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Wie echt kijkt, ziet meer
Op 1 juli promoveerde Niek Strohmaier aan de Universi-
teit Leiden op zijn proefschrift Making sense of business 
failure. In zijn boek schetst hij een sociaalpsycholo-
gisch perspectief op finan ciële en juridische oordelen in 
de context van insolventie. Hij richt zijn aandacht op 
cognitieve biases (vooringenomenheden) en onbewust 
gemotiveerde redenaties. Strohmaier heeft verschillende 
empirische studies uitgevoerd onder juristen, bankiers en 
studenten. Hij concludeert dat er allerlei kennis is over 
cognitieve biases en onbewust gemotiveerde redenaties, 
maar dat juristen en bankiers zich deze kennis nog niet 
eigen hebben gemaakt. Zijn aanbeveling is dan ook om 
bewustwording daarover te verhogen. Hij meent ook dat 
het goed zou zijn om de methodologie van insolventie 
te onderzoeken en waarheidsvinding door juristen te 
verbeteren. Op die manier zou de kans op biases kunnen 
verminderen. Een interessante stelling van Strohmaier 
is dat het normaliseren van falen zou kunnen helpen bij 
het voorkomen van biases. Op die manier zouden morele 
oordelen en intuïties kunnen worden geneutraliseerd. 
Voor wie het thema van de vooringenomenheden en de 
daaruit volgende problemen interessant vindt, verwijzen 
we verder naar het proefschrift van Charlotte Perquin-
Deelen getiteld Biases in de boardroom en de raadkamer. 

Hoko Horii zorgt in haar proefschrift Child marriage 
as a choice: rethinking agency in international human 
rights ervoor dat we opnieuw moeten nadenken over het 
verschijnsel kindhuwelijken. Zij heeft kindhuwelijken 
in Indonesië onderzocht op basis van een analyse van 
internatio nale rapporten en regelgeving over kindhuwe-
lijken, uitspraken van rechtbanken en interviews met 
verschillende respondenten (waaronder jongeren zelf, 
medewerkers in de gezondheidszorg, leraren en juristen). 
Horii laat zien dat het kindhuwelijk in de realiteit veel 
gedifferentieerder is dan vaak wordt weergegeven (als 
een huwelijk tussen een jong pubermeisje en een veel 
oudere man). Ze stelt dat er een blinde vlek is in het 
mensenrechtenkader. Horii laat zien dat er meerdere 
redenen zijn voor kinderen om te trouwen. ‘Zo ontbreekt 
bijvoorbeeld de seksualiteit van adolescenten in het 
debat, terwijl deze de kern van het kindhuwelijk vormt. 
Sociale (non-)acceptatie van voorhuwelijkse geslachts-
gemeenschap en (on)beschikbaarheid van voorbehoeds-
middelen zijn de centrale factoren in kindhuwelijken 
in Indonesië.’ Ze pleit voor een verschuiving in het 
dominante frame en het betrekken van multiculturele 
dialogen. 

Wouter Schakel promoveerde in juni aan de UvA op zijn 
proefschrift Representing the Rich. Hij onderzocht wat het 
effect is van publieke opinie onder verschillende inko-
mensgroepen op beleidsuitkomsten en partijposities. Op 
basis van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek 
komt hij tot goed en slecht nieuws. Het ‘goede nieuws’ is 
dat er in het algemeen responsiviteit is op publieke opinie 
in gevestigde democratieën. Het ‘slechte nieuws’ is dat 
beleidsvertegenwoordiging consequent sterker is voor hoge 
inkomens dan voor lage en middeninkomens. In zijn boek 
gaat hij verder in op de mogelijke oorzaken. 

Een aantal kleinere onderzoeken die zeker het vermel-
den waard zijn, betreffen uiteenlopende thema’s als inno-
verende gerechtshoven, familierecht, schulden en armoede, 
Syriërs in Nederland, COVID-19 en discriminatie. Wie 
geïnteresseerd is in de rechtspraak, en welke lezer van Ars 
Aequi is dat niet, doet er goed aan om Rechtstreeks, het 
periodiek van de Raad voor de rechtspraak, regelmatig in 
te zien. Het nieuwste nummer (2020 nr.1) gaat in op de 
achtergronden en vernieuwingen in de gerechtshoven. In 
2014 is een agenda opgesteld ten aanzien van die inno-
vatie en nu is gekeken hoe het daarmee staat. Daarbij 
kijken de auteurs zowel naar appel in het civiele recht, het 
belastingrecht als het strafrecht. Verder is er aandacht 
voor de relatie met de (innovatie)wetenschap en voor de 
positie van de hoven ten opzichte van de andere twee 
staatsmachten. Evert Stamhuis, hoogleraar recht en inno-
vatie aan de Erasmus School of Law, sluit het nummer af 
met een reflectie. Hij voelt zich ongemakkelijk bij de grote 
aandacht die bij innovatie uitgaat naar doorlooptijden. 
Hij wijst erop dat snelheid niet losstaat van kwaliteit en 
stelt dat we niet weten tot welke trade off de justitiabelen 
bereid zijn. Spannend!

Een relatief jonge loot in de stam van het familierecht is 
het omgangsrecht voor grootouders. In het regeerakkoord 
is gepleit voor het scheppen van de deze mogelijkheid. Men 
denkt dat dit vooral belangrijk kan zijn bij zogenoemde 
‘vechtscheidingen’. Aan de hand van empirisch onder-
zoek en een rechtsvergelijking komen de schrijvers van 
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen onder andere 
tot de conclusie dat een onderlinge betekenisvolle relatie 
belangrijk is voor veel kinderen en grootouders en dat 
Nederland van ontwikkelingen elders kan leren. 

Een steeds terugkerend thema in deze rubriek is de aan-
pak van de schuldenproblematiek. Een thema dat extra 
relevantie heeft gekregen in deze tijd van economische 
problemen. Zelfs toen het heel goed ging met de economie 
(2019) waren er in Nederland 1,4 miljoen huishoudens met 
risicovolle (840.000) of problematische schulden (540.000). 
Na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke 
aflossingen op achterstanden en leningen blijft er voor 
hen onvoldoende geld over voor de dagelijkse uitgaven. 
Justi tiële verkenning 2020/01 geeft inzicht in hoe men-
sen in de schulden geraken en welke problemen dat met 
zich meebrengt. Ook is er aandacht voor de verschillende 
pogingen om middels wetten en maatregelen iets te doen 
aan problematische schulden. Helaas tot nu toe zonder het 
gewenste resultaat. 
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Gezien de omvang van de schuldenproblematiek is het 
duidelijk dat armoede een omvangrijk probleem is in 
Nederland. De inschatting is dat armoede de kwaliteit van 
leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. 
Dat aantal zal de komende jaren stijgen onder andere door 
het voornemen de bijstand per 2021 te verlagen. Het Cen-
traal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau 
hebben in hun rapport Kansrijk armoedebeleid veertig 
beleidsopties geanalyseerd om de stijgende armoede tegen 
te gaan. Daarbij kan men denken aan het invoeren van het 
basisloon, het terugdraaien van de voorgenomen verlaging 
van de bijstandsuitkering, het verhogen van kindgebonden 
budgetten, enz. Een mooie empirische basis om beleidsbe-
sluiten te nemen.

Boeken en tijdschriften zijn allang niet meer de enige 
vormen van verspreiden van sociaalwetenschappelijke 
informatie. Een nieuwe vorm zijn digitale ‘kaarten’. Het 
Sociaal Cultureel Planbureau bracht op die manier de 
situa tie van Syrische vluchtelingen in Nederland in beeld. 
Aan het begin van de toestroom van Syrische vluchte-
lingen werd gedacht dat het hier veelal goed opgeleide 
mensen betrof die een goede aanvulling op de Nederlandse 
arbeidsmarkt zouden kunnen zijn. De werkelijkheid ligt 
zoals altijd genuanceerder. Velen van hen zijn fysiek en/of 
psychisch niet gezond en afhankelijk van een bijstandsuit-
kering. Gelukkig constateren de onderzoekers ook verbete-
ringen zoals in de beheersing van de Nederlandse taal en 
een toename op de arbeidsmarkt en in de onderwijsparti-
cipatie.

Bij het verschijnen van dit Kwartaal Signaal zitten we 
mogelijk in de tweede coronagolf. Als we dan toch bin-
nen zitten is het vast interessant om te kijken naar het 
rapport dat het SCP in het voorjaar schreef over wat de 
maatschappelijke kwesties zijn die in relatie tot corona 
hoog op de maatschappelijke agenda zouden moeten 
staan. Ze noemen met name ongelijkheid, aandacht voor 
andere zaken dan volksgezondheid en het creëren van 
draagvlak. Dat de regering niet zonder meer kan ver-
trouwen dat dat allemaal goed zal zijn, onderbouwt het 
SCP onder andere door erop te wijzen dat alle vormen 
van participatie onder druk staan. ‘Als meedoen aan de 
samenleving hoog op de beleidsagenda blijft staan, dient 
aandacht te komen voor de huidige barrières die mensen 
bij het meedoen ervaren.’ 

Voor een meer internatio nale kijk op maatregelen van 
verschillende overheden op de COVID-19-crisis verwij-
zen we naar een verzameling van veertig essays van The 
Regulatory Review. De essays beschrijven en beoordelen de 
juridische reacties van verschillende landen en gaan ook 
in op de ontwikkelingen bij internatio nale instanties zoals 
de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie. 
Specifiek over Nederland schreef Anne Meuwese de bij-
drage ‘The Disjointed Dutch Policies to Fight COVID-19’. 
Op het terrein van corona wordt veel onderzoek verricht. 

Een ander ac tueel thema is discriminatie. Een empiri-
sche onderbouwing voor discriminatie in Nederland is te 
vinden in het SCP-rapport Ervaren discriminatie in Neder-
land II. Op grond van een vragenlijstonderzoek onder 

zo’n 8500 Nederlanders concludeert het SCP dat ruim een 
kwart (27%) van de Nederlandse inwoners discriminatie 
ervaart (dat betekent dat er geen verbetering is met vijf 
jaar eerder). Opvallend is de groei in de mate van ervaren 
discriminatie in het onderwijs (de onderzoekers noemen: 
geweld, bedreiging en seksueel lastigvallen). Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders zijn de groepen met de hoog-
ste percentages van ervaren discriminatie. Een lichtpuntje 
is dat Turken en Marokkanen wel minder discriminatie 
ervaren dan in 2013. Daar staat helaas tegenover dat 
sedert dat jaar meer discriminatie wordt ervaren op grond 
van geslacht en beperking. We zijn er nog lang niet. 
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