
Besprekingen en aankondigingen

De redactie verwelkomt initiatieven tot het schrijven van evaluatieve
recensies en korte boekaankondigingen. Neemt u daartoe vooraf contact
op met de recensieredacteur.

Frederick Schauer, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Cambridge
(Mass.)/London: The Belknap Press of Harvard University Press 2003, 359 p.
(paperback editie in 2006)

In dit boek verdedigt de schrijver, professor of the First Amendment aan de
Kennedy school of Government van Harvard de noodzaak om te beslissen op
basis van categorieën en algemeenheden. Hij kiest hiermee niet bepaald
een vanzelfsprekende positie in het huidige rechtstheoretische debat waar-
in van goede beslissers verwacht wordt dat ze rekening houden met de
omstandigheden van het geval en de context, en bovendien maatwerk leve-
ren. Schauer houdt echter een pleidooi dat de jurist meer moet gaan denken
‘als een actuaris’. Actuariële economie is een vorm van wiskunde waarbij op
grond van ervaringen uit het verleden inschattingen worden gemaakt over
gedragingen voor de toekomst. Zoals we weten uit de reclamespotjes voor
beleggingen, bieden ervaringen uit het verleden geen garantie voor de toe-
komst, maar er kunnen wel robuuste voorspellingen worden gedaan waar-
op beslissingen kunnen worden gebaseerd. De financiële wereld loopt voor-
op met het indelen van klanten op basis van statistische gegevens. Een
bekend voorbeeld is credit scoring waarbij banken de toekenning van lenin-
gen (vrijwel) volledig baseren op enkele variabelen die in het verleden een
krachtige aanwijzing vormden voor correcte terugbetaling. De criteria blij-
ven geheim, vanwege het gevaar van strategisch gedrag.
Inmiddels is het verschijnsel veel breder: werkgevers baseren hun selectie
van personeel op de cijfers die de kandidaat behaald heeft op de universiteit,
en ook de politie en de douane werken met ‘profielen’ als ze op onderzoek
uitgaan. Schauer gaat lijnrecht in tegen het dominante beeld van de rechter
(en andere professionals) voor wie ieder individu anders is (one case at a
time) en tegen de opvatting dat een gezond oordeel niet zozeer toepassing
van algemene regels vraagt, maar een klinische blik van de deskundige. Hij
laat zien dat uiteindelijk ook het individuele oordeel van de deskundige op
algemeenheden berust.
De auteur is niet blind voor de gevaren van het denken in categorieën.
Stereotypering ligt altijd op de loer en er zijn verschillende ‘verdachte’ cate-
gorieën zoals ras, die in het recht verboden zijn omdat ze onterechte discri-
minatie opleveren. Deze worden expliciet besproken in zijn boek. Maar hij
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laat ook zien dat het besturen van een moderne maatschappij onmogelijk is
zonder het gebruik van categorieën en algemene regels. Elke samenleving
kent maximumsnelheden in het verkeer (vanwege een algemeen veronder-
steld verband tussen snelheid en veiligheid), en minimumleeftijden voor
kiesrecht en maximumleeftijden voor een arbeidscontract, hoewel er stellig
sterke argumenten zijn om in die sfeer juist individuele capaciteiten de
doorslag te laten geven.
Schauer neemt ons mee naar de herkenbare wereld van de overheid die zich
geplaatst ziet voor een passende regulering van gevaarlijke honden als er
weer eens een baby door een pitbull is doodgebeten of de toelaatbaarheid
van de profielen waarmee douaneambtenaren werken om uit de eindeloze
stroom passagiers de terroristen en drugskoeriers te selecteren. Het is een
theoretisch diepgaand, maar tegelijk ook heel praktisch en alledaags boek.
Schauer herinnert ons eraan dat we allemaal ons handtasje steviger vast-
houden in Napels dan in Helsinki. Dat is rationeel handelen, maar oneerlijk
tegenover de meerderheid der Napolitanen. De accountants die momenteel
wereldwijd een strenge regulering ondergaan vanwege de ENRON-affaire,
ondervinden dat de generalisatie ‘de goeden moeten onder de kwaden lij-
den’ de nodige zeggingskracht heeft.
In zijn inleidend hoofdstuk ‘Painting with a broad brush’ geeft Schauer aan
dat het hem gaat om algemeenheden die een deugdelijke statistische basis
hebben. Soms zijn die algemeenheden universeel, hetzij vanwege de defini-
tie (alle vrijgezellen zijn ongetrouwd), hetzij empirisch (mensen zijn korter
dan drie meter), maar meestal zijn ze het niet, bijvoorbeeld buldogs hebben
slechte heupen of een Volvo is betrouwbaar. Deze algemeenheden gelden
niet voor alle exemplaren van de soort, maar ze zijn wel relevant, bijvoor-
beeld voor het voorspellen van gedrag of het zoeken naar de oorzaken van
problemen. Uiteraard spelen ook morele overwegingen een rol, bijvoorbeeld
de vooroordelen tegen ex-gedetineerden hebben een statistisch deugdelijke
basis, maar mogen niet tot stereotypering leiden.
Schauer gaat tevens in op de voorkeur die rechtsfilosofen hebben voor parti-
cularisme: ieder mens moet als een individu worden behandeld. Hier speelt
een rol hoe er wordt aangekeken tegen het maken van vergissingen. Schauer
verdedigt het maken van vergissingen dat gepaard gaat met profiling,
omdat het soms ook in moreel opzicht beter is dan een systeem dat alleen
maar gericht is op het voorkomen van vergissingen.
In hoofdstuk 1 behandelt Schauer de rol van de wetgever die Plato definieer-
de als ‘de hoeder van de kudde’, die regels maakt die goed zijn voor de
meeste, maar niet noodzakelijkerwijs voor alle schapen. Het is gewoon
onmogelijk om ieder lid van de gemeenschap te laten begeleiden door een
coach die steeds beoordeelt of de algemene instructie van de wetgever ade-
quaat is in een gegeven situatie.
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Maar Schauer gaat ook in op de vraag wat te doen met het keiharde bewijs
dat Europees Joodse vrouwen een meer dan normale kans hebben op borst-
kanker. Mogen verzekeraars hen uitsluiten of een veel hogere premie vra-
gen? Dit voorbeeld maakt de morele kwesties zichtbaar: onverzekerd zijn is
catastrofaal in onze samenleving, het gaat hier om vrouwen (een verdachte
categorie), behorend tot een groep (Joden) die in het verleden op ontstellend
grote schaal gediscrimineerd is en bovendien is het percentage dat echt kan-
ker krijgt nog steeds erg klein. Als we deze casus vergelijken met het stadi-
onverbod tijdens de EK voor alle Britse fans, omdat een groep hooligans zich
misdragen heeft, is onmiddellijk duidelijk dat we oog moeten krijgen voor
de variatie in generalisaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de ernst van de
gevolgen van uitsluiting.
Dan keert Schauer weer terug naar de klassieken, in casu Aristoteles, de
kampioen van de billijkheid. Het leidende idee tegen regels en generalisa-
ties is dat een superieure arbiter geschikter is om het beste resultaat te krij-
gen. Deze zorgt ervoor dat regels alleen maar worden toegepast als de resul-
taten juist zijn. Maar de ironie is dat op den duur billijkheidsrechtspraak
altijd weer leidt tot nieuwe regels.
Dan volgen enige verkennende hoofdstukken: hoe reguleer je het bezit van
gevaarlijke honden (breedism versus deedism), welke kennis van de sta-
tistiek heeft de rechter nodig om een schade vast te kunnen stellen en waar-
om bestaat er in het recht zo’n groot vertrouwen in het oordeel van indivi-
duen (getuigen, deskundigen), waarom zijn er standaard leeftijdsgrenzen
voor ontslag en de uitspraak van de Supreme Court waarin het Virginia
Military Institute werd gelast om vrouwen toe te laten. In hoofdstuk 6
komen de verschillende overheidsinstanties aan de orde die profiling toe-
passen, onder meer de Belastingdienst bij het opsporen van belastingont-
duiking en de douane bij de jacht op terroristen. In hoofdstuk 7 bespreekt
Schauer de situatie van the usual suspects, het feit dat de politie in de VS
zwarten vaker arresteert dan blanken, dat onder cynici bekend staat als ‘dri-
ving while black’.
In hoofdstuk 8 behandelt hij het Procrustus bed van de gelijkheid. Hij laat
zien hoe leeg de formule is dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten
worden en dat het soms heel heilzaam kan zijn om geen acht te slaan op
reëel bestaande verschillen.
Hoofdstuk 10 gaat over de vraag hoe de straf het best past op de misdaad.
Schauer breekt een lans voor richtlijnen als alternatief voor de discretie van
de rechter. Is dat een middel om te voorkomen dat rechters fouten maken, of
verleggen we de beslissingen zo naar de officier van justitie?
Schauer besluit zijn boek met enige observaties over het recht. Regels, prece-
denten en motiveringen spelen in het recht een grotere rol dan in andere,
verwante disciplines. Omdat het alle drie vormen van generalisering zijn, is
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het typische thinking like a lawyer, waarin studenten worden getraind op de
juridische faculteiten, een oefening in het aanleren van generalisaties. Hij
ziet het recht als instrument van stabiliteit en van het uitoefenen van gezag.
Schauer heeft een sterk boek geschreven dat niet alleen inspirerend kan zijn
voor rechtstheoretici, maar ook aanknopingspunten biedt voor beleidsma-
kers en rechters die geconfronteerd worden met stromen van zaken, waarbij
het individueel afdoen praktisch ondoenlijk en maatschappelijk onaan-
vaardbaar is.
Wat betreft technologische toepassingen loopt de particuliere sector (e.g.
postorderbedrijven en financieringsmaatschappijen) ver voor op de publie-
ke sector, al maakt ook de fiscus tegenwoordig gebruik van geavanceerde
scoringstechnieken om de goede van de slechte aangiftes van elkaar te
scheiden. Het brede en maatschappelijke debat over de voor- en nadelen van
dit ‘schattende denken’, dat noodzakelijkerwijs abstraheert van het indivi-
duele geval en de context, staat te onzent in de juridische wereld nog in de
kinderschoenen. Frederick Schauer reikt met zijn mooie boek een helpende
hand aan in casuïstiek getrainde juristen die zich geplaatst zien voor het
nemen van beslissingen in een steeds complexer en grootschaliger rechts-
bedrijf.

Nick Huls (Rotterdam/Leiden)

A.J. Wolthuis, De formele kwaliteit van een politiek debat (diss. Tilburg), Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, 188 p.

De hoofdvraag die Wolthuis in zijn proefschrift stelt is 

‘of het debat over de zogenoemde “juridisering” van het openbaar
bestuur, dat gedurende de laatste vier jaren van de vorige eeuw gevoerd
werd door bestuurders, rechters, wetenschappers en politici, de kenmer-
ken heeft van een goed politiek debat.’ (p. 1)

Wat wordt er hier bedoeld met ‘goed’? Wolthuis is in ieder geval niet op zoek
naar een inhoudelijke invulling van dit concept. Hij contrasteert zijn onder-
zoek op een uitgesproken manier met dat van politieke filosofen als Rawls
en degenen die zichzelf ‘deliberatieve democraten’ noemen, zoals Cohen,
Gutmann, Thompson en anderen. Zij beoordelen de formele kwaliteit van
een debat aan de hand van normen die uiteindelijk buiten het debat als
zodanig gelegen zijn, want afgeleid uit het ideaal van de (liberale) democra-
tie. Wolthuis zoekt daarentegen naar zuiver formele criteria voor de formele
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