
het terrein van de mensenrechten van nut. Dit alles maakt het Romeinse rijk
echter nog niet tot bij uitstek de bakermat van de mensenrechten.

M. de Blois (Utrecht)

J.M. Barendrecht, A.F.M. Brenninkmeijer, N.J.H. Huls & M.A. Kleiboer (red.),
Rechtspleging, samenleving en bestuur. Een gerichte onderzoeksagenda, Utrecht:
Lemma 2000, viii + 224 p.

Rechtspleging staat in de schijnwerpers. De media maken welhaast dagelijks
melding van ontwikkelingen op dit terrein en blijkens de in Rechtspleging,
samenleving en bestuur opgenomen inventaris van universitair rechtsplegings-
onderzoek laat ook de wetenschap zich niet onbetuigd.
De door Barendrecht c.s. samengestelde bundel, naar eigen zeggen het eindre-
sultaat van een proces dat tot doel had om de vraag en het aanbod naar weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van de rechtspleging op elkaar te laten
aansluiten, bestaat uit twee delen. In het eerste deel is een onderzoeksagenda
voor de rechtspleging opgenomen: een voorstel waaraan een inventarisatie ten
grondslag ligt van de onderzoeksvragen die leven bij de rechterlijke macht en bij
de andere actoren op het terrein van de rechtspleging. Het tweede gedeelte
bestaat uit bijdragen die gebracht zijn onder een vijftal noemers: centrale the-
ma’s waarop de vraag naar onderzoek zich richt, te weten: 1) toegang tot de rech-
ter en ADR, 2) onafhankelijkheid en organisatie, 3) werkprocessen en ICT, 4) des-
kundigheid en opleiding van de rechter, en 5) gevolgen van het proces. Het
betreft bijdragen waarvan de oorspronkelijke voorstellen onderwerp van dis-
cussie zijn geweest tijdens een conferentie die eind 1999 plaatsvond, en waar-
van de kwaliteit nogal varieert.
Het eerste deel, getiteld Een onderzoeksagenda voor de rechtspleging, is van de
hand van de samenstellers en begint met een definitie van rechtspleging waar-
tegen weinig valt in te brengen; rechtspleging omvat volgens de schrijvers het
gehele onderhandelings- en besluitvormingsproces omtrent belangengeschil-
len dat plaatsvindt als de betrokken partijen zelf hun conflict niet kunnen oplos-
sen en daartoe de hulp van juristen en eventueel de rechter inroepen.
Vervolgens worden we bijgepraat over de maatschappelijke relevantie van een
goed functionerende rechtspleging en worden we gewezen op de verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van
de rechtspleging (mediatisering, internationalisering, informatisering et cete-
ra), op de knelpunten in de rechtspleging (stijging van het aantal belangencon-
flicten, juridisering, claimcultuur) en op het grote belang van wetenschappelijk
onderzoek bij het oplossen van deze knelpunten. Wat volgt, is een schets van de
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uitgangspunten van dit wetenschappelijk onderzoek en een overzicht van de
onderzoeksterreinen.
De bijdragen waaruit het tweede deel bestaat, knopen aan bij de in het eerste
deel ontvouwde onderzoeksagenda. Deze bijdragen, zesentwintig in getal en
afkomstig van vertegenwoordigers van tal van disciplines, zijn soms wel erg
summier. Vooral de teksten die na afloop van de conferentie nauwelijks bewer-
king hebben ondergaan, zijn dikwijls niet meer dan intentieverklaringen. De
bestuurskundige Rosenthal bijvoorbeeld besluit zijn bijdrage (van tweeëneen-
halve pagina) met de oproep tot ‘interdisciplinair onderzoek, waarin beoefena-
ren van de rechtswetenschap en sociale wetenschappen nauw met elkaar
samenwerken’, dit omdat ‘rechtspleging [immers] niet op zichzelf staat. Zij ver-
bindt zich met samenleving en bestuur’. Gelukkig zijn niet alle bijdragen van
hetzelfde informatieve gehalte. Een aantal opstellen is wel degelijk de moeite
waard, maar daarover later meer. Belangrijker is de vaststelling dat zich in het
tweede deel het manco van het eerste deel, de onderzoeksagenda, pas goed
wreekt.
Rechtspleging, samenleving en bestuur is een van die geschriften die lezers gaan-
deweg opzadelen met een gevoel van onbehagen, een gevoel ook dat zich niet
snel laat verklaren. Aan dit onbehagen ligt niet de sterk wisselende kwaliteit
van de bijdragen ten grondslag, sommige bijdragen zijn immers meer dan ver-
dienstelijk en die maken veel goed, en het is evenmin het oerlelijke managers-
jargon dat door sommige schrijvers gebezigd wordt, ook daaraan raakt men
gewend. Het duurt een tijdje voordat duidelijk wordt waaraan het schort, maar
bij het lezen van hoofdstuk 17 begint het te dagen. In een korte bijdrage, getiteld
‘Het belang van de koppeling tussen middelen (organisatie) en doelen’, legt
Uniken Venema (vice-president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht) de
vinger op de zere plek. Aan het eind van zijn betoog geeft deze schrijver aan te
willen bepleiten ‘dat bij het onderzoek op het gebied van organisatie de eisen
worden betrokken, die moeten worden gesteld aan de operationele eindresulta-
ten van die organisatie’. Uniken Venema beaamt dat in de onderzoeksagenda
het belang van empirisch onderzoek terecht wordt benadrukt, maar voegt daar-
aan toe dat dergelijk onderzoek gedaan zou moeten worden naar wat kwaliteit
in het kader van rechtspleging nu precies betekent. Met andere woorden, het is
leuk en aardig om vast te stellen dat het bestaande systeem van rechtspleging
(en de rechterlijke macht in het bijzonder) gebrekkig functioneert en aan te kon-
digen onderzoek te willen verrichten teneinde oplossingen te vinden, maar zou
het niet verstandig zijn om eens te bezien wat onder een goede rechtspleging
verstaan moet worden?
De gepresenteerde onderzoeksagenda ontbeert wat ik programmatische logica
zou willen noemen; een gebrek dat maakt dat de lezer weinig of geen lijn kan
ontwaren in het tweede, meest omvangrijke deel van de bundel. Wat versta ik
onder programmatische logica? Welbeschouwd gaat het om niet meer dan een
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geheel van deelvragen, die zich nu eenmaal in een min of meer vanzelfspreken-
de volgorde aandienen bij de benadering van complexe problemen van prakti-
sche aard. Welke deelvragen zijn dit? Wanneer vastgesteld wordt dat het
bestaande systeem van rechtspleging onvoldoende functioneert, en dit gevoel
leeft klaarblijkelijk sterk, welke vraag ligt dan meer voor de hand dan deze: wat
verstaan we onder goede rechtspleging? Of anders geformuleerd, welke eisen
kunnen en mogen we vandaag de dag stellen aan rechtspleging? Deze funda-
mentele vraag wordt niet gesteld, zoals Uniken Venema terecht opmerkt, dat wil
zeggen, niet expliciet, want her en der vinden we wel aanzetten voor een ant-
woord. Maar het geconstateerde gebrek aan programmatische logica behelst
meer. Logischerwijze zou vervolgens de vraag moeten zijn: in welke opzichten
schiet het bestaande systeem van rechtspleging dan tekort? Of, anders geformu-
leerd, aan precies welke eisen voldoet het systeem niet? Ook deze vraag komt
niet expliciet aan de orde, hoewel er opmerkingen gemaakt worden die als deel
van een antwoord beschouwd zouden kunnen worden. Vervolgens zou men ver-
wachten dat er gevraagd wordt naar de oorzaken. Hoe komt het dan dat aan
bepaalde eisen niet voldaan wordt? En ook hier geen expliciete vraagstelling,
maar wel flarden van antwoorden. Zo valt de term ‘juridisering’ weliswaar een
aantal keren, maar naar een verklaring van het fenomeen, dat toch duidelijk
gezien wordt als een van de oorzaken van het gebrekkige functioneren van het
systeem, wordt niet gezocht. Ten slotte mag men verwachten dat de vraag
gesteld wordt naar de voorwaarden waaronder rechtspleging goed functioneert.
Of, anders geformuleerd, welke zijn de mogelijkheden om de belemmerende fac-
toren weg te nemen? De vraag naar de oplossing van knelpunten vormt dus
logischerwijze het staartstuk van een onderzoeksprogramma, maar het tweede
deel van Rechtspleging, samenleving en bestuur is van begin tot eind hiermee
gepreoccupeerd. Bij de behandeling van praktische problemen van een zekere
complexiteit gaat aan de beantwoording van de vraag naar de oplossing nu een-
maal de beantwoording van een aantal andere vragen vooraf, en nu dit hier niet
gebeurt, laadt de agenda de verdenking op zich dat de besproken knelpunten
vooral veronderstelde knelpunten zijn. Ook de eerder geciteerde Uniken Venema
laat doorschemeren hiervoor bevreesd te zijn.
Barendrecht en de zijnen hebben zich bij hun keuze van de centrale thema’s
laten leiden door de systeemgedachte. Datgene wat onderzoekers op het terrein
van de rechtspleging te melden hebben, wordt geordend volgens een schema
van ‘input’, ‘throughput’ en ‘output’; mijns inziens een buitengewoon ongeluk-
kige keuze, omdat hierdoor enerzijds de nadruk te sterk ligt op (veronderstelde?)
knelpunten en oplossingen (met als bijkomend nadeel dat er tussen de verschil-
lende bijdragen onnodig veel overlap bestaat), en anderzijds andere relevante
vraagstukken onderbelicht blijven. De vraag naar wat goede rechtspleging is,
verdient meer dan een citaat uit het rapport van de Commissie Leemhuis.
Hiermee is niet gezegd dat de bundel van Barendrecht c.s. geen waardevolle
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inzichten verschaft. Zoals gezegd zijn de bijdragen van een wisselende kwaliteit,
maar de pap bevat zeer zeker krenten. Voor rechtsfilosofen zullen vooral de bij-
dragen die zijn gegroepeerd rond het vierde thema (‘Deskundigheid en oplei-
ding van de rechter’) interessant zijn. Het vermelden meer dan waard is bijvoor-
beeld het opstel van Van der Doelen (eertijds secretaris van de Commissie
Leemhuis en thans verbonden aan het ministerie van Justitie), waarin de gang-
bare Generalistendoctrine, de visie op de deskundigheid van de rechter waarin
deze zich vooral door het bezit ‘prudentia’ kenmerkt, onder de loep genomen
wordt. Deze doctrine, zo betoogt de schrijver, is voornamelijk gebaseerd op nor-
matief-filosofische verhandelingen en minder op basis van systematische
waarnemingen. Wat volgt is het buitengewoon interessante antwoord van een
sociale wetenschapper op de vraag naar de deskundigheid van Nederlandse
rechters en de lering die daaruit getrokken kan worden. Onderzoek als dat van
Van der Doelen doet vermoeden dat de wetenschap inderdaad een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de oplossing van de problemen waarmee het systeem
van rechtspleging momenteel kampt. Aan deze geruststellende gedachte doet
een gebrekkig opgezette bundel als Rechtspleging, samenleving en bestuur geen
afbreuk.

M.A.J.M. Buijsen (Rotterdam)
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