vergelijkbaar invulling van burgerschap is te vinden in het burger-
schapsonderwijs. Zowel het Primair als het Voortgezet onderwijs zijn sinds 
2006 bij wet verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap: ‘het onderwijs 
(…) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale inte-
gratie’.22 Ook hier krijgt (actief) burgerschap de invulling van gemeenschaps-
zin. In de definitie van het ministerie van OcenW: ‘Actief burgerschap verwijst 
naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 
daar een actieve bijdrage aan te leveren’.23 Het Toetsingskader Burgerschap 
onderscheidt, in de operationalisering van het begrip, vier dimensies: 

1. De school schenkt aandacht aan de bevordering van sociale competen-
ties 

2. De school schenkt aandacht aan de samenleving en de diversiteit daarin, 
en bevordert deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving 

3. De school bevordert basiswaarden en de kennis, houdingen en vaardig-
heden voor participatie in de democratische rechtsstaat (en het onderwijs 
is niet in strijd met de basiswaarden) 

4. De school brengt burgerschap en integratie ook zelf in de praktijk24 
Het begrip basiswaarden omvat niet zozeer het brede scala aan politieke en 
sociale rechten en vrijheden dat de Grondwet koppelt aan het staatsburger-
schap, maar vooral de meer horizontale rechten als de ‘vrijheid van meningsui-
ting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, 
het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie’.25 Een 
verklaring hiervoor ligt, net zoals bij de inburgeringstest, in het feit dat ‘actief 

                                                           
21  Zie ook Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Wonen, Wijken 

en Integratie over de burgemeester van Zoetermeer die bijna zakt voor de inburge-
ringstest, (Ingezonden 15 juli 2009); Antwoord 15 september 2009, waaronder de 
vraag: ‘Bent u van mening dat de inburgeringstest, gericht op het vergroten van de 
kennis van de Nederlandse samenleving, beter kan gaan over zaken die echt belang-
rijk zijn, zoals de Grondwet?’. 

22  Art. 8 lid 3 van de Wet op het primair onderwijs, art. 17 van de Wet op het voortge-
zet onderwijs en art 11 lid 3 van de Wet op de expertisecentra. 

23  Zie oa: 
 http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/thema/school_en_omgeving/burge

rschap_sociale_integratie. 
24  Toezicht op Burgerschap, p. 8. Scholen zijn momenteel verplicht om aan twee van 

deze dimensies aandacht te besteden. 
25  Ibid., p. 15. 
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burgerschap’ geconceptualiseerd is in reactie op de Islamitische scholen en 
vooral bezien wordt in het licht van de ‘integratieproblematiek’.26 

Een derde voorbeeld van de politieke invulling van het burgerschapsbegrip 
is te vinden in de discussie omtrent het Handvest Burgerschap, ook een van de 
programmapunten van het vierde kabinet-Balkenende. De grote ambities van 
dit project zijn te lezen in een van de achtergronddocumenten: ‘Het Handvest 
zal de belangrijkste normen, waarden en beginselen noemen en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden voor individuele burgers en instellingen. Het zou kun-
nen bijdragen aan een grotere sociale samenhang, meer onderling respect en 
meer participatie in de publieke sector’ (Binnema 2009, p. 1). In de landelijke 
discussie die moet leiden tot de opstelling van het handvest, een document 
‘over de waarden die wij met elkaar delen’ onderscheidt de Minister van Bin-
nenlandse Zaken vier elementen: respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid 
op de toekomst en inzet voor de samenleving. Een greep uit het scala van voor-
beelden van verantwoord burgerschap dat de speciaal ingerichte website biedt: 
meer sociale veiligheid in de trein, burgerinitiatieven, projecten om voetbalcri-
minaliteit te verkleinen, een project om te sociale cohesie in IJsselmonde te 
bevorderen en ‘blend-it’ – een project om jongeren en hun buurt te laten 
mixen.27 

De invulling van burgerschap, al dan niet voorzien van het predikaat ‘actief’ 
of ‘verantwoordelijk’ is in het politieke discours dus sterk aanpassingsgericht, 
waarbij de samenleving waaraan men zich aanpast niet per se de Nederlandse 
samenleving hoeft te zijn: het gaat hier vaker om de buurt, de school of de 
gemeente. Hoe Nederlanders zelf tegen burgerschap aankijken onderzochten 
Hurenkamp en Tonkens (2008). Zij beschouwen burgerschap als participatie in 
de samenleving en onderzochten vormen van binding door Nederlanders een 
aantal casussen voor te leggen. Op basis hiervan vielen drie stijlen van burger-
schap te onderscheiden: emancipatiecommunitaristen die graag actief bijdragen 
aan de samenleving, neo-republikeinen die de nadruk leggen op dialoog, en 
klassiek-liberalen die het liefst met rust gelaten worden (p. 20). Waar het gaat 
om de participatoire dimensie van burgerschap, zo concluderen zij, is het vooral 
lokaal burgerschap dat bindt.  

In contrast concludeerden de onderzoekers van Bureau Veldkamp, die ook 
in 2008 onderzoek deden naar ideeën over burgerschap, dat de meeste respon-
denten burgerschap associeerden met Nederlander, of inwoner van Nederland 
zijn. Zij benadrukten daarnaast ‘rechten en plichten van burgers en onderdeel 
zijn van een groep of maatschappij’ (Binnema, p. 33). Binnen dit onderzoek 
speelt burgerschap dus vooral op een landelijke schaal; wellicht als gevolg van 
het feit dat de onderzoekers hier burgerschap niet enkel koppelden aan partici-
patie. Als belangrijkste aan burgerschap gerelateerd probleem geldt het ‘te 
weinig respectvol met elkaar omgaan’ (Ibid., p. 34). Dit laatste strookt met de 

                                                           
26  Het Toezicht op Burgerschap en uitwerking van 2008 lijkt bijvoorbeeld ingegeven 

door de discussie rondom het Islamitisch college Amsterdam, zie Onderwijsinspec-
tie, Rapport van een incidenteel onderzoek, Islamitisch College Amsterdam, 2007 en 
de discussie in 2009 over de sluiting van de As-Siediek school. 

27  https://www.handvestburgerschap.nl/. 
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bevindingen in de editie 2009 van de meest omvangrijke sociale survey van 
Nederland, 21minuten.nl. Hier bleek dat Nederlanders de ‘normen- en waar-
dencrisis’ als de grootste zorg van deze tijd ervaren en meer solidariteit, kwali-
teit van leven en respect voor gezag willen (McKinsey, p. 7).  

Al met al is de invulling van het begrip burgerschap in het politieke dis-
cours en – in mindere mate – in het maatschappelijk debat sterk assimilationis-
tisch, waarbij het begrip eerder toeziet op de verantwoordelijkheden tegenover 
de school, de buurt, de stad of de ‘gedroomde samenleving’ dan dat het duidt 
op de rechten, vrijheden en verantwoordelijkheden binnen de democratische 
rechtsstaat. De Nederlander is eerder bourgeois dan citoyen. De wortels hier-
voor liggen in de decentrale Nederlandse traditie, het stedelijk burgerschap en 
de gilden, de verzuiling en de nadruk op maatschappelijke participate binnen 
het verenigingsleven (Kloek 2002, Van Gunsteren 1992). De nadruk op aanpas-
sing binnen het burgerschapsdiscours is nog versterkt door het veelvuldig ge-
bruik van het begrip in het integratiedebat (Schinkel 2008). 

Functies van de Grondwet en dimensies van burgerschap 

Hoe verhoudt deze specifieke invulling van het burgerschapsdiscours zich tot 
de ambitie om de Grondwet te versterken? Hierbij is van belang dat de partici-
patie die in dit debat zo centraal staat slechts één van de in de literatuur onder-
scheiden dimensies van burgerschap vormt. Burgerschap valt uiteen in vier 
dimensies: rechtspositie, juridisch burgerschap, burgerschap als participatie en 
burgerschap als bron van identiteit. Deze dimensies corresponderen met ver-
schillende functies van de Grondwet, zoals onderscheiden door het kabinet: de 
functie als staatsregeling, de juridisch-procedurele en waarborgfunctie, de juri-
disch-normatieve en de symbolisch-inspirerende functie.28 Terwijl staatsrecht-
geleerden het karakter van de Grondwet als staatsregeling en de waarborgfunc-
tie ervan centraal stellen, wil het kabinet juist de juridisch-normatieve en de 
symbolisch-inspirerende functie vergroten.29 

                                                           
28  Zie voor meer algemene overzichten van de functies van grondwetten, en constitu-

ties in bredere zin, en van de functies van de Nederlandse Grondwet bijvoorbeeld 
Van der Tang, p.9, Koekkoek p. 1, Kortmann over de functies van het staatsrecht, 
hfdst 4, en Van der Hoeven. Veel auteurs noemen bijvoorbeeld nog de codificerende 
functie van de Grondwet, het feit dat deze een weerslag is van constitutionele ver-
houdingen, ‘gestold verleden en verstilde politieke strijd’ (Donner, p.9). In een be-
faamd geworden citaat schreef Struycken bijvoorbeeld dat het volk de Grondwet be-
schouwt als ‘het document waarin de hoofdmomenten van zijne staatkundige ont-
wikkeling uitdrukking hebben gevonden, de resultaten van staatkundigen strijd tel-
kenmale zijn neergelegd en waarin het ook voor het heden en de toekomst de groote 
gedachten tot openbaring wil brengen, volgens welke het de ontwikkeling van zijn 
staatsleven verder wil zien geleid’ (Struycken, A.A.H., Het Staatsrecht van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Arnhem 1928, p. 176, aangehaald in Van der Tang, p. 9). 
Dit codificerend element zegt echter eerder iets over het karakter van de Grondwet 
als ‘handboek soldaat’ en minder over de functie ervan.  

29  Herziening Grondwet, Advies Raad van State en Nader Rapport, Tweede Kamer, 
Vergaderjaar 2007-2008, 31570, nr. 3. 

 Recht der Werkelijkheid 2009/2 

 



64 Barbara Oomen 

De rol van de Grondwet als staatsregeling, ofwel de constituerende, attribue-
rende en regulerende functie is van oudsher een van de belangrijkste functies 
van alle constituties. Een grondwet roept staatsinstellingen in het leven, ver-
leent deze bevoegdheden, reguleert deze en vestigt daarmee de democratische 
rechtsstaat. In deze rol bepaalt de Grondwet ook ex art. 2, dat de wet regelt wie 
Nederlander is en regels stelt omtrent de toelating en de uitzetting van vreem-
delingen: de rechtspositionele dimensie van het Nederlands burgerschap. De 
functie van de Grondwet als staatsregeling staat niet zozeer ter discussie, hoe-
wel bijvoorbeeld het verbod uit art. 120 op constitutionele toetsing sterk sa-
menhangt met de ambitie tot een sterkere en meer betekenisvolle grondwet te 
komen.30  

De juridisch-procedurele en waarborgfunctie is een tweede hoofdfunctie 
van de Grondwet, een uitvloeisel van de maatschappij als een ‘cooperative 
venture to meet the arbitrariness’.31 Een grondwet bevat waarborgen voor de 
burger tegen de Staat, waarbij grondrechten naast afweerrecht steeds meer 
grond voor aanspraken zijn (Akkermans et al., p. 38). Hoewel het hoofdstuk 
over de grondrechten, ingevoegd in 1983, met de opname van een aantal nieu-
we grondrechten, deze functie versterkte, spreekt uit de opdracht aan de Staats-
commissie en de achterliggende discussie een zorg over de mate waarin de 
Grondwet vandaag de dag deze functie vervult. In hoeverre waarborgt de 
Grondwet nog het individu tegen de willekeur van het overheidsoptreden in een 
tijdperk gekenmerkt door, uit de lijst met i’s, informatisering en internationali-
sering? Zo leidt de informatisering tot het herbezien van grondrechtenbescher-
ming in het digitale tijdperk.32 Zorgen met betrekking tot internationalisering 
spreken bijvoorbeeld uit de vraag over de verhouding met de internationale 
rechtsorde, over de heropname van mensenrechten binnen de Grondwet, de 
opname van een ‘eeuwigheidsclausule’ en de verankering van de wezenlijke 
nationale constitutionele waarden. Zoals Besselink in 1998 al in het NJB 
schreef ‘het wordt anders wanneer de Grondwet definitief dreigt te worden 
opzijgezet door de internationale ontwikkelingen en men haar ondergeschikt 
maakt aan een andere constitutie, die juist is ingebed in een cultuur die meer 
door hiërarchische en absoluut-juridische geldigheidsclaims wordt gekenmerkt. 
Dan zal de vraag waarom wij een grondwet hebben in volle omvang worden 
gesteld, zoals zich ook vroeg of laat de kwestie zal voordoen wat er onveran-
derbaar zou moeten zijn in de Grondwet’ (p. 374-375).  

De juridische waarborgfunctie is in ieder geval nauw verweven met de ju-
ridische dimensie van het Nederlands burgerschap. De klassieke, politieke en 

                                                           
30  Hoewel de opdracht aan de Staatscommissie niet limitatief geformuleerd is, maakt 

constitutionele toetsing er geen deel van uit. Een initiatiefvoorstel om het rechterlijk 
toetsingsverbod op te heffen van fractievoorzitter Halsema (Groen Links) werd op 2 
december 2008 met een nipte meerderheid, in eerste lezing, door de Eerste Kamer 
aangenomen, kamerstuk 28.331. 

31  Rawls, J. A Theory of Justice, 1971, aangehaald in Schuyt, Steunberen van de Sa-
menleving, p. 125. 

32  Dit met name ook als vervolg op de aanbevelingen gedaan door de Commissie 
Franken: Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk, Grondrechten in het di-
gitale tijdperk: eindrapport. 
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sociale grondrechten omvatten zowel waarborgen voor de burger tegen over-
heidswillekeur als de plichten van de overheid ten opzichte van die burger. De 
procedurele regels omtrent toegang tot, bijvoorbeeld, de rechter en de om-
budsman geven aan wat de doen bij schending van deze rechten. In de vraag of 
het recht op een eerlijk proces, zoals vervat in art. 6 EVRM, in de Grondwet 
opgenomen dient te worden, spreekt ook de ambitie om deze functie te verster-
ken.  

Het is op het gebied van de twee andere functies van de Grondwet, de juri-
disch-normatieve functie en de symbolisch-inspirerende functie dat het kabi-
netsbeleid een stijlbreuk vormt met het huidige denken over de grondwet. De 
opdracht aan de Staatscommissie om te kijken naar de ‘toegang tot en betekenis 
van de Grondwet’ lijkt vooral gericht op het versterken van de juridisch-
normatieve functie van de Grondwet. Ook in het maatschappelijk debat over 
grondwetsversterking kreeg dit thema de aandacht, van auteurs die pleitten voor 
meer pathos en patina in de Grondwet tot de al eerder aangehaalde rechtssocio-
loog Hertogh die waarschuwde: ‘de Grondwet is geen maizena’.33 

Deze functie, waarbij de grondwet fungeert als bron van normen en waar-
den in de dagelijkse omgang is in Nederland veel minder sterk ontwikkeld dan 
bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland of de Verenigde Staten (Epp 1998; Glen-
don 1991). Hoewel in het verleden wel is gepleit voor versterking van deze 
functie is de staatsrechtelijke communis opinio toch dat de Grondwet vooral het 
handelen van de Staat normeert. Zo bevat de Grondwet vooral rechten, en nau-
welijks plichten. 34 Wel zijn deze plichten te vinden in internationale verdragen, 
waar zij bijvoorbeeld een uitwerking vormen van artikel 29 lid 1 UVRM: ‘Een 
ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is’. Zo spreekt art. 10 EVRM 
over de plichten en verantwoordelijkheden die komen met de in dat artikel 
vervatte vrijheid van meningsuiting.35 Ook bevatten Nederlandse wetten plich-
ten voor de burger zoals de leerplicht, het betalen van belasting en de plicht tot 
het opvolgen van verkeersregels. Daarnaast is, sinds de herziening in 1983, de 
horizontale werking van grondrechten steeds belangrijker en krijgt dit aspect 
juist in de media veel aandacht.  

In haar juridisch-normatieve functie fungeert de Grondwet dus als inspira-
tiebron voor het maatschappelijk handelen, waarbij de plichten en verantwoor-
delijkheden van burgers centraal staan, zowel tegenover de overheid als in de 
onderlinge omgang. Gezien de huidige invulling van burgerschap – gericht op 

                                                           
33  Hertogh, M., 'Grondwet is geen maizena,' NRC Handelsblad, 29 februari 2008. 
34  De diensplicht ex art. 98 lid 1 is bijvoorbeeld een uitzondering. Dit was wel anders 

in de Bataafse Staatsregeling van 1798, waarvan artikel 6 luidde: ‘Alle de pligten 
van den mensch in de maatschappy hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: 
doe eenen ander niet, hetgeen gy niet wenscht dat aan u geschiede, doe aan anderen, 
ten allen tyde, zoo veel goeds, als gy in gelyke omstandigheden van hun zoudt wen-
schen te ontvangen’. 

35 Zie ook de preambule van het Handvest Grondrechten van de Europese Unie, dat 
naar verwachting in januari 2010 met het Verdrag van Lissabon in werking treedt: 
‘Het genot van deze rechten behelst verantwoordelijkheden en plichten jegens de 
medemens, alsmede jegens de mensengemeenschap en de toekomstige generaties’. 
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participatie – is het niet verwonderlijk dat het kabinet juist dit element centraal 
stelt. In de woorden van minister Ter Horst: ‘Samenleven is echter méér dan 
met elkaar een ruimte delen. Het is ook het delen van spelregels waar we op 
kunnen terugvallen en waar we elkaar aan kunnen houden. Hoe diverser de 
samenleving, hoe dringender de vraag is naar wát we met elkaar delen…Wij 
zijn er niet voor de Grondwet, de Grondwet is er voor ons. Niet om ons van 
elkaar te scheiden, maar om ons te binden’ (Ter Horst 2008). Hierin klinkt de 
nadruk op de participatoire dimensie van burgerschap door.  

Waar de nadruk op het juridisch normatieve karakter van de grondwet 
vreemd is aan de Nederlandse constitutionele geschiedenis36, geldt dit nog 
sterker voor de zoektocht naar het versterken van de symbolisch-inspirerende 
functie. Momenteel kent de Grondwet deze functie nauwelijks. Nederland kent 
niet de grondwetsdagen en grondwetsmusea uit andere landen, en vraagt al 
helemaal niet aan scholieren om, zoals in Amerika, dagelijks trouw te betuigen 
aan de Grondwet. Een gloedvolle preambule ontbreekt, net als referentie aan de 
Grondwet in het debat over nationale identiteit, of zelfs melding van de meest 
fundamentele beginselen van de democratische rechtsstaat Toch lijkt juist het 
versterken van deze functie een van de doelstellingen van het kabinet, en van 
hen die grondwetswijziging bepleiten. Het kabinet noemt deze functie als eerste 
in de adviesvraag aan de Raad van State en sprak daarbij over de mogelijkheid 
van het opnemen van een preambule en een hoofdstuk algemene bepalingen.  

Dit voornemen raakt aan een andere dimensie van burgerschap, die van 
identiteit. Ook op dit front breekt het met het huidige denken, niet alleen over 
de grondwet, maar ook over burgerschap zelf. Zoals hierboven besproken zijn 
Nederlanders eerder burger van een buurt, een stad, of zelf van de hele wereld 
dan dat zij hun identiteit aan het Nederlanderschap ontlenen. Daar waar Neder-
lander-zijn een bron van identiteit is, ent dit zich eerder op historische canons 
en een nadruk op molens, dijken en rood-wit-blauw dan op de constitutie en de 
erin vervatte fundamentele waarden.  

Het kabinetsvoornemen om deze laatste drie functies – de waarborgfunctie 
maar ook de juridisch-normatieve en de symbolisch-inspirerende functie – 
tegen de Nederlandse grondwetsgeschiedenis in te versterken, viel goed te 
beluisteren in de speech van minister Ter Horst ter gelegenheid van de installa-
tie van de Staatscommissie. Zij zei hier: 

 ‘De Grondwet vrijwaart de burger en de samenleving van onrechtmatig 
overheidsoptreden [de waarborgfunctie BO]. Daar staat tegenover dat een 
democratische samenleving alleen kan floreren als burgers betrokken zijn bij de 
publieke zaak. Zonder dat worden burgers onderdanen [de juridisch normatieve 
functie BO]. Verder is een vereiste voor een beschaafde samenleving dat een aantal 
normen en waarden door iedereen – of op zijn minst de meesten – worden gedeeld in 
de omgang met elkaar [de symbolisch inspirerende functie BO]’.37  

                                                           
36  Tenminste, van na 1848. 
37  Zie supra noot 15. 
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De blik van de burger: Constitutioneel bewustzijn in Nederland  

Uit het bovenstaande blijkt dat de functie die de regering de Grondwet toe zou 
willen dichten in de vormgeving van het hedendaags staatsburgerschap op twee 
fronten een stijlbreuk vormt. De nadruk op verantwoordelijkheden, en het zoe-
ken naar een vorm van grondwetspattriotisme – al wordt de term angstvallig 
vermeden – botsen met de juridische blik op wat een grondwet is en zou moe-
ten zijn (Abraham 2008; Müller 2007). Tegelijkertijd wijkt deze benadering af 
van het beleidsdiscours over burgerschap, dat weliswaar participatie als de 
belangrijkste (soms zelfs de enige) dimensie van burgerschap ziet, maar hierbij 
vaak andere gemeenschappen dan de Nederlandse samenleving als geheel voor 
ogen heeft. Dit alles roept de vraag op hoe de gemiddelde Nederlander de 
Grondwet beziet, en welke dimensies van burgerschap waarin de Grondwet een 
rol zou kunnen spelen hij of zij belangrijk acht. 

Bij de beantwoording van deze vraag is vooral gebruik gemaakt van een 
onderzoek dat begin 2008 werd uitgevoerd door TNS Nipo door middel van 
een online vragenlijst onder 1246 respondenten geselecteerd uit het Nipobase-
bestand. Schrijver dezes stelde, met Herman Lelieveldt, de vragenlijst op en 
analyseerde de antwoorden.38 De antwoorden zijn, na weging voor sekse, op-
leiding, leeftijd en regio, representatief voor de Nederlandse bevolking. De 
vragen betroffen zowel grondwetskennis als het belang dat respondenten hecht-
ten aan de Grondwet, en hun vertrouwen in het instituut. Naast gesloten vragen 
waren er open vragen als ‘Waarover gaat de Nederlandse Grondwet’, ‘Waarom 
vindt u het wel/niet belangrijk dat er een Grondwet is’, ‘Waarom bent u het 
wel/niet eens met de stelling “ik vertrouw erop dat de Grondwet mijn rechten 
als burger goed beschermt”’, ‘Waarom bent u het wel/niet eens met de stelling 
“Ik vertrouw erop dat de Nederlandse Grondwet de samenleving goed be-
schermt”’. Hoewel representatief kent dit onderzoek de beperkingen van elk 
grotendeels kwantitatief onderzoek: het schenkt weinig inzicht in de verhalen 
achter het individuele denken over de (betekenis van) de Grondwet, en laat niet 
zien hoe deze ideeën in het dagelijks leven en concrete debatten en situaties 
uitwerken (vgl Ewick & Silbey 1998; Hertogh 2002). 

                                                          

Toch vormt dit onderzoek een aanvulling op de bestaande kennis over dit 
onderwerp in Nederland. Zo werd wél uitgebreid onderzoek gedaan naar het 
draagvlak onder Nederlanders voor de Europese Grondwet (55% tegenover een 
EU gemiddelde van 66%) maar nog nooit naar dat voor de Nederlandse 
Grondwet (Nipo 2007). Wel onderzocht de Eurobarometer in 1997 (!) de steun 
van Nederlanders voor een aantal fundamentele rechten en vrijheden. Hier 
bleek dat op de vraag of bepaalde rechten onverkort gerespecteerd moesten 
worden, Nederland vooral relatief laag scoorde met betrekking tot vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van vereniging, het recht op eigen taal en cultuur en 

 
38  Een aantal resultaten viel reeds te lezen in Oomen en Lelieveldt 2008 en werd ge-

presenteerd op een symposium ‘De onzictbare Grondwet’ ter gelegenheid van 25 
jaar Grondwet op 27 februari 2008. Zie ook Ministerie van Binnenlandse Zaken 
2008. Pdf-versies van een deel van de onderzoeksresultaten zijn en daarmee ook de 
vragenlijst zijn na te zien op http://www.minbzk.nl/110823/meeste-nederlanders.  
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het kiesrecht. De steun voor de democratie was echter weer relatief hoog (WRR 
2003 p. 74).39 Een recenter onderzoek, enkel onder jongeren van 18-25, liet een 
gevarieerd beeld zien: zo wist in het onderdeel grondrechten 39% van de jonge-
ren niet dat de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt door ‘ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet’, denkt 30% dat de overheid gevoelige onder-
werpen in het journaal kan tegenhouden, weet slechts 39% waarom er in Neder-
land een machtenscheiding is maar kent 67% de vertrouwensregel (Binnema 
2007). Wel heeft een meerderheid van de jongeren interesse in de politiek. Een 
ander, deels kwalitatief, onderzoek concludeerde in 2005 dat Nederlanders 
weinig kennis bezitten van de mensenrechten (Hamelink 2005). Toch was het 
bestaande onderzoek naar grondwetskennis en de steun voor de Grondwet, 
zacht gezegd, fragmentarisch en weinig betrouwbaar (zie ook Dekker et al, 
2004). 

Wat, op basis van dit onderzoek, weten Nederlanders van de Grondwet? 
Kort gezegd: bijzonder weinig. Op de vraag ‘hoe goed kent u de inhoud van de 
Grondwet’ antwoordt 15% ‘heel/tamelijk goed’, 64% ‘niet zo goed’ en 20% 
‘helemaal niet’. Het is vooral het opleidingsniveau dat bepaalt hoeveel mensen 
van de Grondwet denken te weten: 35% van de respondenten met een LO/LBO 
achtergrond geeft aan helemaal niets te weten van wat er in de Grondwet staat, 
tegenover 8% van de mensen met een wetenschappelijke opleiding op docto-
raalniveau. Ook geven vrouwen iets vaker aan helemaal niets van de Grondwet 
te weten dan mannen: 24 tegenover 17%. De herkomst van respondenten maakt 
op dit gebied weinig verschil. In politieke zin denken SP-stemmers de Grond-
wet het beste te kennen, en hebben de CU-stemmers op dit gebied het minst 
vertrouwen in de eigen kennis.  

Het gebrek aan constitutioneelrechtelijk zelfvertrouwen lijkt terecht. Zes 
vragen besloegen telkens één dimensie van de Grondwet: de klassieke grond-
rechten, de staatsinrichting, de wijzigingsprocedure, het bestaan van een 
preambule, de verhouding met de internationale rechtsorde en de sociale grond-
rechten. De resultaten zijn vervat in het volgende schema: 

                                                           
39  Zie de bedenkingen op p. 74 over de methodologische problemen in het doen van 

algemene uitspraken op basis van deze verschillende en vaak verouderde datasets.  
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Vraag Antwoord Goed? Dimensie 

Wat staat er niet in de 
Grondwet? 

Het recht op eigendom40 77% Klassieke grond-
rechten 

Wat betekent 
‘de koning is onschen-
baar’?  

Dat de ministers verantwoor-
delijk zijn voor wat de ko-
ning(in) doet en zegt41 

60% Staatsinrichting 

Wat is er nodig voor 
een wijziging van de 
Grondwet  

Tenminste een meerderheid in 
de Tweede en Eerste Kamer, 
daarna Tweede Kamerver-
kiezingen en daarna tenminste 
een tweederde meerderheid in 
de Tweede en de Eerste  
Kamer42 

22% Wijziging 

Hoe begint de Grond-
wet? 

Allen die zich in Nederland 
bevinden worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld43 

18% Preambule 

Mag de regering met 
een ander land een 
verdrag sluiten dat in 
strijd is met de Grond-
wet? 

Dit mag alleen onder bepaalde 
voorwaarden44 

14% Internationale 
rechtsorde 

Wat staat er (nog 
meer) niet in de 
Grondwet?  

Dat de regering moet zorgen 
voor de veiligheid45 

2% Sociale grond-
rechten 

 
Het is uiteraard onmogelijk om op basis van een vraag per dimensie tot uitspra-
ken te komen over verhouding tussen de kennis van de klassieke grondrechten 
en wat mensen weten van de sociale grondrechten en de internationale rechts-

                                                           
40  De andere opties: de vrijheid van godsdienst (2%), het recht op gelijke behandeling 

(4%), de vrijheid van meningsuiting (2%), weet niet (14%). Uiteraard omvat art. 14 
wel bepalingen over onteigening. 

41  De andere opties: Dat de rechten van de koning(in) nooit mogen veranderen (12%), 
dat de koning(in) zich niet met politiek mag bezighouden (5%), dat het verboden is 
de koning(in) te beledigen (15%), weet niet (8%). 

42  Overig: Tenminste een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer (11%), tenminste 
een tweederde meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer (42%), weet niet (25%). 

43  Overig: Wij, het volk van Nederland (17%), Wij, Beatrix, Koningin der Nederlan-
den (17%), Vanuit onze democratische traditie en geloof in de menselijke waardig-
heid (7%) en weet niet (40%). 

44  Overig: Ja, dit mag altijd (1%), Nee, dit mag nooit (71%), Weet niet (14%). De 
voorwaarden waarop gedoeld wordt zijn vervat in art. 91(3): ‘Indien een verdrag be-
palingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken nood-
zaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee der-
den van het aantal uitgebrachte stemmen’. 

45  Overig: Dat de regering moet zorgen voor het milieu (30%), dat de regering moet 
zorgen voor voldoende werkgelegenheid (45%), dat de regering moet zorgen voor 
de Volksgezondheid (2%), weet niet (21%). 
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orde. Ook het bepalen van wat als ‘veel’ of ‘weinig’ grondwetskennis geldt is 
in hoge mate arbitrair. In dit onderzoek golden 4, 5 of 6 goede antwoorden als 
‘veel grondwetskennis’, terwijl 0, 1, 2 of 3 goede antwoorden duiden op ‘wei-
nig of geen grondwetskennis’. Op basis van deze score gold voor 94% van de 
respondenten, geheel in lijn met de eigen perceptie, dat zij ‘weinig of geen 
grondwetskennis’ hadden. Overigens leek het gebrekkiger vertrouwen in de 
eigen grondwetskennis bij vrouwen niet gerechtvaardigd; zij weten net zo vaak 
als mannen (niet) wat er in de Grondwet staat. Een hogere opleiding leidde over 
het algemeen wel tot een (iets) betere beantwoording van de kennisvragen. 
Interessant is dat allochtonen46 vaker dan autochtonen weten dat de Grondwet 
begint met artikel 1, het gelijkebehandelingsbeginsel: 25 versus 18%. Autoch-
tonen, daarentegen, wisten vaker aan te geven wat de ministeriele verantwoor-
delijkheid inhoudt: 62 versus 48%.  

Wellicht verklaart het gebrek aan feitelijke grondwetskennis de grote varië-
teit aan antwoorden op de, vóór de kennisvragen gestelde, vraag ‘waarover gaat 
de Nederlandse grondwet?’. Geclusterd noemt 54% van de mensen de dimensie 
van het Nederlands staatsburgerschap, vooral door aan te geven dat de Grond-
wet betrekking heeft op Nederlanders. Daarnaast noemt 53% iets als ‘rechten, 
verworvenheden, vrijheden’. Opvallend genoeg noemt 38% ook ‘plichten, 
geboden en voorwaarden’, bijvoorbeeld door in te vullen ‘rechten en plichten 
van Nederlandse burgers’. Van de respondenten denkt 24% dat de Grondwet 
vooral gaat over de samenleving. Op de vraag ‘Wat is het verschil tussen de 
Grondwet en overige wetten in Nederland’ antwoordt 19% van de mensen iets 
als ‘de Grondwet is het fundament van overige wetten’ en 19% iets als ‘de 
Grondwet geldt onverkort, de overige wetten zijn makkelijker te wijzigen’. In 
de woorden van een respondent: ‘De Grondwet kan niet zomaar gewijzigd 
worden terwijl iedere neushoorn in dit kabinet zomaar een wetje kan verzin-
nen’. 

Het gebrek een grondwetskennis valt deels te verklaren uit het feit dat, in 
tegenstelling tot ‘actief burgerschap’ de Grondwet niet tot het formele lesmate-
riaal op scholen behoort.47 De ondervraagden zouden geen bezwaar hebben 
                                                           
46  Allochtoon/autochtoon is een door het Nipo gehanteerd onderscheid, op basis van 

herkomst, schrijfster dezes onderschrijft dit onderscheid niet en beschouwt het be-
grip als zowel onwetenschappelijk als discriminatoir. Omdat het verschil in grond-
wetsbewustzijn hier wel bijzonder interessant is voor een keer een uitzondering.  

47  Dit ondanks een voorstel van toenmalig minister Pechtold op dit gebied, die destijds 
stelde dat de Grondwet te weinig werd geleefd en gedeeld door de samenleving 
‘hoewel er een koudefront aankomt. Ik wil voorkomen dat burgers hun grondrechten 
en vrijheden veronachtzamen.’: ‘Pechtold wil Grondwet als verplicht lesmateriaal’, 
De Volkskrant, 27 januari 2006. Zie ook de motie De Vries uit 2005 ‘dat kennis en 
begrip van onze grondrechten bij de burgers van essentieel belang zijn voor het goed 
functioneren van onze democratische rechtsstaat’, en vroeg de regering zich ‘te be-
raden op een permanente inspanning om kennis en begrip van onze grondrechten te 
verbreiden en levend te houden, en de Kamer over het daaruit resulterend plan van 
aanpak te informeren’ (Voorgesteld 24 februari 2005, kamerstuk 29 614, nr 5) en de 
de motie Çörüz, die in 2007 stelde dat ‘verspreiding van kennis van de waarden van 
de Nederlandse rechtsstaat kan bijdragen om polarisatie en radicalisering tegen te 
gaan’ en verzocht ‘de regering een concreet actieplan uit te werken waarin de waar-
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tegen dergelijke verplichte aandacht voor de Grondwet. Met de stelling ‘Ik vind 
dat alle jongeren op school zouden moeten leren wat er in de Nederlandse 
Grondwet staat’ is 41% het ‘helemaal eens’ en 46% het ‘eens’. School lijkt op 
dit gebied dan ook een belangrijke rol te spelen: 71% van de respondenten deed 
daar zijn/haar grondwetskennis op, tegenover 45% ‘op eigen initiatief’ en 11% 
‘via mijn werk’. Vooral jongeren (18-34) zien school als de belangrijkste plaats 
om kennis van de Grondwet op te doen. In de open vragen plaatsten een aantal 
respondenten opmerkingen als ‘ik ben eigenlijk erg benieuwd naar de ‘score’ 
van mijn onderzoek’ en ‘zou het leuk vinden om iets terug te zien over de ant-
woorden’.  

De vraag is uiteraard of een toegankelijker Grondwet – qua taalgebruik, 
structuur, volledigheid, lengte, de mogelijkheid tot constitutionele toetsing – de 
kennis van de inhoud zou vergroten. Er bestaan immers al verschillende pogin-
gen om de Grondwet toegankelijker te maken (Heij & Visser 2007, MinBzK 
1998b, Van Almelo 2003). Toch was met de stelling ‘Het is belangrijker dat de 
Grondwet nauwkeurig is omgeschreven dan dat alles goed te begrijpen is’ maar 
45% van de mensen het eens, en 51% het oneens. Het opheffen van het rechter-
lijk toetsingsverbod, als middel om tot een meer levende Grondwet te komen, 
kon ook hier op bijval rekenen: 60% van de respondenten was het eens met de 
stelling ‘Rechters moeten wetten ook kunnen toetsen aan de Grondwet’, terwijl 
27% de stelling onderschreef dat ‘Alleen Regering en Parlement moeten nieu-
we wetten kunnen toetsen aan de Grondwet’. Daarnaast antwoordde 13% ‘weet 
niet’.  

Het belang van de Grondwet volgens de burger 

Hoe weinig Nederlanders ook weten van de inhoud van de Grondwet, belang-
rijk vinden zij het document wel. Van de ondervraagden vindt 69% het ‘heel 
belangrijk’ dat er een Grondwet is, en vindt 25% het ‘tamelijk belangrijk’. 
Opleiding speelt een rol in het belang dat mensen hechten aan de Grondwet: 
van de respondenten met LO/MBO vindt 87% het belangrijk dat er een Grond-
wet is, bij de wetenschappelijk opgeleiden is dat 97%. Ouderen vinden de 
Grondwet iets belangrijker dan jongeren, mannen iets meer dan vrouwen, en 
gelovigen iets belangrijker dan niet-gelovigen. De antwoorden op de vraag 
waarom men zoveel belang hecht aan de Grondwet vallen te categoriseren in 
clusters als ‘dat schept duidelijkheid’ (25%), ‘zonder wetten wordt het een 
chaos’ (25%), ‘waarborg voor de rechten van de burger’ (24%), ‘basis van de 
rechtsstaat’ (19%) en ‘basis van een samenleving, spelregels van ons land’. De 
uitleg varieerde daarbij van ‘omdat het anders een zooitje wordt in Nederland’ 
tot een student die schreef: 

‘Ik studeer rechten en bij deze studie ben ik erachter gekomen dat een mens zoveel 
profijt heeft van de grondwet. Je geniet door de grondwet namelijk bescherming 
tegen de overheid. Wilders kan bijvoorbeeld zijn film uitbrengen omdat er in de 
grondwet staat dat je media vantevoren niet mag controleren… Ook zorgt 

                                                                                                                                 
den van de Nederlandse democratische rechtsstaat worden uitgedragen’ (Voorge-
steld 1 november 2007, kamerstuk 29 754, nr. 115). Zie ook Oomen 2009. 
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bijvoorbeeld het huisrecht ervoor dat niemand zomaar bij jou naar binnen mag 
stormen… kortom de Nederlander heeft zeer veel profijt van de Grondwet’. 

Ook bekeken wij het vertrouwen in de Grondwet, zowel waar het de eigen 
positie als de samenleving betrof. Met de stelling ‘Ik vertrouw erop dat de 
Grondwet mijn rechten als burger goed beschermt’, is 49% het helemaal en 
42% het grotendeels eens. Een uitzondering gold de PVV-stemmers, waar 7% 
het grotendeels oneens was met de stelling. Het grote vertrouwen in de Grond-
wet zou kunnen duiden op een veelheid aan sociaal wenselijke antwoorden 
maar steekt wel opvallend positief af tegen, bijvoorbeeld, het vertrouwen in de 
regering, dat in 2004 35% was.48 De redenen voor het grote vertrouwen op dit 
gebied variëren. Een groot deel van de respondenten vond de vraag nogal evi-
dent, en antwoordde iets al ‘de grondwet is er met dat doel, anders was het niet 
de Grondwet’ (22%) of ‘dat mag ik verwachten’ (17%). Juist jongeren merkten 
veel vaker dan ouderen iets op als ‘Mijn fundamentele rechten staan er in’ (ge-
middeld 9%). Daarnaast veelvuldig gebruik van termen als ‘bescherming tegen 
willekeur’, ‘Je kunt je op de grondwet beroepen, wij leven in een rechtsstaat’ 
(7%) en anders ‘ben je rechteloos tegenover de overheid’. In de woorden van 
een respondent: ‘omdat ik erop vertrouw dat er op dit moment geen machtsfac-
tor is die de Grondwet aan zijn laars lapt. De democratie werkt in Nederland 
naar behoren en vooralsnog zie ik nog geen groepering die stevig genoeg is om 
de Grondwet radicaal te wijzigen of een staatsgreep te plegen’. Van de respon-
denten die op dit gebied minder vertrouwen in de Grondwet hadden stelde het 
grootste deel iets als ‘er staan hiaten in de Grondwet, deze is verouderd’.  

Ook de stelling ‘Ik vertrouw erop dat de Grondwet de Nederlandse samen-
leving goed beschermt is’ is 39% van de respondenten het ‘helemaal’ en 47% 
het ‘grotendeels eens’. Vooral CDA, PvdA en CU-stemmers genoten dit ver-
trouwen, zij die SP, PVV of helemaal niet stemden waren (iets) sceptischer. De 
redenen komen grotendeels overeen met het vertrouwen in de Grondwet als 
beschermer van individuele rechten. ‘Daar mag ik toch op vertrouwen?’, voeg-
den sommige mensen er ietwat angstig aan toe. Of ‘Hij klinkt logisch. Er is een 
Grondwet, weliswaar een oude volgens mij, waar de rechten en de plichten van 
de burger instaan. Dan neem ik aan dat de Nederlandse samenleving goed be-
schermd wordt’.  

Concluderend: ruimte voor burgerschap naast burgerzin 

In de jaren ’50 en ’60 ontving iedere Nederlander die de kiesgerechtigde leef-
tijd van 23 bereikte van de gemeente een boekje: ‘Burgerschap en Burgerzin’ 
(Rengelink 1952). Onder de noemer burgerschap werd het staatsrechtelijk be-

                                                           
48  Belevingsmonitor http://www.regering.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=60528. 

Recentere data, hoewel niet in percentages, zijn te vinden in de Kwartaalberichten 
van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het SCP. Het institutioneel 
vertrouwen in de regering was in 2008 5.3 (op 10) en het vertrouwen in het parle-
ment 5.1 (COB 2008 12, p. 16, 

 http://www.scp.nl/dsresource?objectid=19840&type=org ). Zie ook de Eurobarome-
ter en de Justitiemonitor.  
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stel besproken. Burgerzin verwees naar gemeenschapszin, en naar de verant-
woordelijkheden van Nederlanders. Zo haalde het boekje een van de ‘oudste 
wetten van ons land’ aan: wie niet meedijkt in nood, verbeurt zijn erf.  

Het eerste deel van dit betoog heeft laten zien hoezeer er de afgelopen de-
cennia in het burgerschapsdiscours in Nederland een begripsverschuiving 
plaatsvond; van (kritisch) democratisch burgerschap naar burgerzin. Het bur-
gerschapsonderwijs handelt vooral over sociale vaardigheden, de inburge-
ringstoets over – bijvoorbeeld – de etiquette bij een kraambezoek en het Hand-
vest Burgerschap gaat vast over meedoen, bij voorkeur in de buurt. In elk van 
deze gevallen wordt burgerschap ingevuld als gemeenschapszin, en ligt de 
nadruk op een assimilationistisch burgerschap, waarin de democratische rechts-
staat en grondrechten nauwelijks een rol spelen. Deze onzichtbaarheid van de 
Grondwet blijkt ook uit het empirisch onderzoek naar grondwetskennis: 94% 
van de Nederlanders heeft weinig of geen grondwetskennis.  

Tegen deze achtergrond kwam de ambitie van het huidige kabinet tot ver-
sterking van de Grondwet aan bod, eerst vanuit beleidsmatig en juridisch per-
spectief, en vervolgens ‘door de ogen van de burger’. Dit omdat juist het ver-
groten van de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor de bur-
ger centraal lijkt te staan in de opdracht aan de Staatscommissie, en hiermee 
een poging om de Grondwet een grotere rol toe te kunnen in de invulling van 
burgerschap in Nederland. Hieruit bleek ten eerste dat de Grondwet een rol 
speelt in de vormgeving van meerdere dimensies van burgerschap, en niet al-
leen in de participatie die zo centraal staat in het huidige burgerschapsdiscours. 
In haar rol als staatsregeling vestigt de Grondwet het staatsburgerschap. In haar 
rol van juridische en procedurele waarborg tegen onrechtmatig overheidsoptre-
den kent de Grondwet de burger een veelheid aan liberale, politieke en sociale 
grondrechten toe: de juridische dimensie van burgerschap. In haar juridisch-
normatieve rol kan de Grondwet fungeren als bron van plichten en verantwoor-
delijkheden en daarmee – potentieel – invulling geven aan de participatoire 
dimensie van burgerschap. In haar symbolisch-inspirerende rol kan de Grond-
wet een rol spelen in het invullen van een Nederlandse identiteit gebaseerd op 
respect voor fundamentele rechten en rechtsstatelijkheid.  

In het debat over grondwetsherziening zijn twee perspectieven te ontwaren: 
dat van het kabinet, dat juist de juridisch-normatieve rol en symbolisch-
inspirerende rol van de Grondwet wil versterken, en dat van de staatsrechtge-
leerde, die steeds zal benadrukken dat de Nederlandse Grondwet van oudsher 
deze functies niet heeft. Een representatief onderzoek naar het constitutioneel 
bewustzijn in Nederland laat zien welke rol de gemiddelde Nederlander de 
Grondwet toekent. 
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Hierbij valt ten eerste op hoe belangrijk Nederlanders de Grondwet vinden, en 
hoeveel vertrouwen zij hebben in die onbekende Grondwet. Deze positieve 
grondhouding blijkt uit het feit dat de ruimte meerderheid van de Nederlanders 
vindt dat je op school zou moeten leren wat er in de Grondwet staat, de voor-
keur geeft aan een toegankelijke Grondwet, en voorstander is van rechterlijke 
toetsing aan de Grondwet. Zoals een respondent opmerkte: ‘Ik dacht eigenlijk 
dat de Grondwet begon met “eenieder wordt geacht de grondwet te kennen”’.  

Daarnaast blijkt dat Nederlanders de Grondwet eigenlijk alle vier de hierbo-
ven onderscheiden functies toekennen. De belangrijkste daarbij is wellicht die 
van juridische en procedurele waarborg: deze functie wordt het vaakst ge-
noemd in het spreken over het belang van de Grondwet, waarbij termen als 
‘bescherming’ en ‘basisregels’ central staan. Nederlandse burgers hechten sterk 
aan de rechten en vrijheden die zij aan de Grondwet (hopen te) ontlenen en zien 
bescherming hiervan – net als de gemiddelde jurist – als een van de belangrijk-
ste functies van de Grondwet. Hierbij valt op dat juist minderheden extra waar-
de lijken te hechten aan de bescherming die de Grondwet biedt.  

Waar het gaat om de juridisch-normatieve functie van de Grondwet zitten 
veel Nederlanders op een lijn met het kabinet en overschatten zij de rol van de 
huidige Grondwet op dit gebied. Zo verwacht 38% van de mensen naast rechten 
ook plichten in de Grondwet aan te treffen. De Grondwet, zo stelde een respon-
dent, ‘gaat over rechten en plichten van onderdanen en overheden’. Deze nadruk 
op plichten van burgers valt te interpreteren in het licht van hetgeen Nederlanders 
in 2009 de meeste zorgen baarde: de ‘normen en waarden-crisis’ en het gebrek 
aan respect voor het gezag (McKinsey 2009). Ook waar het gaat over de symbo-
lisch-inspirerende functie ziet de gemiddelde Nederlander de Grondwet anders 
dan de gemiddelde juriste: De Grondwet gaat, zo stelt 24%, uiteindelijk over de 
samenleving. Terwijl 40% geen idee heeft hoe de Grondwet begint, denkt 41% 
dat er al een preambule aan de bepalingen vooraf gaat.  

Wat leert ons dit alles? De positieve grondhouding tegenover de Grondwet 
laat in ieder geval ruimte voor een burgerschapsdiscours dat gaat over alle 
dimensies van burgerschap, waaronder met name de democratische rechten en 
vrijheden maar ook over de verantwoordelijkheden van burgers binnen een 
democratisch staatsbestel. Ook zouden Nederlanders, in lijn met Thorbecke, 
wellicht wel degelijk iets kunnen zien in een Grondwet als ‘nationale kracht’, 
en een nationale identiteit deels gebaseerd op (debat over) fundamentele rech-
ten en constitutionele beginselen. In die zin wijkt het voornemen tot versterking 
van de Grondwet wellicht af van de huidige kernfuncties ervan, maar zou het 
juist bij de gemiddelde Nederlander – niet gehinderd door veel staatsrechtelijke 
kennis – best in goede aarde kunnen vallen.  

Zoals het boekje het in de jaren vijftig stelde: ‘U kunt een goed staatsburger 
zijn door Uw werk in allerlei verenigingen, door Uw werk in kerkelijke organi-
saties, in de jeugdbeweging, in vakvereniging of politieke partij. Als u maar 
handelt vanuit het besef burger te zijn van een democratische staat … Vrij-
heidszin, gemeenschapszin en burgerzin. Zij vormen de drie voornaamste ka-
raktertrekken, zonder welke ons volk niet zou zijn geworden wat het thans is’ 
(Rengelink, p. 8). 
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Rapport Commissie Van de Donk:  
Pleidooi van de Adviescommissie drugsbeleid  

voor een intensivering van de handhaving 

In de aanloop van het zomerreces van de regering en de Tweede Kamer ver-
scheen een belangrijk rapport over de toekomst van het drugsbeleid: Geen deu-
ren, maar daden. Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid. Een com-
missie van deskundigen onder voorzitterschap van de Tilburgse hoogleraar Van 
de Donk had zich de maanden daarvoor gebogen over de vraag hoe het drugs-
beleid er in ons land voorstond. Het rapport doet aanbevelingen aan de betrok-
ken ministers over de toekomst van het drugsbeleid (zie kader). De commissie 
komt tot de slotsom dat de wereld van de drugs zodanig is veranderd dat het 
geldende beleid niet meer op alle punten toereikend is. Deze Forumbijdrage is 
gewijd aan het standpunt van de commissie dat de handhaving inclusief het 
strafrecht hernieuwd en verzwaard aangezet zal moeten worden om de coffee-
shops (weer) kleinschalige lokale voorzieningen te laten worden ongeacht de 
uiteindelijke vormgeving van een eventuele regulering van de coffeeshops. De 
gebruikelijke gang van zaken in deze rubriek is om twee auteurs in de gelegen-
heid te stellen hun visie op een bepaalde stelling te bespreken. Om te kunnen 
aansluiten op de actualiteit heeft de redactie ervoor gekozen eenmalig een ande-
re werkwijze te volgen. Hieronder wordt de onderbouwing voor het boven-
staande standpunt die de Adviescommissie drugsbeleid in haar rapport geeft 
samengevat1, waarna Nicole Maalsté zal reflecteren op de door de commissie 
geconstateerde beleidverwaarlozing op het gebied van het gedoogbeleid. 

Standpunt van de Adviescommissie drugsbeleid 

Coffeeshops vormen in veel gemeenten goed beheersbare voorzieningen die 
vooral de lokale gebruikersmarkt bedienen. In de grensstreken echter, en dan 
vooral in het zuiden van het land, brengt de aanwezigheid van coffeeshops 
diverse problemen met zich mee. Het fors toegenomen druggrensverkeer heeft 
geleid tot grote coffeeshops die overlast zoals parkeerdrukte en lawaai geven. 
Voor klanten uit België, Frankrijk en Duitsland zijn coffeeshops structurele 
voorzieningen geworden voor eigen consumptie en om drugs in het eigen land 
te verhandelen. In Rotterdam gaf het samenstel van coffeeshops, drugsrunners 
en –panden problemen, waarin veel geïnvesteerd is in de afgelopen decennia. 
De problemen werd mede veroorzaakt door de aantrekkelijkheid van de drugs-
markt voor buitenlanders uit het zuiden. De striktere aanpak heeft tot een ver-
plaatsing van het probleem van drugstoerisme geleid; zo komen veel drugsrun-
ners in Limburg uit de Randstad. In Amsterdam zijn de problemen van een 
andere aard. Hoewel meer dan een kwart van het totale aantal coffeeshops daar 

                                                           
1  De voorliggende samenvatting is door de voorzitter van de Adviescommissie drugs-

beleid geaccordeerd. 
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is gevestigd, vormen de meeste toeristen vrijwel geen probleem in of rond de 
coffeeshops. Veel buitenlanders bezoeken tijdens hun verblijf een coffeeshop 
zonder erop uit te zijn drugs mee te nemen naar huis. Dit ‘incidenteel toerisme’ 
geeft zelf weinig problemen maar heeft voor een grote aanwas van coffeeshops 
gezorgd. De concentratie van coffeeshops in sommige stadsdelen drukt naar het 
oordeel van het stadsbestuur een te groot stempel op de betreffende wijken.  

Coffeeshops zijn van oorsprong bedoeld als een kleinschalige voorziening 
met vooral een lokale/regionale functie in gebruik en teelt. Het bestaan van 
coffeeshops blijkt een gewaardeerde voorziening voor volwassen consumenten 
die op een rustige en veilige manier cannabis willen gebruiken, zonder in aan-
raking te hoeven komen met dealers van andere drugs. Andere positieve kanten 
van coffeeshops zijn de mogelijkheid die ze bieden om zicht te houden op, 
contact te leggen met, en voorlichting te geven aan consumenten over eventuele 
risico’s van gebruik. Ook vormen de coffeeshops een ‘drukventiel’ waarmee 
vooral het lokaal bestuur invloed houdt op een deel van de cannabismarkt: door 
de mogelijkheid van regulering via gedoogcriteria is er een instrument om be-
leid te voeren waarmee vooral overlast kan worden tegengegaan. Artikel 72 van 
de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 1990 legt 
de basis voor het verbod: ‘De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich 
ertoe de illegale uitvoer van verdovende middelen en psychotrope stoffen van 
enige aard, cannabis inbegrepen, alsmede de verkoop, verstrekking en afleve-
ring van die middelen en stoffen, bestuurlijk en strafrechtelijk tegen te gaan’. 
Een belangrijke reden om toch te gedogen is om de gebruiker weg te houden 
van de wereld van de harddrugs. Richtlijnen van het openbaar ministerie leggen 
regels vast die bepalen onder welke voorwaarden de in beginsel strafbare can-
nabisverkoop niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Kort gezegd, gaat het om de 
volgende voorwaarden: geen affichering; geen harddrugs; geen overlast; geen 
verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop en 
geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie. De grenzen aan de toege-
stane voorraad van coffeeshops en de hoeveelheid te verkopen grammen zijn 
bedoeld om het drugstoerisme uit het buitenland tegen te gaan.  

In de drugsnota van 1995 is er voor gekozen de handhaving van de gedoog-
criteria primair bestuursrechtelijk af te doen, zodat de politie en het openbaar 
ministerie zich met het strafrecht konden concentreren op de aanpak van hard-
drugs en de georganiseerde misdaad. Door deze keuze is het perspectief van de 
handhaving daar waar het de softdrugs betreft vooral komen te liggen op de 
overlast die bepaalde coffeeshops veroorzaken. De commissie stelt vast dat het 
coffeeshopbeleid aanpassing behoeft, omdat de coffeeshops zijn uitgegroeid tot 
iets dat niet lijkt op wat voor ogen stond. In specifieke regio’s en gemeenten 
doen zich aanzienlijke problemen voor die lokaal niet toereikend bestuurlijk 
kunnen worden opgelost. Zo zijn er in het toezicht problemen bij de naleving 
van en de controle op de maximaal toegestane handelsvoorraad van 500 gram, 
onder andere omdat het moeilijk is na te gaan of aan klanten niet enkele keren 
per dag wordt verkocht. Ook blijken minderjarigen, die zelf niet in coffeeshops 
cannabis mogen kopen, via volwassenen wel gemakkelijk aan de cannabis te 
kunnen komen. De doorverkoop aan minderjarigen is voor toezichthouders 
echter lastig aan te tonen. Andere problemen ontstaan doordat de aanvoer en de 
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daaraan verbonden productie en handel – de ‘niet-gereguleerde achterdeur’ – 
het risico van zware criminaliteit in zich dragen.  

Het onder voorwaarden toestaan van cannabisverkoop in coffeeshops heeft 
het beeld opgeroepen dat softdrugs geen groot probleem vormen. Daardoor is 
in het verleden aan de opsporing van de teelt en handel minder prioriteit toege-
kend. Tegen deze achtergrond kon zich een grootschalige hennepteelt ontwik-
kelen, gefaciliteerd door de legale wereld van de zakelijke dienstverlening 
(financiering, advies, witwassen crimineel geld) en ter verbetering van kweek-
techniek (wetenschap, bedrijfsleven), hierin niet sterk gehinderd door politie en 
justitie die zich vooral op de harddrugsmarkt concentreerden. De coffeeshop-
branche wordt inmiddels echter gedomineerd door grootschalig en vaak ook 
bovenlokaal opererende, commerciële uitbaters die al dan niet rechtstreeks 
verbonden zijn met de wereld van de georganiseerde misdaad. Kleinschalige 
zelfstandige (thuis)telers zijn grotendeels verdrongen of ingelijfd door groot-
schalige producenten wier doelstelling het niet langer is om cannabisconsumen-
ten te dienen maar die uit zijn op een desnoods met gewelddadige middelen 
veilig te stellen financieel belang.  

Mede door problemen in de (soms verwaarloosde) handhaving worden de 
destijds beoogde doelen van het coffeeshopbeleid niet bereikt: geen bescher-
ming van jongeren, coffeeshops zijn soms veel groter dan was gewenst, en de 
shops vormen voorzieningen die stelselmatig een buitenlandse markt bedienen. 
Dit brengt de commissie tot de stellingname dat hoe een eventuele regulering 
van de coffeeshops ook wordt vormgegeven, de handhaving met ook het straf-
recht hernieuwd en verzwaard aangezet moet worden om de coffeeshops te 
laten zijn van wat we wíllen dat ze zijn. Alleen onder die conditie kunnen zij 
fungeren als een veilige en rustige plek voor volwassen gebruikers, als ‘druk-
ventiel’ voor bestuurders en als vindplaats voor de hulpverlening om problema-
tisch gebruik te monitoren. Zij zijn dus niét bedoeld als winkels voor iedereen 
uit binnen- en buitenland, en ook niet als voedingsbodem voor de georgani-
seerde misdaad. De commissie vindt dat er ruimte moet zijn voor lokale invul-
ling, waarin de gezagsdriehoek (burgemeester, openbaar ministerie en politie 
met liefst ook met inbreng vanuit het gezondheidsbeleid) het coffeeshopbeleid 
kunnen vormgeven op grond van de eigen wensen en omstandigheden.  

De commissie acht het een wezenlijke randvoorwaarde dat de strafrechtelij-
ke handhaving meer dan de afgelopen jaren het geval was samen met de be-
stuurlijke handhaving zorgt voor strikte naleving van de landelijke en lokale 
voorwaarden waaronder de coffeeshops mogen bestaan. Dit vergt een einde aan 
de nu vooral terughoudende opstelling van politie en openbaar ministerie in de 
strafrechtelijke handhaving van de gedoogcriteria en het leggen van het primaat 
in de (bestuursrechtelijke) handhaving vanuit het perspectief van de openbare 
orde. Die terughoudendheid heeft naar het oordeel van de commissie bijgedra-
gen aan het uit de hand lopen van de situaties van de coffeeshops op meerdere 
plaatsen in ons land. De problemen rond de coffeeshop moeten niet langer 
alleen of primair door de burgemeester vanuit het oogpunt van de openbare 
orde (overlast) worden bestreden maar ook weer strafrechtelijk op basis van de 
Opiumwet 1976 en de internationale bepalingen. Dat betekent, conform de 
hiervoor geciteerde tekst van Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van 
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Schengen van 1990, dat het opsporings- en vervolgingsbeleid weer in het ver-
lengde van en ondersteunend aan de doelstellingen van ons drugsbeleid in OM-
richtlijnen moeten worden vastgelegd, ondersteund door bestuursrechtelijke 
maatregelen en de verantwoordelijke autoriteiten in nauw overleg en samen-
werking aan die handhaving moeten werken.  

Op basis van deze algemene uitgangspunten ziet de commissie zes varianten 
om tot verdere ontwikkeling van het coffeeshopbeleid te komen. Met het oog 
op de hier verdedigde stelling dat ongeacht de vormgeving van regulering van 
de coffeeshops de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving hernieuwd 
en verzwaard aangezet moeten worden, ligt de focus op wat dit betekent voor 
de huidige situatie. De commissie is van mening dat de eenzijdige regulering 
van de verkoop via gedoogcriteria (en dus niet van de aanvoer en de daaraan 
verbonden productie en handel) onder voorwaarde van strenge handhaving kan 
blijven bestaan, zij het met enkele aantekeningen. De eerste aantekening betreft 
die handhaving. Zoals eerder aangegeven, zal een sterkere inbreng van de straf-
rechtelijke handhaving, samen met de bestuurlijke, scherper dan tot dusver de 
bestaansvoorwaarden van de coffeeshops aan toezicht en sanctionering moeten 
verbinden. Dat geldt vanzelfsprekend het verbod op de aanwezigheid van hard-
drugs maar ook het aantal transacties per klant en de (door) verkoop aan min-
derjarigen. Ten tweede is het de vraag of sommige algemene voorwaarden 
zoals nu landelijk zijn vastgesteld wel hanteerbaar zijn gegeven plaatselijke 
omstandigheden. Als dat niet het geval is, denk bijvoorbeeld aan het recent 
ingevoerde afstandscriterium ten opzichte van scholen waarvan het generieke 
nut in twijfel wordt getrokken, dan moet hierin meer ruimte worden gegeven 
aan de gezagsdriehoek om voorwaarden te stellen binnen het landelijk beleids-
raamwerk. Ten derde ligt er het probleem van de hanteerbaarheid van de 
maximering van de handelsvoorraad op een halve kilo: hierover is zowel van de 
zijde van de coffeeshopbranche als van de kant van de handhavers (politie, 
openbaar ministerie, belastingdienst) gewezen op het problematische karakter 
hiervan. Dit zal niet veranderen als het bestaan van erg grote coffeeshops en de 
toestroom van drugstoeristen wordt tegengegaan – ook dan zal er, afhankelijk 
van de lokale situatie, een variatie in kleinere en grotere shops bestaan. De 
maximale hoeveelheid zou dan afgestemd moeten zijn op de omvang van de 
klantenkring en de daarbij behorende omzet.  

De commissie stelt vast dat sinds de drugsnota van 1995 onvoldoende on-
derhoud is gepleegd aan het drugsbeleid. Door de gebrekkige en eenzijdige 
handhaving hebben de coffeeshops zich kunnen ontwikkelen tot ook op het 
buitenland gerichte voorzieningen, niet zelden verbonden met een harde wereld 
van grootschalig georganiseerde cannabisteelt. De aanscherping van het hand-
havingsbeleid moet ertoe leiden dat coffeeshops (weer) gaan functioneren zoals 
ze bedoeld zijn: als kleinschalige voorziening met een lokale functie.  
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Samenvatting door commissie voorgestelde wijzigingen in drugsbeleid 

De Adviescommissie drugsbeleid concludeert dat het Nederlandse drugsbeleid 
goed voldoet als het gaat om de doelstelling van beperking van schade voor de 
gezondheid van gebruikers, maar op onderdelen dringend toe is aan wijziging. 
Samenvattend adviseert de commissie de volgende aanpassingen: 
•  Het gebruik van drugs en alcohol door minderjarigen moet veel sterker dan nu 

worden tegengegaan. Uit onderzoek is gebleken dat jeugdig gebruik van die 
middelen schadelijker is dan werd aangenomen, en ook is het van belang dat 
met name kwetsbare jongeren tegen de ontwikkeling van met gebruik van deze 
middelen samenhangend probleemgedrag en tegen sociale marginalisering 
worden beschermd. 

•  De coffeeshops zullen terug moeten naar waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld 
waren: verkooppunten voor de bediening van lokale gebruikers (teneinde een 
scheiding van de markt van hard- en softdrugs te bevorderen) en niet ook 
grootschalige voorzieningen voor consumenten uit buurlanden.  

•  De ontwikkeling op de illegale drugsmarkten en de daaraan gekoppelde be-
dreiging van de samenleving door de georganiseerde misdaad vraagt om een 
sterkere, meer consequente en breder ingezette bestrijding.  

•  Het drugsbeleid verdient een meeromvattende vorm van permanent monitoren 
en er dient systematischer te worden gehandhaafd en geleerd. Dat vereist een 
duidelijkere en meer alerte, integrale politieke sturing en een daartoe adequaat 
geëquipeerde autoriteit die ook de internationale afstemming meer dan nu het 
geval is integraal ter hand neemt. De ‘drugsautoriteit’ die de commissie voor-
stelt moet voorkomen dat ook in de toekomst weer sprake is van een gebrekkig 
onderhoud van het beleid en een verwaarlozing van beleidsleren. 

•  De veelheid van lokale initiatieven om te komen tot enige vorm van regulering 
van aanvoer in besloten coffeeshops vereist een helder landelijk beleidskader 
en een systematische vorm van wetenschappelijke evaluatie.  

•  De commissie stelt vragen bij de houdbaarheid van de huidige systematiek in 
de Opiumwet (een onderscheid in twee lijsten) en beveelt daar nader onder-
zoek en een wetswijziging aan, die uitgaat van een lijst. 

 





 

Rapport commissie Van de Donk: 
Mager compromis zonder overtuigende stellingname 

Nicole Maalsté 

De samenstelling van de Adviescommissie drugsbeleid – de commissie Van de 
Donk – doet vermoeden dat er een aantal flinke discussies hebben plaatsgevon-
den om tot een gezamenlijk oordeel te komen. De commissieleden zijn erin 
geslaagd om voor ieder wat wils in het rapport te verwerken. Zo zijn voorstan-
ders voor een verdere regulering van coffeeshops tevreden gesteld: het rapport 
stelt immers dat de coffeeshop een rustige en veilige voorziening voor volwas-
sen cannabisconsumenten is en dat de meeste coffeeshops geen problemen 
veroorzaken. Daarbij zou de 500 gram maatregel (maximaal toegestane han-
delsvoorraad in coffeeshops) op de schop moeten en zouden experimenten met 
de achterdeur (gereguleerde inkoop van de coffeeshops) mogelijk moeten wor-
den. Tegelijkertijd zitten er ook voor tegenstanders van het gedoogbeleid vol-
doende interessante aanknopingspunten in dit rapport. Wanneer cannabis net 
als andere drugs wordt gezien als een middel met een onaanvaardbaar risico, 
dan wordt het weer ‘gewoon’ een verboden middel en dat voedt prohibisten 
met argumenten in hun strijd tegen cannabis. En het instellen van één Drugsau-
toriteit kan tot gevolg hebben dat de ruimte voor het op maat oplossen van 
lokale problemen kleiner wordt, omdat er een landelijke visie wordt uitgedra-
gen en die kan naar links of naar rechts vallen.  

In deze Forumbijdrage richt ik me op de één van de meest opmerkelijke be-
vindingen van de commissie, namelijk dat er de afgelopen 15 jaar sprake is 
geweest van beleidverwaarlozing op het gebied van het gedoogbeleid. Daarmee 
bedoelen ze dat de politie, burgemeesters en politici wel doorhadden dat er 
problemen aan het ontstaan waren, bijvoorbeeld rond de aanvoer van wiet naar 
de coffeeshops en de productie ervan, maar daar niet goed op reageerden. Cof-
feeshops zijn te groot geworden, waardoor er zowel aan de voordeur als aan de 
achterdeur problemen zijn ontstaan. Coffeeshops moeten daarom meer gesloten 
en kleinschaliger worden. Dit om de toestroom van jeugdigen en toeristen aan 
de voordeur in te perken en om de verwevenheid met de georganiseerde crimi-
naliteit aan de achterdeur tegen te gaan, stelt het rapport. 

Op het eerste gezicht klopt de analyse van de commissie. Toch mist het rap-
port enkele belangrijke punten die het ontstaan van deze situatie verhelderen en 
ook aanknopingspunten bieden voor mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag 
waarom er grootschalige coffeeshops konden ontstaan blijft bijvoorbeeld onbe-
antwoord. Het antwoord is eenvoudig: omdat er te weinig coffeeshops zijn. Het 
aantal coffeeshops in Nederland is de afgelopen tien jaar gehalveerd, terwijl het 
aantal cannabisconsumenten (net als in de ons omringende landen) toenam. 
Slechts in 20% van de Nederlandse gemeenten zijn er coffeeshops. De helft van 
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de Nederlandse consumenten koopt zijn cannabis daarom nog steeds buiten de 
coffeeshop. Dit betekent dat er onvoldoende coffeeshops zijn om aan de vraag 
van de Nederlandse cannabisconsument te voldoen. 

Een andere vraag die de commissie niet beantwoordt, is waarom de achter-
deur van de coffeeshops steeds meer verweven raakt met de georganiseerde 
criminaliteit. Het antwoord daarop is ook simpel: omdat politie en justitie de 
netwerken van kleinschalige telers die voor de toevoer naar de coffeeshop 
zorgden, grotendeels hebben opgerold. Criminele organisaties die zich daarvoor 
uitsluitend bezighielden met grootschalige drugshandel en export, vulden het 
gat op. Hierdoor is het onderscheid tussen producenten die zich bezighouden 
met het bevoorraden van coffeeshops en producenten van exportwiet vervaagd, 
wat ook terug te zien is aan de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod in de 
coffeeshop. 

Dat de coffeeshop een commercieel succes zou worden, kan overigens geen 
verrassing zijn. In 1972 stelde een werkgroep van de Anti-Revolutionaire Par-
tijstichting (de voorloper van het CDA) in een advies over het drugsbeleid al 
een staatsmonopolie voor de toelevering van cannabis voor, omdat ‘[…] een 
ongecontroleerde commerciële ontwikkeling moet worden geweerd. Zodra er 
een particuliere cannabisindustrie zou gaan ontstaan, wordt een eventuele weg 
terug zeer moeilijk (vergelijk nicotine en alcohol). Beheersing van het produc-
tie- en consumptieproces vereist overheidsbemoeienis. Een tweede reden om te 
kiezen voor een staatsmonopolie is ons inziens dat het betere waarborgen biedt 
voor het doen van systematisch onderzoek.’ De werkgroep dacht aan drie à vier 
verkooppunten per provincie, waar de staat cannabis van goede kwaliteit in 
maximum hoeveelheden en tegen betaalbare prijzen verkoopt. Afnemers zou-
den tenminste 16 jaar moeten zijn om een beperkte hoeveelheid voor verant-
woord gebruik te kunnen kopen. Iedere legale consument zou worden geregi-
streerd en gevraagd kunnen worden mee te werken aan onderzoek. 

Ook de populariteit van nederwiet als exportproduct is allang voorspeld. De 
CRI stelde in 1986 een nota op met de veelzeggende titel: ‘Bestrijding van 
groothandelaren in hasjiesj; een vergeten prioriteit’. De nota wees op de om-
vang die de criminele activiteiten van cannabishandelaren en hun organisaties 
hadden aangenomen en de betrekkelijke geringe aandacht die opsporingsinstan-
ties aan deze problematiek besteedden. 

De term ‘beleidsverwaarlozing’ doet vermoeden dat de overheid geen weet 
zou hebben van al deze ontwikkelingen. Het rapport maakt helaas niet duidelijk 
waarom de overheid het cannabisbeleid al jarenlang op zijn beloop liet. De 
overheid was al die tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Mogelijk liet die 
overheid door niet stelselmatig in te grijpen het gedoogbeleid bewust aan zijn 
eigen succes ten onder gaan. Een passief uitsterfbeleid, waarbij de tijd het pro-
bleem wel op zou lossen. 

Het is daarom een grote vraag in hoeverre het kabinet zijn vingers wil bran-
den aan de oplossing van het probleem. In een voorlopige reactie op het rapport 
laat de overheid weten de 500 grams regel los te willen laten. Dat zou een eind 
maken aan een bizarre situatie, waarbij coffeeshops zich meerdere malen per 
dag door scootertjes moeten laten bevoorraden vanaf hun geheime opslagplaat-
sen. 
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Aan de andere kant stuurt de overheid aan op experimenten om de maximaal te 
verkopen hoeveelheid per klant terug te dringen van 5 naar 3 gram. Tien jaar 
geleden mocht een coffeeshop nog 30 gram per klant verkopen. De bedoeling 
was dat het coffeeshoptoerisme zou afnemen door het verlagen van de verkoop 
hoeveelheid naar 5 gram de verkoop. Die zouden een reisje naar de Nederland-
se coffeeshop immers niet voor een paar gram willen maken. Onderzoek wijst 
echter uit dat het coffeeshoptoerisme niet is afgenomen. Wel komen coffee-
shoptoeristen vaker sinds de invoering van de 5-gramsregel.  

Waar de overheid nog niet op reageert zijn de voorstellen van de commissie 
voor experimenten met het reguleren van de achterdeur. Dat is niet alleen spij-
tig, het zal de effecten van andere maatregelen ondermijnen. Experimenten met 
gereguleerde teelt van cannabis zijn absoluut noodzakelijk om de teelt voor de 
coffeeshop weer te scheiden van de exportteelt. Op die manier kan ook de 
hoognodige controle op de kwaliteit van de cannabis plaatsvinden, zodat can-
nabisconsumenten geen onnodige risico’s lopen. De commissie had naar mijn 
mening meer positie in moeten nemen over het belang van het reguleren van de 
achterdeur. Wanneer de overheid op deze manier blijft doormodderen en alleen 
maatregelen blijft nemen aan de voordeur, zullen coffeeshops op den duur toch 
langzaam uitsterven. 

 
 Trimbos en WODC evalueren drugsbeleid 

 Het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie 
Centrum (WODC) evalueerden in opdracht van de overheid het Nederlands 
drugsbeleid. Een indrukwekkende lijst aan wetenschappers heeft aan deze evalua-
tie meegewerkt. Allerlei facetten van het drugsbeleid zijn meegenomen, variërend 
van zorg en behandeling tot delicten gepleegd door druggebruikers.  

  Voor hun beleidsevaluatie namen de onderzoekers de beleidslogica als uit-
gangspunt. Van elk beleidsonderdeel beschrijven zij allereerst de aannames van 
het beleid. Uitgangspunt voor het gedoogbeleid was bijvoorbeeld dat de risico’s 
van cannabis als minder ernstig werden ingeschat dan die van harddrugs. Vervol-
gens beschrijven zij de beoogde aanpak, bijvoorbeeld: het gedogen van de klein-
schalige verkoop van cannabis en hard optreden tegen de handel in harddrugs 
moest tot een scheiding van de cannabis- en harddrugsmarkten leiden. Dan be-
schrijven zij of de aanpak heeft geleid tot het beoogde doel.  

  Alvorens in te gaan op enkele resultaten van het onderzoek wil ik nog even 
stilstaan bij een aantal opmerkelijke zaken rondom deze evaluatie. Het gedogen 
van cannabis begon in 1976, maar de onderzoekers keken vooral naar de periode 
van 1995 tot 2008. Hiermee verdoezelen ze dat er vóór 1995 nauwelijks sprake 
was van een invulling van het beleid. Pas in 1995, na het uitbrengen van de nota 
‘Continuïteit en Verandering’ wordt serieus werk gemaakt van het gedoogbeleid. 

  Interessant is ook dat uitspraken over de ´effecten´ van het beleid volgens de 
onderzoekers slechts beperkt, op deelgebieden, mogelijk zijn. Daar komen politie 
en justitie mooi mee weg. Zij hoeven zich weer niet te verantwoorden voor de 
enorme kosten die de drugsbestrijding met zich meebrengt, terwijl het effect er-
van zeer bedenkelijk – zo niet contraproductief – is. Waarschijnlijk zitten hier 
politieke motieven achter. Tijdens het Tweede Kamerdebat, waarin besloten is tot 
deze evaluatie, liet het CDA namelijk weten niet geïnteresseerd te zijn in de ef-
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fecten van het beleid, maar vooral in de huidige stand van zaken. Het CDA is 
immers sterk gebrand op een harde aanpak van drugs, ongeacht de gevolgen daar-
van. Dan zit je dus niet te wachten op een evaluatie waaruit zou blijken dat dit 
niet effectief zou zijn…  

  Uit de evaluatie blijkt dat Nederland het goed doet in vergelijking met andere 
landen. Het drugsgebruik onder volwassenen is de laatste tien jaar stabiel en in-
ternationaal gezien nemen we een positie onder het midden in. Alleen het XTC-
gebruik in Nederland is relatief hoog. De drugssterfte is vergeleken met andere 
landen laag en het aantal nieuwe besmettingen onder drugsgebruikers met HIV en 
Hepatitis C is drastisch gedaald. 

  De evaluatie laat verder zien dat de doelstelling om op consumentenniveau de 
soft – en harddrugsmarkten te scheiden succesvol is doorgevoerd. Cannabiscon-
sumenten schaffen hun cannabis meestal (direct of indirect) via coffeeshops aan. 
De kans dat coffeeshops harddrugs verhandelen is vrij gering omdat coffeeshop-
houders zich goed aan het verbod op de verkoop van harddrugs houden. De kans 
op vermenging van de markten (van soft en hard) is volgens de onderzoekers veel 
groter via illegale aanbieders van cannabis.  

  Coffeeshops hebben niet geleid tot een excessieve stijging van het cannabis-
gebruik. De laatste cijfers wijzen er wel op dat het cannabisgebruik van scholie-
ren van 15-16 jaar tot de hoogste in Europa behoort. Frequent cannabisgebruik 
gaat vaak hand in hand met harddrugsgebruik, spijbelen en andere gedragspro-
blemen. Het cannabisgebruik is hier volgens de evaluatie niet de oorzaak van, 
maar vormt eerder een signaal voor onderliggende problematiek en kan bijdragen 
aan een verdere verslechtering van de situatie. Een punt van aandacht! 

 
  De aanpak van de thuisteelt van cannabis in woonwijken heeft volgens de 
onderzoekers successen geboekt, mede door het afschrikeffect van huisuitzettin-
gen. Maar deze aanpak speelt volgens de onderzoekers mogelijk criminele sa-
menwerkingsverbanden in de kaart.  

  
 Voor meer conclusies en een samenvatting van het rapport zie: 
 www.trimbos.nl. 

 
 

http://www.trimbos.nl/
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Transnationale gezinnen tussen Egyptisch,  
Marokkaans en Nederlands recht 

Friso Kulk en Iris Sportel  

Een groeiend aantal gezinnen wordt gevormd over de grenzen van landen heen. 
Deze transnationale gezinnen krijgen te maken met het familierecht van meer-
dere landen. Het aangaan van een huwelijk, de geboorte van een kind, of een 
echtscheiding kunnen in deze situatie zorgen voor allerlei problemen, maar ook 
mogelijkheden bieden voor strategisch gebruik van verschillen in wet- en re-
gelgeving. In twee promotieonderzoeken wordt onderzocht hoe Nederlands-
Marokkaanse en Nederlands-Egyptische transnationale gezinnen omgaan met 
de interactie of de botsing tussen twee verschillende familierechtsystemen.1 De 
onderzoeken richten zich op relaties waarin de ene partner is geboren of opge-
groeid in Nederland en de andere partner in Egypte of Marokko. De onder-
zoeksgroep omvat dus zowel ‘gemengde relaties’ van autochtone Nederlanders 
met een partner uit Egypte of Marokko, als ‘migratiehuwelijken’ van tweede 
generatie Egyptenaren en Marokkanen met een partner uit het geboorteland van 
hun ouders. Naast Nederland, zijn Egypte en Marokko gekozen vanwege inte-
ressante overeenkomsten tussen het familierecht van deze twee landen, maar 
ook vanwege verschillen tussen Egyptenaren en Marokkanen in Nederland. 
Zowel het Egyptische als het Marokkaanse familierecht is gebaseerd op een 
variant van islamitische familierecht. Tussen beide landen zijn echter ook grote 
verschillen in de codificatie van dat recht. Egyptenaren zijn in Nederland een 
vrij kleine en onbekende groep immigranten, met relatief veel gemengde rela-
ties.2 Marokkanen zijn juist een van de grootste groepen immigranten, die rela-
tief vaak migratiehuwelijken sluiten.3  

                                                           
1  De beide onderzoeken zijn onderdeel van het VIDI-onderzoeksprogramma ‘Trans-

nationale gezinnen tussen Nederlands en islamitisch familierecht. Een studie naar de 
transnationale juridische ruimte’ van Betty de Hart. Naast de twee promotieonder-
zoeken beschreven in dit artikel, omvat het programma een postdoc-project over 
transnationale gezagsconflicten, uitgevoerd door Jessica Carlisle en een project dat 
een theoretische onderbouwing biedt van het begrip transnationale juridische ruimte 
en de regulering van transnationale gezinnen en relaties. 

2  11 178 van de 19 568 personen van Egyptische afkomst in Nederland zijn geboren 
in Egypte. De rest zijn zogenaamde tweede generatie migranten. In 2008 waren er 
335 127 personen van Marokkaanse afkomst in Nederland, van wie 167 063 zijn ge-
boren in Marokko (CBS Statline, 2008). 

3  Het aantal migratiehuwelijken in deze groep lijkt echter te dalen, mogelijk naar 
aanleiding van steeds strengere migratiewetgeving. Van de tweede generatie Marok-
kanen in Nederland die in 2000 in het huwelijk traden, trouwde 52% van de mannen 
en 56% van de vrouwen met een partner uit Marokko (Alders, 2005: p. 47). In 2006 
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Het onderzoek ‘Ouders en kinderen’, uitgevoerd door Friso Kulk, gaat over de 
ervaringen van ouders met wet- en regelgeving op het terrein van geboorteaan-
gifte, afstamming, naamskeuze, nationaliteit en ouderlijk gezag. Het doel is 
inzicht te krijgen in de keuzes die ouders maken, de redenen en de gevolgen 
van deze keuzes. In het onderzoek ‘Transnationale echtscheiding’, uitgevoerd 
door Iris Sportel, staat de vraag centraal hoe mensen omgaan met de soms in-
gewikkelde juridische situatie bij verbreking van een transnationaal huwelijk, 
hoe zij de scheidingsprocedure ervaren, en welke factoren van invloed zijn op 
het verloop van de scheiding.  

Ouders en kinderen 

Het eerste project heeft als onderwerp de juridische relatie tussen ouders en 
kinderen in ‘ongebroken gezinnen’.4 Het onderzoek spitst zich toe op afstam-
ming, naam, nationaliteit van, en gezag over kinderen. Doordat ouders in trans-
nationale gezinnen te maken hebben met twee verschillende familierechtsyste-
men hebben ze invloed op de vorming van de familierechtelijke relatie met hun 
kinderen. Ouders kunnen er naar streven dat de juridische relatie met hun kind 
in beide landen hetzelfde is geregeld. Ze laten bijvoorbeeld hun huwelijk er-
kennen door de autoriteiten van het land van herkomst van een van hen, waar-
mee in beide landen dezelfde gevolgen intreden wat betreft de afstamming van 
hun kind. Ze kunnen echter ook de verschillen in regels tussen beide landen 
benutten om bepaalde doelen te bereiken. Een vader met de Marokkaanse nati-
onaliteit en een moeder met de Nederlandse nationaliteit kunnen bijvoorbeeld 
bewust ongehuwd blijven, omdat zij niet willen dat hun kind de Marokkaanse 
nationaliteit verkrijgt. Ouders zijn zich echter lang niet bewust van de gevolgen 
die hun handelingen en keuzes hebben. Zo kan het bij de geboorteaangifte als 
een verassing komen dat hun kind in de gemeentelijke basisadministratie met 
twee nationaliteiten wordt geregistreerd. De motivaties die ouders hebben voor 
hun keuzes kunnen divers zijn en veranderen in de tijd. Ze kunnen de keuze-
vrijheid van het kind centraal stellen, of een erfenis zeker willen stellen. Soms 
melden ouders hun eerste kind nog ‘netjes’ aan bij een consulaat, maar zien ze 
daar later niet meer het belang van in en laten na de jongere kinderen aan te 
melden. 

Theoretisch kader 
Dit onderzoek gaat er van uit dat ouders niet alleen onderwerp zijn van de in-
teractie tussen de verschillende familierechtsystemen, maar met hun keuzes en 
handelingen deze interactie mede vormgeven. In dit onderzoek zal worden 
bestudeerd op welke wijzen ouders in transnationale gezinnen bijdragen aan de 
vorming van de juridische relatie met hun kinderen.  

                                                                                                                                 
waren deze percentages gedaald tot 8% van de mannen en 10% van de vrouwen. 
Vergelijkbare cijfers voor Egyptenaren in Nederland zijn ons niet bekend.  

4  Hiermee wordt bedoeld dat de ouders van de kinderen een relatie hebben, dus niet 
zijn gescheiden of uit elkaar. De term ‘ouders’ wordt breed opgevat en omvat niet 
alleen juridisch ouderschap, maar ook biologisch en sociaal ouderschap. 
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De relatie tussen recht en individuen wordt gezien als een wederkerige relatie. 
Recht is niet een op zichzelf staand iets, dat los kan worden gezien van de samen-
leving (Sarat & Kearns, 1998: 54-55). Recht wordt vormgegeven door handelin-
gen van individuen, waaronder de wijze waarop recht wordt ingeroepen. Het 
inroepen van recht gebeurt veelal op grond van extra-juridische overwegingen. 
Recht reflecteert op deze manier niet-juridische kenmerken van het dagelijkse 
leven en is dus niet eenduidig (Ewick & Silbey, 1998: 18). In het onderzoek zal 
dan ook worden gekeken naar de motivaties die ouders hebben voor bepaalde 
handelingen of keuzes en naar andere factoren die ouders beïnvloeden. Er wordt 
steeds aandacht besteed aan verschillen op basis van etniciteit, gender en sociale 
klasse, en de wisselwerking daartussen (intersectionaliteit).  

Factoren die de ouders beïnvloeden in hun omgang met familierecht zijn 
bijvoorbeeld hun sociale omgeving en de kennis en opvattingen die zij hebben 
over familierecht. Een andere factor betreft de machtsverhoudingen tussen de 
ouders. In navolging van Komter (1985) wordt macht opgevat als een proces, 
niet als een eigenschap van personen. In dat proces wordt macht uitgeoefend 
door individuen, maar zijn tevens structurele invloeden aanwezig. Familierecht 
kan zo’n structurele invloed zijn, bijvoorbeeld doordat er bepaalde man-
vrouwverhoudingen in zijn vastgelegd, of doordat het verschillende gevolgen 
optreden op basis van etniciteit of klasse (Diduck & Kaganas, 1999: 3-4). Naast 
familierechtelijke regels, zijn ook inkomenspositie, migratie en culturele facto-
ren van invloed op de machtsverhoudingen tussen ouders en de keuzes die zij 
maken met betrekking tot hun kinderen. Tot slot is de wijze waarop personen 
hun identiteit beleven een factor die beïnvloedt hoe zij met recht omgaan. Als 
deze beleving niet overeenkomt met de identiteit die recht aan iemand toebe-
deelt, bijvoorbeeld als slachtoffer van discriminatie of als hulpbehoevende, zal 
deze persoon minder geneigd zijn recht in te roepen (Bumiller, 1987; Engel & 
Munger, 2007; Quinn, 2000). Wanneer bijvoorbeeld ouders met zowel een 
Nederlandse als een Egyptische nationaliteit hun kind (alleen) als ‘Nederlands’ 
zien, zullen zij het wellicht niet aanmelden bij de Egyptische vertegenwoordi-
ging in Nederland. Recht (en overheidsbeleid in het algemeen) kan ook bijdra-
gen aan de vorming van identiteit (Nagel, 1995). Juridische constructies zoals 
nationaliteit of juridisch ouderschap hebben relevantie in het dagelijkse leven 
van individuen en beïnvloeden daardoor tot op zekere hoogte hoe zij zichzelf 
zien en door anderen worden gezien.  

Echtscheiding 

Het tweede project heeft als onderwerp transnationale echtscheiding. Er zijn 
aanzienlijke verschillen in huwelijks- en echtscheidingwetgeving tussen Neder-
land, Egypte en Marokko. In Nederland wordt in beginsel in gemeenschap van 
goederen getrouwd, tenzij huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen. In 
Marokko en Egypte is er een systeem van gescheiden bezit, gecombineerd met 
een onderhoudsplicht van de man voor zijn vrouw en kinderen. In Nederland 
bestaat er een systeem van langdurige partneralimentatie, in Marokko en Egyp-
te dient de bruidsschat als een eenmalig financieel vangnet voor de vrouw. Ook 
op het gebied van gezag over en omgang met kinderen zijn er verschillen. 
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Daarnaast wordt een scheiding in het ene land niet automatisch in het andere 
land erkend, waardoor ingewikkelde situaties kunnen ontstaan. Deze en andere 
inhoudelijke verschillen kunnen een scheiding in het ene of juist het andere 
land bijvoorbeeld sneller of financieel gunstiger maken. Verschillen kunnen 
een bron van problemen zijn, maar bieden ook mogelijkheden voor strategisch 
handelen, bijvoorbeeld om de eigen positie te verbeteren ten koste van de ex-
partner. Wanneer er in Nederland bijvoorbeeld geen kinderalimentatie wordt 
toegekend wegens een te laag inkomen, kan de verzorger van de kinderen een 
procedure starten in Marokko, waar normbedragen anders liggen. De belang-
rijkste vraag in dit onderzoek is dan ook hoe echtgenoten in transnationale 
huwelijken omgaan met echtscheidingswetgeving en de interactie van verschil-
lende familierechtssystemen in geval van een echtscheiding. Deze studie zal 
zich richten op een aantal factoren dat van belang kan zijn bij de keuzes en 
handelingen van de (ex-) echtgenoten. Daarbij zal steeds aandacht worden 
besteed aan verschillen op basis van gender, etniciteit en sociale klasse.  

Theoretisch kader 
Transnationale echtscheiding is een gecompliceerd proces. Al op het moment 
van het huwelijk worden beslissingen genomen die een latere scheiding kunnen 
beïnvloeden, zoals het afsluiten van huwelijkse voorwaarden. Ook tijdens de 
scheiding moeten allerlei keuzes worden gemaakt. De uitkomst van dit proces 
is niet alleen afhankelijk van wettelijke regelingen. Verschillende factoren die 
hierbij van belang kunnen zijn, zijn beschreven door Mnookin en Kornhauser. 
Zij hebben een model ontworpen om de invloed van het recht op onderhande-
lingen tijdens een echtscheiding te analyseren, waarin onder andere de voorkeu-
ren van beide partijen, de juridische positie, de kosten en risico’s van een juri-
dische procedure en strategisch gedrag een rol spelen. Naast deze factoren is 
ook kennis en informatie over mogelijkheden en gevolgen van wet- en regelge-
ving van belang, net als de machtsverhoudingen tussen de partners (Batagol, 
2008). Met name bij transnationale echtscheidingen zijn deze factoren van 
belang, omdat er door de migratie van een van beide partners grote verschillen 
kunnen zijn in kennis van de wet- en regelgeving in het woonland, de taal en 
het sociale netwerk (Charsley, 2005; de Hart, 2003; van Walsum, 2000). Daar-
naast kan migratie van invloed zijn op genderverhoudingen, belangrijk voor de 
machtsverhoudingen binnen het huwelijk. Omdat het voor de gemigreerde 
partner moeilijk kan zijn betaald werk te vinden en er voor huwelijksmigratie 
naar Nederland inkomenseisen worden gesteld, kan dit betekenen dat het tradi-
tionele kostwinnersmodel wordt versterkt of juist omgedraaid (de Hart, 2002). 
Al deze gevolgen van migratie kunnen van invloed zijn op de machtsverhou-
dingen tussen de (ex-) echtgenoten tijdens het huwelijk en zodoende ook het 
echtscheidingsproces beïnvloeden.  

Naast machtsverhoudingen kunnen ook de percepties die mensen hebben 
van een bepaald rechtssysteem hun keuzes beïnvloeden. Zo kan een negatief 
beeld van islamitisch familierecht bijvoorbeeld aanleiding zijn om te kiezen 
voor een huwelijk of echtscheiding in Nederland. Ook eerdere ervaringen met 
het recht kunnen daarop van invloed zijn. Kennis, informatie en percepties van 
de familierechtssystemen zullen in dit onderzoek worden geanalyseerd aan de 
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hand van de ‘Amerikaanse’ opvatting van het concept legal consciousness (zie: 
Hertogh, 2004: p. 457). Daarnaast kunnen bepaalde vormen van legal con-
sciousness, zoals een focus op legalistische of juist meer op relationele aspecten 
van het conflict van invloed zijn op de uitkomst van de echtscheidingsprocedu-
re (Conley and O’Barr 1990; 1998).  

Methoden van onderzoek 

Beide onderzoeksprojecten hebben een kwalitatieve benadering. Het onderzoek 
bestaat uit verschillende fasen. In de eerste fase is regelgeving, jurisprudentie 
en overige teksten, zoals kamerstukken, over familierecht in alle drie de landen 
bestudeerd. Bij deze analyse werd er niet alleen aandacht besteed aan juridische 
argumenten, maar ook aan onderliggende beelden over huwelijk, ouderschap, 
gezin en echtscheiding. Indien mogelijk zullen in een latere fase op dezelfde 
wijze ook procesdossiers worden bestudeerd. In de veldwerkfase zal in alle drie 
landen onderzoek worden gedaan. De belangrijkste informatiebron wordt ge-
vormd door 40 semi-gestructureerde interviews met ouders uit ongebroken 
gezinnen respectievelijk gescheiden mensen uit de onderzoeksgroep. Er wordt 
gestreefd naar een gelijke verdeling van de respondenten wat betreft afkomst, 
geslacht en woonland. Daarnaast worden er interviews gehouden met allerlei 
andere betrokkenen, zoals advocaten, en medewerkers van NGO’s, ambassades 
en zelforganisaties. Gesprekken zullen worden gecombineerd met participeren-
de observatie bij bijeenkomsten en activiteiten die betrekking hebben op het 
onderwerp, zoals voorlichtingsmiddagen en netwerkbijeenkomsten voor hulp-
verleners. Indien mogelijk zullen er ook observaties worden verricht bij rechts-
zaken in de drie landen.  
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Kabouter Prik tegen de muur 

Koen van Aeken 

Bespreking van: John Griffiths, Heleen Weyers & Maurice Adams, Euthanasia 
and law in Europe, (2008) Portland, Oregon: Hart Publishing, xxxiv + 595 pp. 

 
Euthanasia and Law in Europe is een gewichtig boek. Het is een van die boe-
ken die smeken om een statige hard cover, en wel omwille van een waaier van 
redenen. In de eerste plaats verzoekt het thema zelf om een respectvolle behan-
deling. De studie van euthanasie en andere vormen van medische levensbeëin-
diging vraagt om een subtiele benadering en een statige afstandelijkheid. Die 
subtiliteit en objectiviteit is echter ver te zoeken in het publieke debat. Teke-
nend voor de aard daarvan is een cartoon die een look-alike van de populaire 
kabouter Plop afbeeldt aan het bed van een kleine jongen. In zijn hand heeft hij 
een injectienaald. Een andere kabouter stelt hem voor: ‘Dit, dit is kabouter 
Prik.’ Het onderschrift bij de prent luidt ‘Kinderen voorbereiden op euthana-
sie.’ Wars van deze journalistieke schreeuwerigheid en ideologische vooringe-
nomenheid plaatsen John Griffiths, Heleen Weyers en Maurice Adams kabou-
ter Prik tegen de muur en kiezen resoluut voor een respectvolle benadering van 
de thematiek.  

In de tweede plaats dwingt het boek respect af door het buitengewoon brede 
onderzoeksperspectief van waaruit de thematiek van euthanasie en recht bestu-
deerd wordt. Doctrinair onderzoek vindt plaats naast verschillende vormen van 
rechtsvergelijking. Monodisciplinaire standpunten worden verrijkt met interdis-
ciplinaire benaderingen. Binnen dat interdisciplinaire kader worden zowel 
vraagstukken van normatieve als van empirische aard behandeld. Kortom, der-
gelijke methodologische diversiteit is ongezien in één en dezelfde monografie.  

Ten derde verdient het boek een statige omslag omdat de keuze voor een 
brede methodologische benadering de auteurs niet verhindert om op nauwge-
zette wijze in de diepte te graven. Dat gebeurt overigens op de beloofde helde-
re, volledige en accurate manier. Het boek schittert door de uiterst gedetailleer-
de weergave van jurisprudentie en cijfermateriaal in een indrukwekkend aantal 
cases en tabellen. Het is duidelijk dat geen compromissen werden gesloten om 
de methodologische variatie een kans te geven.  

Ten vierde wekt de monografie ontzag door haar uitgesproken Europese 
ambitie. Dat het zwaartepunt van het onderzoek in Nederland ligt, doet geen 
afbreuk aan die internationale uitstraling maar is eenvoudig te verklaren vanuit 
het feit dat Nederland in 2002 als eerste land ter wereld tot de legalisering van 
euthanasie is overgegaan. Griffiths en Weyers, die hun pluimen al eerder ver-
diend hadden met een studie over euthanasie in Nederland (1998), kiezen voor 
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een inkleuring van de Europese dimensie op twee niveau’s. Op een eerste ni-
veau verenigen ze hun krachten met Maurice Adams die de situatie in België op 
minutieuze wijze ontleedt en contrasteert met het Nederlandse kader. Zijn ja-
renlange werkervaring aan de Antwerpse universiteit verleent hem daarbij on-
tegensprekelijk een thuisvoordeel bij het ontrafelen van de complexe Belgische 
statelijke en culturele aangelegenheden. De keuze voor uitbreiding tot België is 
weloverwogen, aangezien het als tweede land in de wereld euthanasie legali-
seerde. Doordat het daarenboven om buurlanden gaat, ontstaan er ongeziene 
kansen voor rechtsvergelijkend onderzoek. Op een tweede niveau beschrijven 
een aantal gastauteurs uit de vier windstreken van West-Europa de situatie in 
hun thuisland of geografische regio. Zo krijgen we beelden uit Engeland en 
Wales, Frankrijk, Italië, Scandinavië, Spanje en Zwitserland. Met zoveel landen 
in de vergelijking verandert de finaliteit van het comparatieve onderzoek on-
vermijdelijk. Waar de boventoon in het onderonsje van de Lage Landen werd 
gevoerd door theoretische verdieping en verbinding, bestaan de schetsen van de 
andere landen hoofdzakelijk uit geïsoleerde beschrijvingen. Dat weerhoudt de 
auteurs er echter niet van om aan de pan-Europese benadering voldoende ver-
klarende kracht toe te schrijven om een poging tot predictie te voeden. Inder-
daad, op basis van de algemene theoretische inzichten die uit het onderzoek 
gedestilleerd werden, trachten de auteurs te voorspellen welke landen de groot-
ste kanshebbers zijn om euthanasie te legaliseren in navolging van België en 
Nederland (en sinds 2008 ook Luxemburg).  

Ik rond af met een vijfde reden om het boek te binden in een harde kaft. De 
doelgroep van het werk is immers uitzonderlijk divers voor dit type van weten-
schappelijk werk. Het boek kan van hand tot hand gaan in kringen van rechts-
geleerden, sociale wetenschappers, rechtssociologen en -filosofen, moraalfilo-
sofen, ethici, artsen en paramedisch personeel, advocaten, rechters en andere 
juridische dienstverleners, beleidsmakers en politici en zoveel anderen – waar-
toe ook Ma-studenten gerekend kunnen worden. Dat uit een zodanig breed 
publiek gerekruteerd kan worden, heeft – los van de inhoudelijke verdiensten – 
veel te maken met de zorg voor een correcte terminologie op juridisch, medisch 
en sociaalwetenschappelijk vlak. Men mag immers niet uit het oog verliezen 
dat interdisciplinariteit zeker nog niet in alle kringen aanvaard is. Nog steeds 
huiveren vele wetenschappers en professionals bij het idee dat ‘hun’ thema of 
onderwerp door een andere, vreemde discipline benaderd wordt. Respect voor 
jargon – en bij uitbreiding de karakteristieken van de discipline – verzacht 
ongetwijfeld de koudwatervrees die toenadering belemmert. 

Dat het een gewichtig boek is, zal ondertussen duidelijk zijn. Maar wat staat 
er eigenlijk in? Wat leren we eruit? En, zoals het een kritische reviewer be-
taamt, stel ik ook de vraag naar wat we er niet uit leren. Ik volg in deze bespre-
king ruwweg de architectuur van het boek. Eerst komen de belangrijkste inhou-
delijke bevindingen aan bod. In een laatste paragraaf voeg ik daaraan enkele 
kritische reflecties toe. 

Het boek bestaat uit vier delen, voorafgegaan door een introductie waarin 
het begrip euthanasie wordt gedefinieerd als ‘the situation in which a doctor 
ends the life of a person who is suffering “unbearably” and “hopelessly” at the 
latter’s explicit request (usually by administering a lethal injection)’ (p. 2). De 
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auteurs schuwen echter een al te enge definitie. Ook hulp bij zelfdoding en de 
controversiële levensbeëindiging in neonatologie rekenen ze tot het te reguleren 
medisch gedrag. Ze benadrukken dat euthanasie maar één vorm is van een 
ruimere familie van medical behaviour that potentially shortens life oftewel 
MBPSL. Hoewel er belangrijke verschillen bestaan tussen verschillende vormen 
van MBPSL stellen de auteurs dat ‘for purposes of legal and ethical analysis, 
empirical description and effective regulation, the whole complex must be 
taken together’ (p. 2). Dit heeft tot gevolg dat in de landenstudies naast de situ-
atie van euthanasie ook verschillende andere vormen van MBPSL worden be-
sproken. Het is dus steeds opletten geblazen, want onder MBPSL hoort zowel 
het (ethisch en juridisch) wijd aanvaarde stopzetten van levensverlengende 
behandeling als het fel gecontesteerde toedienen van een dodelijke injectie 
zonder expliciet verzoek van de patiënt. De verbreding van de focus tot MBP-
SL lijkt goed beargumenteerd. Zo waarschuwen de auteurs bijvoorbeeld dat de 
regulering van euthanasie in Nederland gepaard zou moeten gaan met controle 
en regulering van andere vormen van MBPSL omdat die laatsten een steeds 
interessanter alternatief bieden omwille van een minder strakke regulering. Dat 
is nadelig voor de patiënt die zijn opties ziet verminderen.  

Deel I biedt een rijke casestudy van de Nederlandse situatie. Geheel in lijn 
met de brede methodologische opzet wordt daarbij een diepgaand inzicht gebo-
den in de sociale, culturele en politieke organisatie van Nederland, het systeem 
van gezondheidszorg, publieke opinie en opvattingen van professionals over 
euthanasie en MBPSL, de huidige wet over euthanasie en MBPSL, rechterlijke 
uitspraken, de recente wetsgeschiedenis en de medische praktijk. De zucht naar 
volledigheid is treffend. Het lijkt alsof geen enkel element dat mogelijk een rol 
zou kunnen spelen in de verklaring waarom in Nederland de legalisering van 
euthanasie mogelijk werd, over het hoofd gezien mag worden. Hier wordt de 
basis gelegd van het bredere theoretische (en comparatieve) kader. Te onthou-
den zijn onder meer het grote vertrouwen in artsen (p. 15), de vooruitstrevend-
heid van palliatieve zorg waartoe ook euthanasie hoort (p. 18), de steun voor 
euthanasie vanuit het korps van artsen vertegenwoordigd door de KNMG (Ko-
ninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst) (p. 
20) en de vaststelling dat de praktijk van euthanasie door de meerderheid van 
de bevolking al sinds de jaren 1970 aanvaard was (p. 24). Samen met de over-
rompelende hoeveelheid empirisch materiaal en jurisprudentie worden ook heel 
wat vragen opgerakeld, vaak met normatief karakter. Waar kan de lijn getrok-
ken worden tussen medisch aantoonbaar en andere vormen van lijden? Is het 
beter om het gedrag van een arts voor of na de handeling van euthanasie te 
beoordelen? Worden alle levensbeëindigende handelingen wel aangegeven 
onder de juiste noemer, of hebben artsen soms nog de neiging om hun hande-
lingen onder minder controversiële categorieën, zoals palliatieve zorg, te laten 
registreren? Ten slotte wordt ook de wet zelf, Toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding, in detail belicht. Inhoudelijke en procedurele 
vereisten komen aan bod en veel aandacht gaat uit naar het systeem van contro-
le. Kortom, deel I is een volledige, nauwgezette en accurate introductie op de 
theorie en huidige praktijk van de regulering van euthanasie en MBPSL door de 
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Nederlandse overheid en de maatschappelijke context van deze praktijk en de 
wettelijke veranderingen.  

Deel II herhaalt op het eerste zicht de nauwgezette beschrijving van de re-
gulering van euthanasie en MBPSL voor België. Daarbij wordt het geijkte 
stramien van de thematische behandeling uit het voorgaande deel grotendeels 
gevolgd. Op dit punt wordt zachtjesaan de meerwaarde van de rechtsvergelij-
king – die buiten het juridische stelsel ook de maatschappelijke context in aan-
merking neemt – duidelijk. Al aan het einde van de 19de eeuw brak Durkheim 
een lans voor de vergelijkende aanpak in de sociale wetenschappen. Maar ook 
voor de rechtswetenschappen biedt de comparatieve benadering een belangrijke 
meerwaarde. Het deel over België vangt aan met een beschrijving van het poli-
tieke systeem en de culturele eigenheid, en bekijkt vervolgens de (institutione-
le) aspecten van de gezondheidszorg om dan de wetsgeschiedenis te schetsen 
die aan de wetswijziging van 2002 vooraf ging. De regulering zelf, voorwaar-
den en controle komen vervolgens aan bod in een uitvoerige doctrinaire bena-
dering. Het deel besluit met een overzicht van – relatief schaarse – empirische 
gegevens over de praktijk van euthanasie en MBPSL en de controle daarop. 
Intussen worden aarzelend een aantal van de hooggespannen verwachtingen die 
de brede methodologische aanpak beloofde, ingelost. De verschillen tussen de 
regulering en de praktijk van MBPSL in beide landen zijn onthutsend klein. Het 
grootste onderscheid valt op te tekenen met betrekking tot de waardering van 
het principe van zelfbeschikking. In België geldt dat ‘the free request of the 
patient is the ultimate justification of euthanasia’ (p. 323). In Nederland is dit 
beginsel veel minder belangrijk bij de verantwoording van de legalisering van 
euthanasia. Een ander belangrijk verschil betreft de rol van de medische be-
roepsorganisatie bij de totstandkoming van de wet. De KNMG speelde name-
lijk een actieve rol in het proces van wetsvorming, terwijl de Belgische Orde 
van Geneesheren een weinig constructieve houding aannam en met argusogen 
door de wetgever werd bekeken (p. 329). Daarnaast had België minimale erva-
ring met de juridische regulering van euthanasie, terwijl in Nederland het pad al 
veel langer geëffend was (p. 344). Deze verschillen worden echter overscha-
duwd door de vele parallellen tussen de regelgeving en praktijk van MBPSL in 
beide landen. De convergentie van wetgeving en praktijk is natuurlijk ook niet 
zo verrassend. De gelijkenissen in het politieke systeem, cultuur en waardeno-
riëntaties tussen België en Nederland zijn veel groter dan oppervlakkig veron-
dersteld wordt. Samen met de verwantschap in taal en geografie zal deze be-
vinding nuttig zijn om het fenomeen van juridische convergentie of diffusie te 
verklaren dat in de thematische reflectie aangehaald wordt (hoofdstuk 20).  

In hoeverre lenen deze resultaten zich nu tot de ontwikkeling van meer al-
gemene veklaringen voor het ontstaan van euthanasiewetgeving? Verspreid 
over verschillende hoofdstukken wordt deze vraag beantwoord. Een eerste 
factor lijkt betrekking te hebben op de ideologische samenstelling van de wet-
gever (de facto te herleiden tot de regering). In beide landen is de legalisering 
van euthanasie immers een product van een paarse regering, d.w.z. een regering 
zonder christendemocraten. Vooral in de Belgische context was de afwezigheid 
van de christendemocraten cruciaal, omdat zij als reactie op de abortuswetge-
ving van 1990 de facto een veto verworven hadden om wetgeving over ethische 
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thema’s te blokkeren. De rol van de Kerk – al dan niet vertaald in een politieke 
machtspositie – zal overigens ook duidelijk worden in het Spaanse en Italiaanse 
portret. Ten tweede stellen we vast dat in beide landen de publieke opinie dui-
delijk gewonnen was voor euthanasie. Ten derde bleken ook de leden van de 
medische professie overtuigd voorstander van de legalisering van euthanasie. 
Dat deze derde factor wel eens cruciaal zou kunnen zijn, wordt weerspiegeld in 
het feit dat enkel in Nederland (en Zwitserland) een meerderheid van artsen 
zich positief uitlaten over euthanasie (65% van de Belgische dokters en 68% 
van de Nederlandse artsen stemden begin 2000 in met de stelling dat ‘a patient 
should have the right to decide whether or not to hasten the end of his or her 
life’ (p. 273, p. 485). Over de rol van de beroepsvereniging bestaat minder 
eenduidigheid. De Orde van Geneesheren stond immers zo weigerachtig tegen-
over euthanasie dat de overheid hen liever niet betrok in de besluitvorming. In 
Nederland heeft de KMBG dan weer een erg constructieve rol gespeeld bij de 
totstandkoming van de wet. 

Deze bevindingen zijn uitermate bruikbaar om de theoretische studie van 
het totstandkomingsproces van regelgeving verder empirisch te onderbouwen. 
Een centraal concept lijkt draagvlak te zijn. Opmerkelijk is dat de succesvolle 
invoering van de regelgeving rond euthanasie in beide landen plaatsvond in een 
klimaat waar burger, uitvoerder en regelgever er (grotendeels) dezelfde mening 
op nahielden. Maar wat is de betekenis voor de legalisering als, bijvoorbeeld, 
de publieke opinie over euthanasie afwijkt van de positie van artsen? Dit is 
(was) het geval in Spanje, waar volgens opinieonderzoek 66% van de bevol-
king pro euthanasie was, tegen slechts 43% van de artsen (p. 486). De opening 
naar meerdere landen maakt het dus mogelijk om informatie te winnen over het 
differentiële belang van de onderscheiden determinanten. In die lijn is deel III 
van het boek opgezet. 

In deel III van het boek wordt de analyse aangevat van de regulering van 
euthanasie en MBPSL in een aantal West-Europese landen. De bestudeerde 
groep bestaat uit Spanje, Italië, Frankrijk, Engeland en Wales (Schotland kent 
een ander juridisch regime terzake en is bijgevolg niet behandeld), Scandinavië 
(vooral Noorwegen met noties van Zweden en Denemarken) en Zwitserland. 
Telkens worden wet en praktijk beschreven aan de hand van beschikbaar mate-
riaal. De individuele portretten variëren naar grootte en inhoud, en zijn af en toe 
wat vaag door een tekort aan empirische data. Toch is elk portret op zichzelf 
boeiend. De rol van de Kerk is bijvoorbeeld erg duidelijk in Spanje en Italië. 
Scandinavische dokters zijn, in tegenstelling tot de bevolking, eerder conserva-
tief. In Frankrijk domineert het paternalisme van het medisch korps nog steeds 
het debat, maar de roep van de patient om zelfbeschikkingsrecht wordt steeds 
luider. De meerwaarde van dit deel ontstaat natuurlijk pas als alle nationale 
bevindingen naast elkaar gelegd en geïntegreerd worden. Dat gebeurt deels op 
het einde van deel III. In hoofdstuk 17 worden comparatieve data gepresenteerd 
voor alle beschouwde landen op verschillende fronten. Een eerste punt van 
vergelijking is de publieke opinie, waarbij de resultaten van de bekende Euro-
pean Values Survey worden uitgezet voor de betrokken landen. Op pagina 486 
staat een grafiek die de wijziging in publieke aanvaarding van euthanasie uit-
drukt en meteen erg bruikbaar lijkt om de invoering van legalisering van eutha-
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nasie te voorspellen. Zo vertoont België de sterkste wijziging van de publieke 
acceptatie van euthanasie over de bestudeerde tijdspanne 1981-1999. Daarbij 
waarschuwen de auteurs meteen wel voor de methodologische valkuilen die 
gepaard gaan met gebruik van de EVS. Een andere comparatieve samenvatting 
biedt een overzicht van de wettelijke regulering (p. 493) Die wordt ingeleid met 
de opmerking dat er zich schijnbaar een convergentie aftekent van MBPSL 
regulering in West-Europa. Toch bestaan er nog belangrijke internationale 
verschillen, vooral op het vlak van de participatie van de patiënt in het proces 
van levensbeëindiging en bij de interpretatie en uitvoering van de regels.  

‘We relax a bit.’, zo lezen we op pagina 499, ‘and we hope the reader will 
follow us in this’. Na bijna 500 pagina’s informatie met een duizelingwekkende 
dichtheid volgt deel IV dat volgens de auteurs ook daadwerkelijk uitnodigt tot 
rust en tot bezinning op alle kennis die intussen vergaard is. Eigenlijk hoopt de 
lezer hier op een verlossende theorie die de lawine aan empirische, juridische 
en normatieve informatie kan kanaliseren. De uitdaging die het onderzoek aan-
ging was gigantisch, de methodologie state-of-the-art, het bronnenmateriaal 
indrukwekkend… Dat wekte hooggespannen verwachtingen. Met welke theorie 
of theorieën slagen de auteurs erin om de caleidoscopische beelden van de 
regulering van euthanasie (en MBPSL) te ordenen in een veelkleurig maar 
stabiel plaatje? Hoe kunnen de resultaten van het doctrinair onderzoek en de 
rechtsvergelijking en de empirische kijk op wet en praktijk in een tiental landen 
toch enige samenhang verkrijgen?  

De thematische reflectie die het vierde en laatste deel volledig schraagt, be-
draagt amper 30 pagina’s. Na het geweld van de voorgaande bladzijden voelt 
dit korte stukje weliswaar verfrissend aan. Het bestaat uit de bespreking van 
een drietal thema’s die eerder in het boek zijn aangeraakt maar verder niet sys-
tematisch behandeld werden. Een eerste thema verwijst naar veranderingen in 
de hoeveelheid recht of wetgeving als euthanasie wordt gelegaliseerd. De theo-
rie van social distance van de bekende empiricist Donald Black wordt erbij 
gehaald maar al snel opnieuw verlaten. Een betere benadering is die van het 
nude beach phenomenon en van de juridisering van de dokter-patiënt verhou-
ding. Zodra gedrag waarop voorheen een taboe rustte wordt ‘open’gesteld, 
ontstaat er vaak een enorme hoeveelheid regelgeving. De toename van het 
volume aan wetten – de wetgevingstsunami – is intussen een welbekend zor-
genkind van de postindustriële overheden. In dit geval kan de toename van 
regels ook nog gekwalificeerd worden als een vorm van juridisering van de 
relatie tussen arts en patiënt. 

Een tweede reflectie betreft het slippery slope argument: zelfs al is legalise-
ring op zich nog niet zo slecht, dan zal het uiteindelijk toch leiden tot slechte 
dingen, doorgeschoten beleid dat neigt naar de extreme gruwel van de Nazi’s. 
Dit argument hoort men steeds opnieuw in het publieke debat over euthanasie 
vanuit de hoek van de tegenstanders. De auteurs waarschuwen ervoor dat de 
regularisering van euthanasie hand in hand moet gaan met regelgeving op ande-
re MBPSL-domeinen. (Dit is onder meer een van de onderliggende motivaties 
van de auteurs om euthanasie niet in een vacuüm te plaatsen maar te bekijken 
als een onderdeel van de bredere familie van MBPSL.)  
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Een derde reflectie is zowaar een predictie: op basis van de diffusie van waar-
deoriëntaties die verband houden met euthanasie (postmaterialisme en zelfbe-
schikkingsrecht) en de openheid van het politieke systeem voor nieuwe maat-
schappelijke eisen kan voorspeld worden in welke landen er eerst tot legalise-
ring wordt overgegaan. Uit de bus kwamen Denemarken, Zweden en Frankrijk. 
Spanje en Italië maken blijkbaar het minste kans. 

Het mooie van deze voorspellingen is dat ze effectief getoetst kunnen wor-
den. Maar de particuliere uitkomsten van deze predicties zijn allicht niet iets dat 
de doorsnee lezer wakker houdt. Veeleer wordt impliciet verwacht dat de zware 
doctrinaire, normatieve en empirische studie zou besluiten met een overkoepe-
lende, coherente, frisse theorie, bijvoorbeeld in de lijn van Griffiths’ perspectief 
van de sociale werking van wetgeving dat eerder al een succesvol antwoord 
bood op de moeilijke problematiek van de effectiviteit van regelgeving en het 
rechtsinstrumentalisme. De luchtige thematische reflectie zou misschien toch 
wat zwaarder mogen wegen. De ideeën die worden aangedragen, zijn elegant 
en gepast, maar zullen geen aardverschuiving veroorzaken. Het idee van diffu-
sie van wettelijke normen, bijvoorbeeld, is al meer dan drie decennia geleden 
door Friedman geformuleerd als toepassing van het concept legal culture (p. 
530). Nochtans biedt hoofdstuk 20 wel een duidelijke aanzet tot integratie van 
de empirische bevindingen in een theoretisch kader. 

Misschien valt het gebrek aan verdieping in het laatste hoofdstuk toe te 
schrijven aan een wat manke integratie van de verschillende uitkomsten uit deel 
III. De bevindingen van het rechtsvergelijkend onderzoek missen daadwerkelij-
ke integratie in een samenhangend geheel. Zo is het meer dan anekdotisch dat 
in hoofdstuk 17 en 20 gebruik wordt gemaakt van secundair empirisch materi-
aal (i.c. de European Value Studies) terwijl een volledig deel in het boek ge-
schreven is door buitenlandse experten die hun directe bevindingen kunnen 
brengen. Die directe buitenlandse inbreng wordt niet optimaal gevaloriseerd. 
Dit wordt ongetwijfeld mede verklaard door de moeilijkheden die internatio-
naàl vergelijkend onderzoek met zich meebrengt. Maar ook de vaststelling dat 
de kwaliteit van de individuele landelijke beschouwingen nogal varieert kan 
hier een rol spelen. Overigens is het onduidelijk hoe de selectie van landen 
heeft plaatsgevonden. Enerzijds voelt de feitelijke keuze voor landen intuïtief 
wel aan alsof ze min of meer representatief is voor het moderne, welvarende 
West-Europa; anderzijds is bijvoorbeeld Duitsland opvallend afwezig. Nogal 
onfortuinlijk vanuit doctrinair en interdisciplinair perspectief is misschien ook 
de afwezigheid van Luxemburg, dat intussen het derde land is geworden dat 
euthanasie heeft gelegaliseerd.  

Het volumineuze karakter van het boek zorgt ervoor dat de thematiek over 
het algemeen voldoende uitvoerig behandeld wordt. Soms wordt er zelfs wat 
teveel geschreven: wat is bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van de referentie 
naar Donald Black’s social distance? Soms ontbreekt er wel wat uitleg – wat is 
nu juist de rol van de medische koepels; bijvoorbeeld? 

Het is een gewichtig boek geworden dat een harde kaft verdient omwille 
van de stoutmoedige aanpak van een moeilijk thema voor een divers publiek. 
Maar de harde kaft zal ook noodzakelijk zijn om het boek te beschermen. Het 
boek moet tegen een stootje kunnen, want juist zoals een naslagwerk nodigt het 
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uit tot herhaaldelijk bladeren, op zoek naar bijvoorbeeld verklaringen voor de 
succesvolle totstandkoming van regelgeving, of harde gegevens over de medi-
sche praktijk van euthanasie, of jurisprudentie over MBPSL, of voorbeelden 
om de colleges over het interdisciplinair onderzoek van het recht te inspireren. 



 

Vreemdelingenrechters over de vreemdelingenkamer van 
de Raad van State 

Freek Bruinsma 

Bespreking van:  
 Kees Groenendijk, Een venijnig proces, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2008, 

44 blz., ISBN 978 90 12 38062 1 (afscheidsrede) 
 Kees Groenendijk en Ashley Terlouw, Tussen onafhankelijkheid en hië-

rarchie. De relatie tussen vreemdelingenrechters en de Raad van State, 
2001-2007, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, 156 blz., ISBN 978 90 12 
38137 6  

 
De titel van de afscheidsrede verwijst naar de volgende uitspraak van een van 
de 24 geïnterviewde vreemdelingenrechters (p. 64)1: ‘Na drie jaar kon ik het 
niet meer opbrengen om die Afdelingsjurisprudentie toe te passen. Als ik er op 
terugkijk, kan ik me niet voorstellen dat ik het heb gedaan. Het is een venijnig 
proces. Je schuift langzaam op in wat je nog accepteert. (...) Ik kreeg feedback 
van collega’s dat ik te emotioneel was. Achteraf denk ik “te emotioneel!” Het-
zelfde kun je zeggen van de Hoge Raad in de Tweede Wereldoorlog. Je kunt 
denken: “Waar is de grens?” Ik ben die grens wel overgegaan.’ De Vreemde-
lingenwet van 2001 introduceerde hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (ABRvS). In de voorafgaande periode hadden de 
rechtbanken zelf een Rechtseenheidskamer opgericht. De horizontale samen-
werking werd dus vervangen door een hiërarchische relatie zoals elders in de 
rechterlijke piramide gebruikelijk. Maar anders dan elders gebruikelijk werd de 
nieuwe vreemdelingenkamer van de Afdeling bemensd door vijf staatsraden die 
de eerste lijn weinig beoordelingsruimte lieten. ‘The rule of law in the last 
analysis is only the rule of some men’ – wie indachtig deze uitspraak2 namen 
wil weten moet zelf op zoek. De vaste kern bestond uit Loeb (voorzitter, ‘af-
loeben’ staat voor de bekritiseerde standaardpraktijk van afwijzen van het ho-
ger beroep van de vreemdeling), Lubberdink, Troostwijk, Vlasblom en Van 
Wagtendonk. Een andere staatsraad, Claessens, weet wel waarom geen enkele 
uitspraak van vreemdelingenrechter Van Bennekom waartegen de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) in beroep kwam, bij de ABRvS stand hield (aan-
gehaald op p. 134). Er is volgens hem namelijk sprake van een fundamenteel 
verschil in visie. In de door de groep van vijf staatsraden gehuldigde opvatting 
mag de rechter slechts controleren of de IND de procedureregels in acht heeft 
genomen, terwijl Van Bennekom en veel andere eerstelijns vreemdelingenrech-
                                                           
1  Tenzij anders vermeld zijn de verwijzingen naar de gezamenlijke publicatie.  
2  Van Alan Paterson (1982), The Law Lords, London: MacMillan Press, p. 196. 
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ters vinden dat rechtsbescherming een inhoudelijke beoordeling van de toepas-
sing van de regels vergt.  

Waar is de grens?  

Instellingen perverteren door toedoen van functionarissen met foute opvattin-
gen. Het is nogal wat om, zoals Groenendijk en Terlouw doen, de door de 
‘bende van vijf’ (mijn kwalificatie, FB) aan de eerste lijn opgelegde opvatting 
een risico voor de democratische rechtsstaat te noemen, die verwijzingen naar 
het optreden van de rechterlijke macht tijdens de Weimar republiek en in de 
Tweede Wereldoorlog rechtvaardigt. ‘De keuze van het onderwerp van mijn 
afscheidsrede was ingegeven door bezorgdheid over het functioneren van de 
democratie in Nederland na 2001 en de rechtspraak in vreemdelingenzaken. De 
kwaliteit van een democratie laat zich in mijn ogen goed afmeten aan de manier 
waarop met minderheden wordt omgegaan.’3 Volgens Groenendijk en Terlouw 
is de rechtsbescherming aan vreemdelingen beneden het aanvaardbaar mini-
mum aan inhoudelijke beoordeling gezakt (p. 136), te wijten aan een keuze 
voor ‘snelheid bij de afdoening boven de omvang van de rechtsbescherming. 
De wet liet ook die keuze toe’ (p. 29, mijn cursivering, FB). In het bedrijfsblad 
Ter State van mei 2008 blikt de voorzitter tevreden terug op deze – volgens de 
critici dus gewettigde – keuze: ‘Eerlijk gezegd, we zagen het hele project met 
angst en beven tegemoet. We moesten voorkomen dat het een chaos zou wor-
den en dat de zaken ons boven het hoofd zouden groeien. Achterstanden bij de 
rechter hebben een aanzuigende werking. Men schuift aan bij de langste rij. 
Aan dat probleem heb ik iets willen doen en dat is gelukt.’  

Als we de verwijzingen naar de Weimar republiek en de Tweede Wereld-
oorlog laten voor wat ze zijn, namelijk een meningsverschil over de relevantie 
ervan voor het onderhavige onderwerp, bestaat het empirisch onderzoek van 
Groenendijk en Terlouw dus uit een inventarisatie van eventuele onvredegevoe-
lens onder 24 rechters die na zeven jaren van zelfbestuur een nieuwe baas heb-
ben gekregen met uitgesproken opvattingen. De onderzoekers zijn het met een 
groot deel van de rechters eens dat de opvattingen van de nieuwe baas verderfe-
lijk zijn, maar hoe ga je ermee om, dat is de onderzoeksvraag.4  

Eerstelijns vreemdelingenrechters: een verkennend onderzoek 

In de periode april tot augustus 2007 hebben de auteurs 24 rechters geïnter-
viewd op basis van een vragenlijst (p. 153). Gesproken is met drie groepen van 

                                                           
3  Kees Groenendijk, ‘Een begin van debat’,  Journaal Vreemdelingenrecht 2008, 

nr.5/111.   
4  Waarom zijn de staatsraden niet voor een interview benaderd? ‘Vanwege tijdsgebrek 

en vooral omdat het ons niet zozeer gaat om verschillen in perspectief tussen rech-
ters en staatsraden en nog minder om welk perspectief het juiste is (dat is volgens de 
auteurs namelijk het perspectief van de rechters, FB), maar om de vraag hoe rechters 
reageren als zij problemen ervaren die naar hun mening wezenlijke aspecten van hun 
werk als rechter raken.’ (p. 15).  
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rechters: zeven vreemdelingenrechters die zowel onder het oude regiem van 
zelfbestuur als onder het nieuwe regiem van de ABRvS vreemdelingenzaken 
behandelen en dat nog steeds doen, acht rechters idem dito maar inmiddels niet 
meer werkzaam als vreemdelingenrechter. En tenslotte een willekeurige selec-
tie van negen rechters, van wie uitspraken in de periode oktober 2006 – april 
2007 op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. In de interviews werd eerst gevraagd 
naar hoe de respondent aankeek tegen het hoger beroep bij de Afdeling, vervol-
gens werd gevraagd naar het oordeel over vijf richtinggevende maar ook con-
troversiële uitspraken van de Afdeling en tenslotte kwamen eventuele reacties 
in problematisch ervaren situaties van eerstelijns rechtspraak aan de orde. 

Niet onvermeld mag blijven dat de interviews plaats vonden na een hete ja-
nuarimaand. Op 6 januari 2007 kwamen negen vreemdelingenrechters met hun 
kritiek op kamer 4 van de ABRvS naar buiten in een artikel in NRC Handels-
blad.5 En op 11 januari 2007 tikte het EHRM in het Sheekh-arrest de ABRvS 
op de vingers: gelet op de toetsingsmaatstaven van de ABRvS was de kans van 
slagen in hoger beroep illusoir. In antwoord op deze ontwikkelingen gingen de 
staatsraden mr H.G. Lubberdink, de nieuwe voorzitter van de vreemdelingen-
kamer,  de voorzitter van de Afdeling, mr P. van Dijk6 en de directeur van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak de vreemdelingenkamers in den lande langs. Eén 
van de vier respondenten die aan zo’n gesprek hadden deelgenomen, had een 
eigen gespreksverslag gemaakt. Groenendijk schrijft: ‘Mij viel in dat verslag op 
dat na veel formele punten, waaronder het “loopbaanbeleid” en de lijst van 
potentiële kandidaten voor de Afdeling, de gevolgen van het arrest Sheekh aan 
de orde kwamen, als laatste punt’ (Journaal Vreemdelingenrecht).  

In antwoord op het eerste blok van vragen werden drie veranderingen over 
het algemeen verwelkomd. In de eerste plaats was er met de vreemdelingenka-
mer van de Afdeling meer duidelijkheid en rechtseenheid gekomen: ‘Je kunt 
maar beter een slechte appelrechter hebben dan geen’ (p. 57). Verder was er 
waardering voor de snelheid van afdoening, zoals gezegd prioriteit nummer één 
van de eerste voorzitter. Maar dat had wel een prijs: terwijl de andere kamers 
van de Afdeling in de periode 2001-2006 in 84% van de appellen een hoorzit-
ting hadden, had kamer 4 bijna nooit een hoorzitting. Bijna nooit is 4% in de 
periode 2001-2007 (p. 28). Een derde en laatste voordeel van de Afdeling als 
appelcollege betreft de betere aansluiting bij het algemene bestuursrecht, waar-
door het vreemdelingenrecht minder een specialisme is geworden. Maar net zo 
verrast als Van Dijk was door het Sheekh-arrest, zo ‘verrast’ waren Groenen-
dijk en Terlouw door ‘de omvang en de felheid van de kritiek die tijdens de 
interviews door de respondenten werd geuit’ (p. 127 – ‘insiders’ behoren niet 
verrast te zijn, en dat waren ze volgens mij dan ook geen van drieën). De on-
derzoekers onderscheiden vier kernpunten van kritiek: inperking van de rech-
                                                           
5  De negen rechters die met naam en toenaam in het artikel worden genoemd (drie 

rechters van Maastricht, twee van Amsterdam en twee van Rotterdam, een van Haar-
lem, een van Zwolle)  hebben niet zelf de publiciteit gezocht. Vier van hen waren 
ook respondent (p. 6). 

6  ‘Was u verbaasd of onthutst?’ ‘Verrast. Ik doel dan met name op het gedekt verkla-
ren van de niet volledige uitputting van de nationale rechtsmiddelen.’ Aldus Van 
Dijk in een interview in het NJB (2007, p. 392). 
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terlijke toetsing (‘Ik ben daar niet gaan zitten als rechter om niet naar die zaken 
te kijken’ – p. 62); gebrekkige communicatie met de Afdeling (‘Je hebt een 
uitspraak uitvoerig gemotiveerd en dat wordt dan door de Afdeling met één 
pennenstreek weggeschreven’ – p. 65); eenzijdigheid van de Afdeling (‘Het is 
zelden de IND die rouwig is, de vreemdeling des te vaker’ – p. 70); en: onvol-
doende aandacht voor het bijzondere karakter van vreemdelingenzaken 
(‘Vreemdelingenrecht is een onderschat rechtsgebied van het bestuursrecht, het 
is belangrijker dan de dakkapel’ – p. 73). Slechts twee respondenten hadden 
geen duidelijke kritiek op de Raad van State. ‘Als de Afdeling dat zo wil, dan 
mag de Afdeling dat zo doen’ (p. 59) is een uitspraak die het verst verwijderd is 
van de uitspraak waarmee deze bespreking opent. Met andere woorden: 22 van 
de 24 respondenten ervaren – soms, geregeld of vaak – een rolconflict tussen de 
rechtspraak die zij zelf juist achten en de lijn van het appelcollege. Hoe gaan ze 
daarmee om? Groenendijk en Terlouw beloven nieuw inzicht in de vraag ‘hoe 
lagere rechters reageren op de druk van een hogere beroepsinstantie; welke 
mogelijkheden zij hebben en waarom zij tot bepaalde keuzes komen’ (p. 11). 
Ze leunen sterk op het boek van Hirschman.7 Maar de essentie daarvan is hun 
ontgaan. 

 ‘Exit, Voice, and Loyalty’ 

Hirschman onderscheidt ‘exit’ en ‘voice’ als twee onderscheiden reacties op 
kwaliteitsverlies. ‘Loyalty’ is niet, zoals Groenendijk en Terlouw beweren, een 
derde reactie, maar een kenmerk dat stimuleert tot ‘voice’. ‘The chances for 
voice to function effectively as a recuperation mechanism are appreciably 
strengthened if voice is backed up by the loyalist’s threat of exit, whether it is 
made openly or whether the possibility of exit is merely well understood to be 
an element in the situation by all concerned’ (Hirschman, p. 82). Als er geen 
uitweg is, zoals in het geval van monopolies, totale instituties en dictaturen, is 
de prijs van protest hoog en valt berusting (en ‘voice’ noch ‘exit’ is geen effec-
tieve reactie) te verwachten. Met instemming van Hirschman zelf heb ik een 
derde effectieve reactie onderscheiden, te weten ‘revenge’, bestaande uit eerst 
‘exit’ en dan ‘voice’.8 De auteurs maken er een potje van. Ik noem een paar van 
de meest in het oog springende onjuiste toedelingen: expliciet volgen of afwij-
ken in eigen uitspraken zou volgens Groenendijk en Terlouw een variant van 
‘voice’ zijn, volgens ons (Hirschman en mij) is expliciet afwijken een variant 
van ‘voice’ en expliciet volgen een variant van berusting; interne ‘voice’ (met 
collega-rechters in afkeurende zin over de Afdeling spreken) is volgens ons 
geen ‘voice’ maar berusting, terwijl schijnloyaliteit (met een beroep op het 
EVRM afwijken van de lijn van de Afdeling) bij uitstek ‘voice’ is. Waarom 
rouleren naar een andere sector een geruisloze exit is en het verlaten van de 

                                                           
7  Albert O. Hirschman (1970), Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in 

Firms, Organizations, and States, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  
8  F. Bruinsma (1980), ‘The (non)assertion of welfare rights: Hirschman’s theory 

applied’, Acta Politica XV, pp. 357-383. Hirschman was gasthoogleraar aan het EUI 
in Florence toen ik daar als onderzoeker was.  
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rechterlijke macht de echte exit-optie, ontgaat mij. De afscheidsrede begint met 
het verhaal van een rechter die op haar bureau was gaan dansen van vreugde 
toen ze hoorde dat ze van de vreemdelingenkamer naar de strafkamer mocht. 
Volgens Groenendijk en Terlouw is dit een geval van geruisloze exit gepaard 
gaande met interne voice. Exit op individueel niveau is meestal geruisloos. Een 
consumentenboycot en een collectieve vreugdedans op de Kneuterdijk bij de 
opening van het nieuwe seizoen (‘revenge’) zijn ‘voice’. Wie met een onvol-
doende doordachte vraag op een essentieel punt, namelijk: volgt de respondent 
de Afdeling of spreekt hij de Afdeling tegen?, het veld in gaat, komt met dif-
fuus materiaal terug.  

Omdat de communis opinio is dat de rechter zich eerst en vooral via uit-
spraken laat horen, luistert de omschrijving van ‘voice’ als protest tegen de 
Afdeling nauw. Expliciet afwijken, zoals met een beroep op het EVRM valt er 
zeker onder evenals de Afdeling schaakmat zetten: ‘Een Amsterdamse rechter: 
“In de vervolgberoepen, die niet bij de Afdeling komen, hebben we gezegd na 
zes maanden is het basta. Dat is een openlijke opstand. Rotterdam heeft dat 
gevolgd, andere VK’s niet. Mijn opstelling is: geef je positie als rechter niet te 
snel prijs.” (p. 99).9 Met expliciet afwijken, bewijs je de vreemdeling geen 
dienst, dus minder principiële maar wel zo praktische vormen van ‘voice’ zijn 
afwijken door te verbijzonderen, dit is: toespitsen op de bijzondere omstandig-
heden van de zaak (p. 121), of juist inhoudsloos en abstract motiveren (p. 123).  

Slotopmerking  

Groenendijk en Terlouw zijn juristen en dus nog behept met normatieve noties 
van democratie en rechtsstaat. Rechtssociologie als empirische wetenschap 
dient uit te gaan van rechtsrealistische definities. De minimalistische invulling 
van rechtsbescherming door kamer 4 van de ABRvS heeft tot nader order de 
instemming van de meerderheid in de Tweede Kamer. Zoals de ‘rule of law’ 
realistisch kan worden gedefinieerd als de ‘rule of some (wo)men’, zo is demo-
cratie in een realistische definitie terug gebracht tot polyarchie, waarbij partij-
elites concurreren om de politieke macht.10 In naam van ‘de’ democratische 
rechtsstaat windt de scheidende hoogleraar zich op en heft de komende hoogle-
raar haar vingertje.11 Ik verbaas me over zoveel naïviteit. Stafjuristen willen 
nog wel eens ‘vlammende betogen’ schrijven voor het interne jurisprudentie-

                                                           
9  Oscar Korte, volgens  NRC-Handelsblad. Door de respondenten bij voorbaat anoni-

miteit toe te zeggen, wordt ons informatie onthouden die we uit de krant al wisten. 
Dat is zeker op een gering aantal van 24 respondenten onnodig mystificerend. Sinds 
mijn proefschrift (1988, 57 interviews) hanteer ik met succes de regel: inzage en in-
spraak voordat er iets naar buiten gaat en daarmee basta. Gevoelige informatie (‘de 
sectorvoorzitter ontraadde mij mee te werken aan een interview voor het artikel in de 
NRC’) blijft vanzelfsprekend anoniem. 

10  Aanbevolen: Robert A. Dahl (1956), A Preface to Democratic Theory, Chicago: 
University of Chicago Press. 

11  A.B. Terlouw (2009), Angst en regelgeving, Nijmegen (oratie). Na de klassieke 
studie van Aubert weten we dat regelgeving ook een rituele regendans kan zijn. Dat 
geldt zeker voor de Sanctieregeling Iran.  
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overleg, zo lezen we in de gezamenlijke publicatie (p. 48). Een respondent 
‘reageert daarop door hen erop te wijzen: “Jongens, we leven in een ander 
tijdsgewricht. Je moet je er bij neerleggen”.’ De buitenwereld heeft de rechts-
sociologie niet nodig voor een kritisch commentaar op ontwikkelingen in recht 
en maatschappij, terwijl de rechtssociologie wel onmisbaar is voor degelijk 
onderzoek naar de feiten en meningen van praktijkjuristen. ‘(O)p basis van een 
handvol waarnemingen wordt in strijd met elementaire regels van inductieve 
statistiek een vals en eenzijdig beeld opgeroepen’, aldus staatsraad en emeritus 
hoogleraar (rechts)sociologie Schuyt en mr J. van der Winden, senior-jurist en 
coördinator bij de Vreemdelingenkamer van de ABRvS.12 Waarom hebben de 
auteurs deze kritiek niet ter harte genomen door een enquête uit te zetten onder 
alle vreemdelingenrechters van wie uitspraken op rechtspraak.nl werden gepu-
bliceerd tijdens het bewind van de bende van vijf? Nu blijven we zitten met 
slechts een verkennend onderzoek13 en een overspannen verwijzing naar oor-
logssituaties.  

 
12  NRC-Handelsblad van 17 en 18 mei 2008. Huls verklaart de ‘ongemeen heftige 

reactie (...) uit het feit dat Kees Schuyt zich persoonlijk gekrenkt voelde door de as-
sociatie met de rechter in oorlogstijd’ (Ars Aequi 2009, p. 336). Een even heftige re-
actie verscheen echter op Dubieuze zaken. De psychologie van strafrechtelijk bewijs, 
in DD 22 (1992), pp. 655-661. ‘De manier waarop de auteurs de 35 dubieuze zaken 
verzameld hebben is en blijft voor een wetenschappelijke bewijsvoering (...) dan ook 
hoogst dubieus. (...) Men speelt de harde kwantitatieve kaart van de wetenschap uit 
met 35 gevallen, waarmee elke onderzoek(st)er die de zgn. kwalitatieve methode 
hanteert, nimmer mee zou durven komen.’ Dit duidt op een authentieke verontwaar-
diging van een wetenschapper. 

13  Passim, bijvoorbeeld in het slothoofdstuk (p. 127): ‘Ons doel was niet een represen-
tatief beeld van de opvattingen en gedrag van alle vreemdelingenrechters te geven. 
Wij beoogden een verkenning van de ervaringen, opvattingen en reacties van 
vreemdelingenrechters.’ 



 

Een geruststellende waarheid?  

Rob Schwitters 

Bespreking van Roel Pieterman, De voorzorgcultuur, Streven naar veiligheid in 
een wereld vol risico en onzekerheid, (2008) Den Haag: Boom ISBN 978-90-
5454-996-3 

 
Voor diegenen die bezorgd zijn over de conditie van het milieu en over het 
broeikaseffect, en die ervan overtuigd zijn dat die zorg in recht en beleid nog 
onvoldoende erkenning vindt, zal het niet gemakkelijk zijn zich tot de opvattin-
gen van Roel Pieterman te verhouden. In woord en in beeld neemt hij afstand 
van het stopzetten van chloortransporten, van de jarenlange verhindering van 
het boren in de Waddenzee en van de grote terughoudendheid van de EU ten 
aanzien van het produceren van genetisch gemodificeerde gewassen.1 Al Go-
re’s An Inconvenient Truth – de in brede kringen als een alarmerende registra-
tie van de staat van ons milieu beschouwde film – wordt door hem koeltjes als 
pretentieus en eenzijdig afgedaan.  

In zijn boek De voorzorgcultuur vat hij eerder gepubliceerde opvattingen 
samen, fundeert hij deze meer grondig en analyseert hij de maatschappelijke 
ontstaansgeschiedenis van de in zijn ogen irrationele oriëntatie op hedendaagse 
dreigingen. Het boek verenigt kortom normatieve standpuntbepaling en socio-
logische analyse. 

Die irrationele oriëntatie op dreigingen manifesteert zich in voorzorg. Voor-
zorg is een devies in de omgang met gevaren en risico’s. Het zet aan tot uiterste 
terughoudendheid bij het toepassen van nieuwe technologie zoals genetisch 
gemodificeerde gewassen, ontwikkeling van gsm- en UMTS-netwerken en 
kernenergie. Ingrepen in de natuur zijn op basis van de voorzorgleer uitsluitend 
toegestaan als alle onzekerheid over mogelijk schadelijke effecten is weggeno-
men. Daarbij gaat het om wat Ulrich Beck ‘nieuwe risico’s’ heeft genoemd: 
vermoede onomkeerbare en catastrofale effecten waarvan de kans en de precie-
ze omvang niet op basis van betrouwbare wetenschappelijke kennis vastgesteld 
kunnen worden. Voorzorg geeft de opdracht bij twijfel niet te handelen. Dat 
verlangt van diegenen die van plan zijn in de natuur te interveniëren, te bewij-
zen dat voorgenomen activiteiten onschadelijk zijn. Het vereist een absolute 

                                                           
1  Met name: Roel Pieterman, ‘Weg met het voorzorgbeginsel? Een rechtssociologi-

sche cultuurkritiek’, in: Nederlands Juristenblad (NJB), 2001, pp. 1023-1030; Roel 
Pieterman en Jaap Hanekamp, The Cautious Society? An essay on the rise of the 
precautionary culture, Zoetermeer: Heidelberg Appeal Nederland 2002; Roel Pie-
terman, Jaap Hanekamp en Lucas Bergkamp, ‘Onzekere voorzorg bedreigt rechtsze-
kerheid’, in: Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (1), 7, pp. 2-8.  
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garantie van veiligheid. Het recht, in het bijzonder het milieurecht, heeft voor-
zorg de laatste jaren in de vorm van een beginsel omarmd.   

Voorzorg is voor Pieterman niet zomaar een leer of een beginsel, maar 
vormt de uitdrukking van een coherent geheel van normen en waarden met 
betrekking tot de natuur, technologie, welvaart en de toerekening van schade. 
Hij heeft het over een ‘voorzorgcultuur’. Deze heeft in de hedendaagse samen-
leving een prominente betekenis gekregen.  

In zijn sociologische analyse van de voorzorgcultuur onderscheidt Pieter-
man, op eenzelfde wijze als François Ewald, de voorzorgcultuur van een 
schuldcultuur en van een risicocultuur.2 Het gaat om drie uiteenlopende bena-
deringen van schade en schande die in verschillende fasen van de westerse 
geschiedenis tot ontwikkeling zijn gekomen. De schuldcultuur was vooral be-
palend in de negentiende eeuw. Schade werd individualiserend toegeschreven. 
Als er geen schuldige schadeveroorzaker kon worden aangewezen dan lag het 
aan het slachtoffer zelf en bleef de schade liggen waar deze viel. Aan het einde 
van de negentiende eeuw ontwikkelde zich een risicocultuur. Schade werd 
opgevat als het onvermijdelijke effect van industrialisering en vooruitgang. In 
dit perspectief is het niet langer het individu dat verantwoordelijk is voor de 
schade, maar het collectief dat belang heeft bij de risicodragende activiteit. Een 
zekere hoeveelheid schade wordt zelfs voor lief genomen, zolang de schade 
maar vergoed wordt. Het doel is optimale preventie, niet maximale preventie. 
Bij het overwegen van de wenselijkheid van de risicodragende activiteit fun-
deert men zich op een afweging van de baten en de kosten (kans op ongevallen 
vermenigvuldigd met de omvang van de schade). Zo wegen fabrikanten de te 
verwachten ongevalschade die installatie van bepaalde machines zal voortbren-
gen af tegen de extra efficiëntieopbrengsten. De op statistiek gefundeerde prog-
noses van experts en verzekeringspraktijken spelen hierbij een vanzelfspreken-
de rol.  

Vanaf de jaren tachtig van afgelopen eeuw heeft zich een nieuw perspectief 
op schade en schande ontwikkeld, door Pieterman ‘de voorzorgcultuur’ ge-
noemd.3 In dit perspectief gaat het niet om optimale maar om maximale pre-
ventie. Dat heeft ten dele te maken met de aard van de gevaren waarmee sa-
menlevingen recentelijk geconfronteerd worden. Kenmerkend voor die nieuwe 
gevaren, die kleven aan kernenergie, genetische manipulatie en het broeikasef-
fect is dat ze moeilijk te taxeren zijn, en dat ze een catastrofaal en onomkeer-
baar effect kunnen hebben. Het zijn gevaren waarop men zich niet langer bere-
kenend kan oriënteren, en waarvoor verzekeringen doorgaans weigeren een 
dekking te verschaffen. Pieterman tracht overigens aan te tonen dat het streven 
naar maximale preventie maar ten dele verband houdt met de aard van de geva-
ren. Een belangrijke verklaring voor de recente strenge veiligheidseisen vormen 

                                                           
2  François Ewald, (2005) ‘The Return of the Crafty Genius: An Outline of a Philoso-

phy of Precaution’, in: Governing Risks, Pat O’Malley (ed.), Alderhost: Ashgate, pp. 
535-569. 

3  Verwarrend zou kunnen zijn dat door Beck dezelfde oriëntatie als ‘risicomaatschappij’ 
is betiteld, zie: Ulrich Beck (1992) Risk Society, Towards a New Modernity, 
London: Sage Publications Ltd (originele Duitse uitgave: 1986). 
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sociale en culturele veranderingen die ertoe geleid hebben dat onveiligheid 
minder aanvaardbaar is geworden. Ik noem de belangrijkste verklaringen die 
Pieterman geeft.  

Ten eerste schrijft hij de bijzondere zorg voor veiligheid die in het voor-
zorgbeginsel tot uitdrukking komt toe aan de sterk toegenomen kwaliteit van 
leven die het gevolg is van industrialisering, betere voeding en hygiëne. Juist 
omdat de moderne samenleving veiliger is en we minder geteisterd worden 
door hongersnoden, overstromingen en epidemieën, kunnen wij het ons permit-
teren om ons te bekommeren om resterende bronnen van onveiligheid. We 
worden gealarmeerd door steeds kleinere risico’s.  

Ten tweede brengt Pieterman de voorzorgcultuur – daarbij sterk leunend op 
de inzichten van Ulrich Beck – in verband met het afnemende gezag van we-
tenschap, waardoor een nuchtere calculerende oriëntatie op gevaren verdrongen 
wordt door een emotionele irrationele oriëntatie. Het afnemend gezag van we-
tenschap kan met name opgemaakt worden uit het feit dat beleidsmakers bij de 
vaststelling van risicobeleid hun oor niet minder dan bij experts, te luister leg-
gen bij leken. Zo wordt in Europa, volgens Pieterman, op basis van niet-
wetenschappelijk onderbouwde gevoelens, de productie van genetisch gemodi-
ficeerde gewassen belemmerd. Dat afnemend gezag van wetenschappelijke 
kennis is paradoxaal, omdat het juist kenmerkend is voor nieuwe risico’s dat 
men bij de registratie daarvan aangewezen is op technologisch geavanceerde 
instrumenten. Leken kunnen nucleaire straling niet waarnemen, of zijn niet in 
staat vast te stellen dat de ozonlaag dunner wordt. Dat mensen desalniettemin 
minder op wetenschap vertrouwen heeft diverse redenen. Een daarvan is dat 
nieuwe risico’s niet voortgebracht worden door de natuur, maar hun oorsprong 
vinden in menselijke activiteiten die welvaart genereren, zoals industrialisering 
en de toepassing van technologie. Het besef dat toepassing van wetenschappe-
lijke inzichten onwenselijke effecten heeft tast de status van wetenschap aan. 
Daarnaast blijft de wetenschap in gebreke bij de voorspelling van nieuwe risi-
co’s. Verder is wetenschap in de hedendaagse samenleving sterk gepolitiseerd. 
Wetenschappelijke inzichten zijn nu relevant in een context waarin voor- en 
tegenstanders van industrialisering elkaar bestrijden. Gegeven de onzekerheden 
die gemoeid zijn met het voorspellen van hedendaagse bedreigingen worden 
tegenstrijdige inzichten al snel in verband gebracht met belangenconstellaties, 
hetgeen het aura van objectiviteit van wetenschappelijke kennis ondergraaft.  

Ten derde schrijft hij – in navolging van Douglas en Wildavsky – de promi-
nente plaats die het voorzorgbeginsel heeft gekregen toe aan de opkomst van 
een nieuwe, goed opgeleide, elite, die de milieubeweging draagt.4 Deze elite is 
in het voetspoor van de verzorgingsstaat in de jaren zestig en zeventig ontstaan. 
Zij vindt haar emplooi in de dienstensector en is voor haar inkomen niet direct 
afhankelijk van industriële activiteiten. Deze elite koestert het milieu en be-
schouwt industrie en technologie als een bedreiging. Zij wantrouwt het be-

                                                           
4  Mary Douglas en Aron Wildavsky (1993) Risk and culture: an essay on the selec-

tion of technological and environmental dangers, Berkely: University of California 
Press. 
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staande gezag en wetenschappelijke kennis en heeft een hang naar kleinscha-
ligheid.  

Ten vierde radicaliseert in de voorzorgcultuur een ontwikkeling die al in de 
risicocultuur besloten lag, namelijk dat schade die door sociale systemen ver-
oorzaakt wordt vergoed dient te worden. Er is een claimcultuur ontstaan waarin 
het falen van organisaties uitvergroot wordt, en mensen zich al snel in een 
slachtofferrol manoeuvreren om de aanspraak op compensatie kracht bij te 
zetten. Anders dan in de risicocultuur worden de bestuurders van die systemen 
moreel verantwoordelijk gehouden voor de feilen daarvan.  

Ten slotte ligt in de voorzorgcultuur een cirkelbeweging besloten die voort-
durend gevoelens van onbehagen en onveiligheid oproept en de hang naar vei-
ligheid versterkt. Het streven naar meer veiligheid zet de overheid en andere 
organisaties aan om meer regels in het leven te roepen, te controleren en te 
handhaven. Dit brengt een formalisering en afnemende flexibiliteit met zich 
mee, die een fnuikend effect hebben op het onderlinge vertrouwen en daarmee 
juist de ervaring van onveiligheid versterken. 

De in voorzorg besloten liggende hoge veiligheidseisen houden eerder ver-
band met de sociale constructie van gevaren dan met hun werkelijke bestaan, zo 
probeert Pieterman aan te tonen. Deze overtuiging maakt het begrijpelijk dat hij 
de preoccupatie van de samenleving met gevaren waarvan doorgaans niet wordt 
aangenomen dat deze tot catastrofale en onomkeerbare rampen zullen leiden, 
zoals zwaarlijvigheid en kleine criminaliteit, op een soortgelijke wijze sociolo-
gisch analyseert.  

Zoals eerder opgemerkt, Pieterman analyseert de voorzorgcultuur niet al-
leen, hij verwerpt deze ook. Hij kritiseert de – in zijn ogen – overtrokken aan-
dacht voor de bedreigingen die zouden schuilen in technologische interventie in 
de natuur. Hij toont zich wars van een romantisering van de natuur. Zo wijst hij 
erop dat natuurrampen (hongersnoden, aardbevingen, overstromingen en epi-
demieën) nog steeds veel meer slachtoffers maken dan rampen die veroorzaakt 
worden door technologische interventie. Hij relativeert de hoeveelheid slachtof-
fers die gevallen zijn bij de rampen in Seveso en met de Exxon Valdez. Verder 
is, volgens hem, de zorg voor kankerverwekkende stoffen in DDT en dioxine 
buiten proportie, als je oog hebt voor de hoeveelheid kankerverwekkende stof-
fen die zich bevinden in natuurproducten als koffie en alcohol. Hij is ervan 
overtuigd dat de grootste bijdrage aan de veiligheid besloten ligt in meer wel-
vaart en economische groei, een uitgangspunt dat ook in de rapporten van de 
WTO herkend zou kunnen worden. Juist de meer welvarende landen kunnen 
het zich permitteren om zich te bekommeren om de kwaliteit van het milieu.  

Pieterman rekent het de pleitbezorgers van voorzorg aan dat zij zich niet ra-
tioneel tot de uiteenlopende risico’s verhouden. Ten eerste ligt in voorzorg een 
overtrokken eis aan wetenschap besloten. In het devies dat zolang geen zeker-
heid bestaat over het feit dat voorgenomen activiteiten geen schadelijke neven-
effecten teweeg brengen die activiteiten achterwege moeten blijven, ligt de 
aanname besloten dat wetenschap in staat is ooit absolute zekerheid te verschaf-
fen over mogelijke onschadelijkheid. Een verwachting die de wetenschap nooit 
zal kunnen inlossen.  

Recht der Werkelijkheid 2009/2 



Een geruststellende waarheid?  121

Ten tweede is men uiterst selectief in de activiteiten die men al of niet aan 
voorzorg onderwerpt. Zo is men in Europa zeer terughoudend met het verbou-
wen van genetisch gemodificeerde gewassen, maar acht men het geen probleem 
om genetische modificatie toe te passen bij – hier op de markt gebrachte – 
medicijnen.  

Ten slotte negeert men de risico’s en onzekerheden die kleven aan de door 
voorzorg ingegeven maatregelen zelf. Men gaat eraan voorbij dat het afzien van 
genetisch gemodificeerd voedsel de armoede intact laat en het kappen van re-
genwouden bevordert. Ook ziet men niet in dat de weigering kernenergie te 
gebruiken tot een agressieve wedijver zal leiden tussen landen aangaande tradi-
tionele hulpbronnen, waarmee het gevaar van een wereldoorlog dichterbij 
komt.  

Wat Pieterman vooral wil aantonen is dat het een misvatting is dat voorzorg 
kan leiden tot een situatie waarin geen risico’s of gevaren gecreëerd worden. 
Ook aan niet-doen of voorzorgmaatregelen kleven meer of minder voorspelbare 
gevaren. Hij pleit voor een overwogen integrale afweging van de kosten en 
baten die gemoeid zijn met de diverse handelingsopties, voor een berekenende 
oriëntatie die kenmerkend is voor de risicocultuur en waarbij erkend wordt dat 
absolute veiligheid onbereikbaar is.  

Pieterman is niet onder de indruk van de voorzorg funderende aanname dat 
alle kostenbatenanalyses futiel zijn indien men geconfronteerd wordt met de 
mogelijkheid van een ramp met onomkeerbare en catastrofale gevolgen. Hij 
probeert ook deze onzekerheid in een rekenmodel te dwingen, in de veronder-
stelling dat het nalaten van voorzorg de voorkeur kan verdienen. Dit is met 
name het geval indien voorzorgmaatregelen ertoe leiden dat, met de uitsluiting 
van een zeer kleine kans op lange termijn plaatsvindende catastrofale effecten, 
een grote kans ontstaat op niet te bagatelliseren risico’s, die zich binnen korte 
termijn kunnen realiseren. Een stelling die begrijpelijker wordt tegen de achter-
grond van de optimistische verwachtingen van de auteur over de kans dat wij 
dreigingen op lange termijn op basis van nieuwe technologische ontwikkelin-
gen het hoofd zullen weten te bieden.  

In zijn suggesties voor verbetering van het risicobeleid voert hij een plei-
dooi voor nationale en internationale organisaties, die regeringen zwaarwegen-
de voorstellen aangaande risicobeleid doen. Daarin moeten gezaghebbende 
wetenschappelijk experts plaatsnemen die risico’s in samenhang benaderen en 
zich uitspreken over de vraag welke problemen voorrang verdienen. Regerin-
gen zouden verplicht moeten worden op deze aanbevelingen te reageren. Hij 
staat dus een meer rationele benadering van gevaren en risico’s voor. Daarbij 
dienen experts, ongehinderd door het diffuse onbehagen van burgers en me-
diahypes, het risicobeleid vorm te geven. 

Pieterman combineert in zijn boek sociologische analyse met normatieve 
standpuntbepaling. Wat mij betreft slaagt hij er echter maar zeer ten dele in 
goed te laveren tussen waarnemen en meningsvorming, tussen distantie en 
betrokkenheid. Hij is te sterk gespitst op het afbreken van de heilige huisjes van 
de milieubeweging. Naast waardevolle suggesties om risico’s meer integraal te 
benaderen, daarbij rekening houdend met de door voorzorgbeleid zelf gegene-
reerde risico’s, wordt het belang van economische groei en verhoging van wel-
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vaart te eenzijdig geaccentueerd. Zijn suggestie bijvoorbeeld dat welvaart het 
beste middel is om de kwaliteit van leven te verhogen en de veiligheid van 
mensen te waarborgen, mag waar zijn als je oog hebt voor bestrijding van ziek-
ten en verlenging van de duur van het leven. Deze visie gaat echter lichtjes 
voorbij aan het feit dat de meest welvarende en geïndustrialiseerde naties van 
de wereld verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de uitstoot van CO2 
en voor de exploitatie van kernenergie.  

Verder ontgaat mij de juistheid van Pietermans overtuiging dat maar beter 
van beleid gericht op beperking van CO2 afgezien kan worden omdat het zou 
leiden tot een groeiende kans op een wereldoorlog. Zo zou het Kyoto-verdrag 
bijdragen aan het onzekere maar ernstige en onomkeerbare risico van een we-
reldwijd conflict, daar een beperking van het energieverbruik onvermijdelijk tot 
maatschappelijke en politieke spanningen zal leiden. Het lijkt mij dat zo twee 
onvergelijkbare grootheden worden gemeten. Slechts de verdere aantasting van 
de ozonlaag is bij ongewijzigd beleid onvermijdelijk. Dat geldt niet voor de 
kans op een wereldoorlog. Hij reïficeert zo de sociale verhoudingen. Immers, 
het groeiende inzicht dat de klimaatopwarming desastreuze gevolgen kan heb-
ben voor het milieu en de veiligheid van mensen, zou kunnen maken dat zij 
zich in nieuwe samenwerkingsverbanden verenigen en dat zij afzien van een 
gewapende strijd over energiebronnen. Met andere woorden: de kans op we-
reldoorlogen wordt bepaald door leerprocessen, waarin argumentatie en politie-
ke machtsvorming een grote rol spelen. Deze leerprocessen worden bepaald 
niet bevorderd door het door Pieterman verdedigde inzicht dat maar van beper-
king van het gebruik van energiebronnen moet worden afgezien. Het zo welva-
rende en rijke Verenigde Staten zou er beter aan doen de uitstoot van CO2 aan 
banden te leggen, omdat de weigering van dat land dergelijke beperkende maat-
regelen te nemen, armere landen weinig bereid maakt om zelf strengere milieu-
normen te aanvaarden.5  

Ook in een ander opzicht is voor mij de opvatting van Pieterman over kli-
maatopwarming moeilijk te volgen. Hij acht de CO2-restricties zoals in Kyoto 
afgesproken overbodig, want deze maatregelen zouden tot gevolg hebben dat 
een wezenlijke opwarming van het klimaat slechts vijf jaar vertraagd zal wor-
den, van 2100 naar 2105. Het brengt hem ertoe het nut van deze restricties in 
twijfel te trekken. De eerste generatie die pas werkelijk van deze maatregelen 
profiteert zou pas in de 24e eeuw geboren worden. De benodigde financiële 
middelen zouden beter voor de beheersing van andere risico’s kunnen worden 
bestemd. Aangenomen dat deze cijfers kloppen, dan lijken mij deze eerder 
steun te bieden aan de voorzorgleer. Deze cijfers tonen aan hoe ingrijpend de 
effecten kunnen zijn van menselijke interventies in de natuur en hoe moeilijk 
het kan zijn om die effecten te corrigeren. Toepassing van technologie en de 
verlenging van menselijke afhankelijkheden in mondiale en georganiseerde 
verbanden hebben complexe systemen in het leven geroepen die verreikende en 

                                                           
5  Hij gaat hier voorbij aan het door hem zelf in andere verbanden vaak aangehaalde 

inzicht in ‘de dubbele hermeneutiek’ van Giddens. Het inzicht dat indien weten-
schappelijke inzichten ter harte worden genomen, dit de geobserveerde werkelijk-
heid verandert. Zie in dit besproken boek, p. 98. 
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zich over lange termijn uitstrekkende externe effecten teweeg kunnen brengen. 
Dat zou een reden moeten zijn om uiterst voorzichtig om te gaan met technolo-
gie die bijdraagt tot de totstandkoming van gecompliceerde systemen, en waar-
van niet zeker is dat zich ernstige en nauwelijks te keren, onbedoelde effecten 
kunnen voordoen.  

Pieterman erkent overigens wel dat de waardering van risico’s – ook die van 
hemzelf – afhankelijk is van waarden en belangen. Hij onderscheidt – in navol-
ging van Douglas en Wildavsky – drie perspectieven op het goede leven die die 
waardering kleuren: het hiërarchisch perspectief, het ecologisch en het liberaal 
perspectief. In het hiërarchisch perspectief ligt de nadruk op stabiliteit en orde. 
In het ecologisch perspectief gaat het om de harmonieuze coëxistentie van 
mensen onderling en met de natuur die bevorderd wordt door kleinschaligheid. 
In het liberaal perspectief staan de emancipatie en de ontplooiing van levens-
kansen voorop. Daarbij wordt weliswaar erkend dat de conditie van het milieu 
van belang is voor menselijk welzijn, maar aangenomen wordt dat het milieu 
het meeste gebaat is bij technologische ontwikkeling en economische groei. 
Pieterman identificeert zichzelf met het liberale perspectief. Zijn herhaaldelijk 
wijzen op het feit dat het hem te doen is om ontplooiing van levenskansen en 
emancipatie gaat geheel aan mij voorbij. Of het liberale perspectief in dit op-
zicht nu werkelijk onderscheidend is van het ecologisch perspectief is namelijk 
de vraag. Als je iets somberder bent over de betekenis van technologie, en er-
van overtuigd dat economische groei catastrofale gevolgen kan hebben, dan is 
de ontplooiing van levenskansen en emancipatie toch het meest gebaat met een 
rigoureuze preventiepolitiek? Zo gezien moet Pietermans omarming van het 
liberale perspectief vooral gezien worden als ingegeven door zijn minder som-
bere kijk op de gevolgen van technologische ontwikkeling en economische 
groei.  

Een onmiskenbaar liberaal accent kan ik ook niet ontdekken in de beleids-
suggesties die hij doet ten behoeve van een meer rationele benadering van risi-
co’s. Men zou in dat geval verwachten dat hij de overheid maant zich zoveel 
mogelijk van bemoeienis met veiligheid te onthouden en het aan burgers over 
te laten zich zelfstandig tot bedreigingen en risico’s te verhouden. Hij zoekt de 
oplossing eerder in een herstel van het gezag van experts, die direct aan de 
regering moeten rapporteren. Zij moeten het preventiebeleid rationaliseren door 
oog te hebben voor de onderlinge samenhang tussen de diverse effecten van 
menselijke interventie in de natuur en voorzorg. Zo komen politieke keuzes met 
betrekking tot behoud van het milieu, technologische ontwikkeling, en econo-
mische groei onvermijdelijk onder regie te staan van een technocratische elite 
die collectieve preferenties bepaalt.  

Liberaal of niet, er valt wel meer tegen zijn beleidsuggesties in te brengen. 
Daarbij volg ik Pietermans observatie dat in de huidige samenleving een selec-
tieve aandacht bestaat voor bepaalde bedreigingen. Deze worden gedramati-
seerd door de media, en resoneren op een groot klankbord van het onbehaaglij-
ke besef dat een tol betaald moet worden voor de welvaart. Bij wijze van angst-
bezwering wordt een opperste paraatheid verwacht van politici, die het ant-
woord ook niet weten, en niet veel verder komen dan symboolpolitieke maatre-
gelen die maximale veiligheid garanderen. Maar Pietermans analyse is eenzij-
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dig in die zin dat hij vooral deze preoccupatie met veiligheid sociologisch pro-
beert te ontrafelen en weinig oog heeft voor de risico’s en gevaren die gene-
geerd worden. Zo worden auto’s en vliegtuigen allerminst gemeden, en de zorg 
over de straling van mobieltjes lijkt de verkoop nauwelijks te remmen. Voor-
zorg vormt maar een kant van de medaille, aan de andere kant staat onverschil-
ligheid.  

Pietermans technocratische oplossing doet ook geen recht aan de sociologi-
sche analyses waarin de selectieve zorg voor gevaren en risico’s toegeschreven 
wordt aan de verdeling van verantwoordelijkheden en de vormgeving van insti-
tutionele verbanden. Het betreft het inzicht dat in onze samenleving de band 
diffuus is geworden tussen de door individuen ervaren verantwoordelijkheid 
voor handelen enerzijds en de collectieve effecten van, en sociale reacties op, 
dat handelen anderzijds.6 In een schuldcultuur bestaat er nog een nauwe band 
tussen kwaliteit van handelen en de (causale en sociale) gevolgen van handelen. 
Mensen worden gehouden aan intrinsieke normen van juist gedrag (goed huis-
vader, goed werkgever etc.). Zij spreken elkaar direct aan, in een proces van 
aanklacht en rechtvaardiging, in termen van goed en kwaad. Dit garandeert dat 
zij zichzelf beschouwen als de architecten van hun onderlinge verhoudingen. 
De risicocultuur en de voorzorgcultuur worden daarentegen beheerst door een 
utilistische moraal waarbij de kwaliteit van handelen beoordeeld wordt op basis 
van de prognoses van de effecten van dat handelen. Handelen wordt onwense-
lijk gevonden indien de negatieve effecten de positieve effecten te boven gaan. 
De nauwe band die in de schuldcultuur bestaat tussen handelen en de gevolgen 
van handelen komt niet alleen op het spel te staan indien er geen betrouwbare 
wetenschappelijke voorspellingen omtrent de effecten meer voorhanden zijn. 
Die nauwe band gaat ook verloren als de toedeling van aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheid een kwestie wordt van organisatie- en managementpro-
blemen waarbij verzekeringen, deskundigen en gespecialiseerde instanties 
betrokken zijn. Juist deze ontwikkelingen radicaliseren zich in de voorzorgcul-
tuur en bedreigen daarmee een transparante en rationele verdeling van verant-
woordelijkheid.  

Kenmerkend voor de hedendaagse samenleving is dat mensen bij de oplos-
sing van problemen afhankelijk zijn geworden van organisaties en experts, 
waardoor zij minder geneigd zijn elkaar direct aan te spreken in termen van 
zorgvuldig gedrag. Het leidt tot een uitbesteding van probleemoplossend ver-
mogen en een weinig transparante objectiverende herverdeling van verant-
woordelijkheden en aansprakelijkheden die mensen vervreemdt van het inzicht 
zelf de vormgevers te zijn van hun onderlinge verhoudingen. Er ontstaat een 

                                                           
6  Rob Schwitters, ‘Afscheid van schuld niet zonder risico’, in: Recht en kritiek 1986 2 

pp. 131-176; C.J.M. Schuyt, ‘De terugkeer van de roep om eigen verantwoordelijk-
heid en de paradox van verzorging en verzekering’, in: Tegendraadse werkingen, 
Sociologische opstellen over de onvoorziene gevolgen van verzorging en verzeke-
ring, Amsterdam 1995, pp.62-79; J.C.J. Boutellier en B.A.M. van Stokkom, ‘Con-
sumptie van veiligheid; van verzorgingsstaat tot veiligheidsstaat’ in: NJB 2001, pp. 
1023-1030; R.J.S. Schwitters, Zorgvuldigheid op maat van derden, Veranderende 
criteria van aansprakelijkheid in rechtssociologisch perspectief’, in: Derden in het 
privaatrecht, B.E., Reinhartz et al. (red.), Den Haag 2008, pp. 17-37. 
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diffuus onbehagen de door hen zelf gecreëerde risico’s niet meer te kunnen 
beheersen. En zo wordt men vatbaar voor een selectieve, mede door mediahy-
pes opgeroepen, aandacht voor bepaalde risico’s terwijl men andere negeert. De 
remedie die uit deze analyse voortvloeit is dat er een meer transparante orde 
moet worden gecreëerd, waarin een groter beroep wordt gedaan op het zelfop-
lossend vermogen van mensen.  

Dat Pieterman deze remedie over het hoofd ziet, of nalaat er beargumen-
teerd afstand van te nemen, is het gevolg van zijn eclectische omgang met be-
staande theorievorming. Dat heeft als voordeel dat er geen exegese plaatsvindt 
van inzichten als die van Beck, Giddens en Douglas en Wildavsky. Het impli-
ceert echter tevens dat hij een aantal moeilijk met zijn hoofdthese te rijmen 
inzichten, weliswaar aanhaalt, maar negeert als deze niet passen in zijn analyses 
en hij zijn oplossing in de steigers zet.  

Pietermans boek is zonder meer een ambitieuze en boeiende poging om zich 
te verhouden tot een urgent maatschappelijk probleem. Dat probleem wordt op 
een Weberiaanse historisch-sociologische wijze geanalyseerd als uitkomst van 
transformaties van de in het westerse denken en in het recht dominante rationa-
liteit. Op een inspirerende wijze wordt daarbij een grote diversiteit van sociale 
kwesties als Kyoto, criminaliteitsbeleid en bestrijding van vetzucht met elkaar 
in verband gebracht. Dat zijn stellingen mij niet altijd overtuigen komt omdat 
hij zich te sterk een betrokken opiniemaker toont, hetgeen afstandelijke waar-
neming op cruciale punten in de weg staat.  
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Rechtenstudenten krijgen al in de eerste weken van hun studie te maken met 
standaardarresten van de Hoge Raad en tegenwoordig ook van Europese hoog-
ste rechters. Een belangrijke juridische vaardigheid is het ontrafelen van die 
vaak onnodig moeilijk geformuleerde rechterlijke uitspraken. De confrontatie 
met toonaangevende jurisprudentie gaat in de jaren erna steeds (intensiever) 
door en dat tekent – en vertekent – natuurlijk het wereldbeeld van de aanrollen-
de golf meesters en meesteressen. In de gangbare juridische literatuur wordt 
vrijwel uitsluitend verwezen naar uitspraken van rechters aan de top van de 
juridische piramide, die na een lang traject complexe rechtsvragen of maat-
schappelijk controversiële kwesties op hun bureau krijgen. In de hedendaagse, 
vooral Angelsaksisch gerichte rechtstheorie vormen toonaangevende arresten 
van het Amerikaanse Supreme Court of van het Britse House of Lords vaak 
uitgangspunt voor reflectie. Al met al krijgt zo ‘de rechter’ de allure van een 
hooggekwalificeerde, hoogbegaafde en heldhaftige (Hercules-achtige) figuur, 
ver weg en weinig toegankelijk. 

Wie wel eens een zitting van een civiele rechter in eerste aanleg, van een 
kantonrechter in arbeidszaken of van een politierechter bijwoont, weet dat de 
situatie in de eerstelijnsrechtspraak sterk afwijkt van het hooggestemde beeld 
dat juristen tijdens hun socialisatie krijgen gepresenteerd.1 Rechters, die de 
eerste opvang in de ‘geschillenboerderij’ (de rechtbank) verzorgen, moeten, 
lijkt het, vooral vaardige masters of fact zijn, die snel de feiten kunnen door-
zien, goed kunnen samenwerken en – vooral tegenwoordig – ook nog eens 
tamelijk aardig met mensen kunnen omgaan. Sleepte een civiel geding zich 
vroeger regelmatig lang en schriftelijk voort, sinds de ‘deformalisering’ van het 
burgerlijk procesrecht is het rechtstreekse contact in de civiele comparitie een 
cruciaal onderdeel van de rechtsgang.  

                                                           
1  Zie Pieter Ippel en Susanne Heeger-Hertter, Sprekend de rechtbank. Alledaagse 

communicatie in de Utrechtse zittingszaal, Nijmegen 2006. 
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Voor de hand liggend en toch vreemd 

Vreemd genoeg onttrekt het voor de hand liggende en schijnbaar vanzelfspre-
kende zich vaak aan de aandacht van de wetenschapsbeoefenaar. Dit geldt ook 
voor de vraag wat het alledaagse rechterswerk nu eigenlijk inhoudt. Het is 
daarom mooi dat Rogier Hartendorp in zijn proefschrift uit 2008 en zijn in 2009 
verschenen boekje voor een breder publiek de schijnbaar simpele vraag stelt: 
wat doen rechters in de eerste lijn wanneer zij alledaagse civiele geschillen 
behandelen en beoordelen? (zie uitgebreider: Hartendorp 2008, p. 55) 

Omdat een recensie geen thriller is, wil ik mijn oordeel nu al geven: ik vind 
dat Hartendorp een goed, behartenswaardig proefschrift heeft geschreven. Juist 
omdat het fundamentele kwesties aansnijdt, roept het ook tegenspraak op en ik 
zal enkele nogal fundamentele bedenkingen naar voren brengen. Ik wil echter 
niet de rol spelen van azijnpisserige recensent die de besproken publicatie cy-
nisch afserveert. Wat mij erg aanspreekt in deze publicaties is de durf, de denk- 
en vechtlust van de auteur, intellectuele deugden die in heel wat juridische 
geschriften pijnlijk afwezig zijn. Zeker in het kortere boek uit 2009 laat hij voor 
een breder publiek ook nog eens het achterste van zijn tong zien. Ik hoop dat 
mijn kritische kanttekeningen als een prikkel tot een pittig debat dienen: als dat 
lukt is het zeker een compliment voor de auteur van de hier besproken publica-
ties. 

De schrijver valt het model aan dat stelt dat het in rechtspraak zou gaan om 
het toepassen van een algemene regel op een bijzonder geval (een ‘feitencom-
plex’). De inhoud van regels en de reikwijdte ervan zijn bij nadere beschou-
wing altijd open en onbepaald en ook het vaststellen van ‘de feiten’ is nooit 
volledig mogelijk en leidt niet tot definitieve zekerheid: ‘Wat recht is, wordt 
niet door het recht bepaald’ (Hartendorp 2009, p. 12). Het ‘mechanische’ toe-
passingsmodel is, volgens Hartendorp, uitvloeisel van de dominante ‘rationalis-
tisch-positivistische’ benadering, die het denken over rechterlijke oordeelsvor-
ming al heel lang op een verkeerd spoor heeft gezet. Geïnspireerd door het 
werk van de Amerikaanse rechtstheoreticus en praktijkjurist Oliver Wendell 
Holmes en door Paul Scholten, en na bestudering van een breed palet aan he-
dendaagse (rechts)filosofie ontwikkelt Hartendorp een alternatieve visie. Het 
gaat hem kennelijk vooral om een hermeneutische of fenomenologische inter-
pretatie, bijna een ‘Wesenschau’, een duiding die meer recht doet aan de ‘socia-
le praktijk’ van de rechterlijke oordeelsvorming. Voorop staat dat het inderdaad 
om een handelingspraktijk gaat, waarin het praktisch oordelen centraal staat. 
Rechters zijn ingebed in een historisch stramien en doen hun werk tegen de 
achtergrond van stilzwijgende achtergrondkennis. Een aantal malen gebruikt de 
auteur de term ‘dialoog’: het gaat niet alleen om de dialoog met de partijen, 
maar ook om het impliciete gesprek met de traditie en met het hele veld van 
rechtspraak, waarin de individuele rechter is ingebed. Zelfs als de rechter in 
zijn eentje aan een vonnis zit te schrijven, gaat die (interne) dialoog door. Het is 
geen vrijblijvende exercitie, want in veel gevallen moet de rechter uiteindelijk 
beslissen en de ‘zaak afdoen’. Als de rechter voldoende professioneel is (ge-
vormd), wanneer hij over een juiste mix aan ‘evenwichtskunst’ en ‘praktische 
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wijsheid’ beschikt, zal er in de loop van de geschilbehandeling sprake zijn van 
een ‘groeiende overtuiging’.  

Toch – en daar komt Hartendorp meer dan eens op terug – is het rechterlijk 
oordeel niet geheel rationeel te reconstrueren of te funderen. Aan het einde van 
het hele proces van feitenvaststelling en juridische kwalificatie is toch telkens 
sprake van een sprong, omdat het wet-en regelsysteem en de eerdere jurispru-
dentie de beslissing nooit volledig kan bepalen. De rechter moet bereid en in 
staat zijn de ‘voor-oordelen’ (waarmee hij onontkoombaar begint) te herzien en 
moet allerlei mogelijkheden afwegen, maar uiteindelijk is er de beslissings-
dwang en moet de rechter streven naar een ‘acceptabele beslissing’. Hartendorp 
(2009, p. 42-43) verwoordt dit beeldend: ‘Zo dringt de sprong zich op in de 
imaginaire beslissingsruimte. Het vermogen om een denkbeeldige wereld te 
kunnen construeren die zowel de creativiteit als de realiteitszin stimuleert, stelt 
rechters in staat om effectief en intelligent te handelen’ en even later: ‘De 
sprong die aan deze beslissing voorafgaat, moet in eenzaamheid worden geno-
men. In de twilight zone van de rechterlijke oordeelsvorming schijnt het licht 
van de rede niet. De wet en de feiten bieden geen houvast’. Het oordeel houdt 
zo een discursief karakter, het kan herzien worden, het is een voorlopige, maar 
voor de partijen wel degelijk dwingende stap. De voornaamste waarborg voor 
de kwaliteit van het rechterlijk oordeel ligt, in de visie van Hartendorp, in de 
persoonlijke professionaliteit van de rechter en in het sociale praktijkveld waar-
in zij of hij is ‘ingebed’ (zie uitgebreid: Hartendorp 2008, p. 181-198). 

De bovenstaande korte parafrase doet niet helemaal recht aan de brede intel-
lectuele speurtocht en de vele omzwervingen, die Hartendorp vooral in zijn 
proefschrift onderneemt, maar biedt, hoop ik, wel voldoende achtergrond om 
mijn kritische kanttekeningen te kunnen plaatsen.   

Bedenkingen 

Hartendorp heeft gerechtvaardigde kritiek op de zienswijze dat het in de ‘alle-
daagse rechtspraak’ – hij schat het aandeel daarvan op zo’n 80% van het zaaks-
aanbod – om simpele toepassing van regels op een concrete casus zou gaan. Er 
komt inderdaad heel wat meer bij kijken. De schrijver formuleert het zo: ‘Ach-
ter de ogenschijnlijke alledaagsheid van heel veel zaken schuilt een rijke, intel-
ligente en geraffineerde praktijk, waaruit een grote, nauwelijks onderzochte 
professionaliteit van rechters naar voren komt’ (Hartendorp 2009, p. 13). Hij 
doet in de hier besproken publicaties een poging om via een confrontatie met de 
literatuur en op basis van een bescheiden empirische exploratie de structuur van 
deze professionele praktijk te doorgronden. 

Hartendorp keert zich tegen het ‘rationalistisch-positivistisch model’, een 
volgens hem onzalige erfenis van onder meer Descartes en Kant. Buiten het feit 
dat de jonge promovendus zo op een wat ruwe wijze de mijns inziens veelkleu-
riger Westerse filosofiegeschiedenis ‘deconstrueert’ en desavoueert, is de meest 
dringende vraag of rechtspraak helemaal niet meer gekoppeld is aan wet, regel 
en eerdere jurisprudentie. In het vonnis doet de rechter doorgaans wel degelijk 
een poging tot rationele verantwoording en probeert zijn oordeel aan te haken 
bij de gangbare interpretaties van de regels. Om rechterlijke willekeur te voor-
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komen wordt zowel in de rechtspraak, in annotaties en in de juridische vaklite-
ratuur de gerechtvaardigde vraag gesteld of in de argumentatie het verband met 
de regel en de uitleg, die daaraan totnutoe is gegeven, wel op een plausibele 
wijze is gelegd. Uiteraard is er ‘ruimte in en rond regels’ en de rechter is meer 
dan de ‘bouche de la loi’, maar het geheel aan regels – en achterliggende 
rechtsbeginselen – stelt grenzen aan de creativiteit van de individuele rechter, 
hoe professioneel die ook mag zijn. Het mag waar zijn dat er in veel beslissin-
gen in zekere zin ‘een sprong’ wordt gemaakt, omdat recht en feiten niet uit 
zichzelf spreken, maar een rechter die te frivool of wild springt wordt tot de 
orde geroepen. Dat zal informeel gebeuren – bijvoorbeeld in het sectoroverleg 
of tijdens de interne kwaliteitstoetsing – of formeel in hoger beroep. Ook in de 
voorbeelden die Hartendorp zelf geeft, blijkt dat regeltoepassing er nog steeds 
toe doet. Zo gaat het in de casus van de ‘lening op naam’ naar mijn idee ge-
woon om ouderwetse grammaticale interpretatie van een regel uit een overeen-
komst. Een rechter die zich niets aantrekt van de wet én van de ‘regels van het 
huis’ – en ‘contra legem’ opereert – maakt zich binnen de kortste keren onmo-
gelijk. 

Dit leidt me tot een tweede kanttekening. Merkwaardig afwezig in het on-
derzoek van Hartendorp is het toch alomtegenwoordige fenomeen van macht. 
Dit betreft zowel de machtsverhoudingen binnen de rechtspraak zélf als de 
macht die rechters over justitiabelen uitoefenen. Hartendorp legt veel nadruk op 
de individuele kwaliteit en professionaliteit van rechters, maar stelt niet aan de 
orde dat rechters op een strakke wijze worden opgeleid en gesocialiseerd. Wie 
zich – bijvoorbeeld als RAIO of RIO – te vrij of kritisch opstelt en zich niet 
inpast in de heersende rechtspraakcultuur (die overigens per gerecht of sector 
enigszins verschilt) kan rekenen op tenminste een pittig functioneringsgesprek 
en – zonodig – op flinke druk om naar een andere baan uit te kijken. Het socia-
lisatie- en disciplineringstraject is al eerder begonnen: door de macht van de 
traditie die rechtenstudenten vanaf het eerste begin krijgen ingepeperd.2 Maar 
nog bedenkelijker vind ik de afwezigheid van het besef dat rechters macht over 
de partijen – en zo indirect over de samenleving – uitoefenen. Dit geldt in het 
straf- en bestuursrecht nog sterker dan in het privaatrecht, maar ook in de civie-
le rechtspleging geldt dat het vonnis met overheidsdwang kan worden geëxecu-
teerd. Hartendorp zal tegenwerpen dat hij toch vaak spreekt over de ‘aanvaard-
baarheid’ van het rechterlijk handelen en oordeel, maar in zijn publicaties heeft 
het er alle schijn van dat ‘kwaliteit van de rechtspraak’ iets is dat door rechters 
gedefinieerd, beheerd en bewaakt moet worden. De rechter die Hartendorps 
werk aandachtig leest, zal zich af en toe gestreeld voelen door de bewondering 
voor het rechterswerk die er in doorklinkt. Iedere gedachte aan een mogelijke 
kloof tussen ‘rechtspraak en burgerij’, aan ‘rechtsvervreemding’ of aan het 
serieus nemen van het ‘cliëntenperspectief’ ontbreekt in de uiteindelijke visie 
van Hartendorp op de verdere ontwikkeling van het rechterswerk. Verdere 

                                                           
2  Het is, vind ik, een gemis dat Hartendorp nergens aan de orde stelt of de huidige, 

mijns inziens vaak nogal magere en fantasieloze rechtenopleiding en de latere 
RAIO-opleiding eigenlijk wel goed voorbereidt op het verantwoordelijke, complexe 
werk als rechter. 
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stappen op de weg naar professionaliteit en kwaliteit zijn voorbehouden aan de 
rechters zelf en wij – de ‘justitiabelen’ – doen er goed aan daarop maar te ver-
trouwen. Het lijkt erop dat wij de toekomst van de rechtspraak rustig over kun-
nen laten aan een soort ‘arbeiderszelfbestuur’ van onafhankelijke professionals, 
zonder veel democratische legitimatie. Hartendorps academische verwondering 
is hier omgeslagen in ongenuanceerde bewondering: hij is zozeer bij zijn on-
derzoeksobject betrokken geraakt dat hij zijn kritische distantie verloor.  

Tegen dit te intern gerichte perpectief heb ik ernstig bezwaar. De recht-
spraak oefent vergaande en doordringende (rechterlijke) macht uit en op allerlei 
wijzen dienen de gerechtelijke instanties meer dan tot nu toe voeling te houden 
met de samenleving, met ons, de burgerij. Gaandeweg – ook door eigen onder-
zoek – ben ik ervan doordrongen geraakt dat de rechterlijke macht ook rond 
2010 het risico loopt zich te zeer te isoleren van de samenleving of te ver-
vreemden van haar morele opdracht. Iedereen kent de recente en contemporaine 
voorbeelden van ernstige scheefgroei van en machtsmisbruik in de rechtspre-
kende macht. Uiteindelijk is de rechterlijke macht er niet terwille van zichzelf, 
maar om ons – de burgerij – te dienen.  

Tot slot 

In het bovenstaande formuleerde ik mijn bedenkingen scherp, maar – naar ik 
hoop – niet unfair. Ik heb het niet zo gemakkelijke boek van Hartendorp met 
bewondering voor zijn intellectuele durf gelezen. Het opent een veld voor re-
flectie en discussie.  

In zijn voor juristen instructieve en voor iedere lezer intrigerende roman 
‘De nacht voor de scheiding’ van Sándor Márai onderzoekt de rechter Kómives 
zijn eigen werk indringend.3 Hij onderkent ook de minder mooie kanten van het 
rechterswerk en de vergaande macht die de rechter kan toepassen. Toch denkt 
hij (p. 55): 

‘Het apparaat, het apparaat van de rechtspraak, deze ingewikkelde, grote machinerie, 
was beslist niet volmaakt; het knerste dikwijls en was in vele onderdelen verroest en 
stoffig, maar niemand wist een beter, geen mens had tot nog toe een volmaakter 
uitgevonden. Missen kon men het niet, men moest het aanvaarden. De rechter was 
het die deze machinerie geest, ziel en kracht gaf.’ 

We hebben inderdaad nog steeds geen alternatief voor het machtige apparaat 
van de rechtspraak gevonden, maar juist omdat de rechter zo vergaand kan 
ingrijpen, dienen we – binnen en buiten – steeds alert te zijn. 
 

 
3  Zie Sándor Márai, De nacht voor de scheiding, Amsterdam 2008 (zesde druk, oor-

spronkelijk 1939). Uit zijn autobiografische geschrift Bekentenissen van een burger 
weten we dat Márai uit een geslacht van rechters en juristen stamt en enige tijd rech-
ten studeerde.  
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On the instable meaning of formal citizenship, statelessness and legal alienage. 
Dutch political discourses on the citizenship status of ‘postcolonial’ citizens 

Guno Jones 
This article demonstrates how Dutch politicians have in- and excluded people 
from the former overseas Dutch colonies in/from the Dutch legal and imagined 
community, against the backdrop of decolonization and increased migration to 
the Netherlands. Political discourses by members of the Dutch Government and 
Parliament in the wake of World War II demonstrate the contingent meaning of 
Dutch citizenship of people in and from the (former) Dutch colonies of Indone-
sia, Suriname and the Dutch Antilles. These discourses not only illustrate that 
formal Dutch nationality as such can proof to be an uncertain status that can be 
lost. They also illuminate how politicians have redefined the meaning of Dutch 
citizenship of people from the colonies (who remained Dutch citizens) in con-
nection with discourses on their identities. As a consequence, their rights of 
free migration and settlement in the Netherlands were problematized, both 
symbolically and via policies. However, Dutch political discourses and related 
policies are also characterized by instances of partial inclusion of legal aliens 
and stateless people from the former colonies who lost Dutch citizenship, often 
to compensate for political injustices in the past. Agency by postcolonial citi-
zens played an important role in bringing about these changes. In sum, formal 
citizenship, statelessness and legal alienage turned out not to be stable predic-
tors of positions in Dutch society: their meaning was and is constantly mediated 
by power relations. 

Pregnancy discrimination cases: outcome and compliance 

Kirsten Bolier and Nienke Doornbos 
In this article we report on our research which aimed to investigate which fac-
tors influence the outcome of pregnancy discrimination cases of the Dutch 
Equal Treatment Commission (CGB) and the compliance of respondents with 
this outcome. We studied equal treatment legislation and all 188 cases between 
the period of September 1994 and March 2008. The results show that equal 
treatment legislation hardly leaves any room for objections raised by the re-
spondents. The arguments made by the employers are often based on financial 
or other business-related burdens, even though these arguments are legally 
irrelevant. We assume that the strictness of the legislation might cause the lack 
of willingness to comply with the outcome. This presumption is confirmed by 
the fact that the legal representatives of employers put forward these irrelevant 
arguments as well. Furthermore, the results show that the nature of the relation 
of the applicant with the respondent has an influence on the compliance of the 
respondent with the outcome. Respondents are more likely to comply in cases 
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where the applicant is already working for the employer instead of applying for 
a job. The results also show that non-profit organizations are more likely to 
comply with the outcome than profit organizations. 

Constitutional consciousness in the Netherlands: civicness, citizenship and 
the invisible constitution 

Barbara Oomen  
Faced with increased individualization, debates on immigration and interna-
tionalization, the Dutch government has recently appointed a Constitutional 
Review Commission to strengthen the Dutch constitution and enhance its social 
relevance. It is against this background that this article examines the place that 
the Dutch constitution currently holds in empirical and discursive understand-
ings of citizenship in the Netherlands. From the vantage point of citizenship 
discourse, the interpretation of citizenship (burgerschap) in the Netherlands 
amongst policy-makers and the public at large hinges on civicness rather than 
on democratic citizenship, and departs from a strongly assimilationist perspec-
tive: ‘burgerschap’ is essentially about participating in and adapting to the 
dominant culture. From the vantage point of the constitution, the current consti-
tution’s main function is legal: constituting government powers and limiting 
their exercise. Legal scholars emphasize that the Dutch constitution hardly has 
a more symbolic or social role. These facts are contrasted with data from a 
representative survey under the Dutch adult population, which demonstrates 
how the Dutch hardly know anything about the contents of the constitution, but 
do have great confidence in the document, and consider it to be very important. 
Interestingly, respondents also emphasize the symbolic and societal function, in 
addition to the legal function of the constitution. This seems to point towards 
the possibility of an understanding of Dutch citizenship more firmly based upon 
the values embodied in the constitution. 
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