
Nederland in ideeën 2015 
 

Welkom! Dit bericht is onderdeel van de online tentoonstelling 
Nederland in ideeën, waarin 93 wetenschappers, ondernemers en 
kunstenaars antwoord geven op één vraag van Paulien Cornelisse: 
   
‘Welk inzicht uit je vakgebied kan anderen helpen in het dagelijks 
leven?’ 
 
De tentoonstelling is verspreid over 93 websites. Op deze site vind je het 
antwoord van Steven Schuit. Je kunt onderaan dit bericht doorklikken 
naar het volgende antwoord, of een bezoekje brengen aan de ‘centrale 
hal’ [link naar nederlandinideeen.nl] van de tentoonstelling.  

 

Wee, o wee de goedgelovigen 

Als advocaat ben ik altijd gefascineerd door de vraag of een nog te 

maken afspraak afdwingbaar zal blijken te zijn. Voor de praktijk is dan 

belangrijk om ook na te gaan of het waarschijnlijk is dat de afspraak 

vanzelf wordt nagekomen, dus zonder dat de afspraak hoeft te worden 

afgedwongen. Dat vergt inzicht in de achterliggende motieven van de 

persoon of organisatie waarmee de afspraak gemaakt wordt. De 

eigenlijke motieven zijn zelden volstrekt helder. Vrijwel altijd hebben 

partijen een dubbele agenda. 

Of alle dieren een dubbele agenda hebben, weet ik niet. Maar mijn 

hond had die zeker, en ik ken geen mensen die hem niet ook hebben. 

Niet alleen een dubbele agenda, maar een veelvoud daarvan, en die zijn 

ook nog aan verandering onderhevig, soms volstrekt onverwacht. Dat 

alles hangt natuurlijk ook van het onderwerp af. We willen allemaal meer 

dan één ding tegelijk. We zijn ook innerlijk tegenstrijdig in onze 

verlangens. Multivalent en ambivalent. Niets mis mee. 

Maar bij het maken van afspraken gaat het daardoor vaak volkomen 

mis. We weten dat met enig nadenken, maar we vergeten het vaak, juist 

als het belangrijk wordt, als we een bíndende afspraak willen maken. De 



meeste afspraken die we maken, hebben niet het oogmerk bindend te 

zijn. We zeggen op tijd te komen, maar komen stelselmatig te laat. We 

zeggen aardig te zullen zijn, maar vallen woedend uit. Allemaal niet 

bindend. Maar veel afspraken hebben het oogmerk wél bindend te zijn, 

zelfs al zijn ze niet afdwingbaar (door tussenkomst van de rechter of met 

machtsmiddelen, zoals geweld). Juist dan rijst de vraag wat de andere, 

buitencontractuele, agenda’s zijn van de partijen, nu en in de relevante 

toekomst. Die andere agenda’s bepalen de vanzelfsprekendheid van de 

nakoming. 

Het afdwingen van de nakoming is altijd lastig, soms onmogelijk. Denk 

aan het bekende verschil tussen ‘recht hebben’ en ‘recht krijgen’. Het 

afdwingen kan ook veel tijd vergen en grote kosten meebrengen. Zo 

mogelijk nog erger is de grote schade in de onderlinge verhoudingen die 

met het afdwingen van recht gepaard kan gaan. Je moet vaak met elkaar 

verder, nu of straks, en dat is zeker het geval in ons kleine land. Juist die 

relationele schade maakt dat partijen ervan afzien om nakoming te 

vorderen. Liever geen of gedeeltelijke nakoming dan een breuk in de 

verhouding met de wederpartij. 

Dat zie je het sterkst bij de relatie tussen arts en patiënt en bij een 

vergelijkbare relatie tussen partijen met een zeer ongelijke positie. Ook 

in de verhouding tussen de burger en de overheid speelt het veelvuldig. 

In het laatste geval is dat extra vervelend omdat de overheid een niet te 

vertrouwen contractspartij is. Per definitie. Niet omdat overheidsdienaren 

onbetrouwbaar zijn, maar omdat zij dienend zijn aan politici die steeds 

politieke wind moeten blijven vangen om in de gunst te blijven van het 

wispelturige electoraat. Politici worden daardoor steeds in de verleiding 

gebracht om te laveren tussen de gemaakte afspraken door, of er dwars 

doorheen. 

Bedrijven komen afspraken vaak ook na om reputatieschade te 



voorkomen. Natuurlijke personen zijn niet noodzakelijk beter dan 

bedrijven, maar zij hebben vaak nog een geweten waarop een beroep 

kan worden gedaan als een afspraak niet wordt nagekomen. Overheden 

en bedrijven zijn geen natuurlijke personen; die hebben geen geweten. 

Alleen naïeve mensen geloven in de goede afloop van een afspraak. 

Het probleem zit in de weerstand die we hebben tegen argwaan, de 

tegenpool van naïviteit. Je krijgt geen compliment als je zegt argwanend 

te zijn. Erger nog: er zijn filosofen en theologen die beweren dat mensen 

geneigd zijn tot het goede. Ik beweer niet dat mensen per se kwaad 

willen, maar wel dat ze veelvuldig onder een afspraak uit proberen te 

komen, goedschiks, maar heel vaak ook kwaadschiks. 

Het is dus zaak om bij het maken van een afspraak een zo goed 

mogelijk beeld te krijgen van de waarschijnlijkheid dat de afspraak 

inderdaad vanzelf wordt nagekomen, dit door naar beste weten de 

andere agenda’s van de wederpartij te onderkennen. 

Hoe? 

Mijn hond snuffelde altijd goed aan andere honden. Instinctief. Maar 

mensen blijken dat instinct kwijt te zijn. Wij moeten het doen met 

geschoolde argwaan, getraind door verstand en ervaring. Dat lijkt 

vanzelfsprekend. Maar doen wij dat als mensen wel genoeg? Nemen we 

de tijd en de moeite om ons echt grondig te verdiepen in de motieven 

van de wederpartij bij de afspraak? En hebben we ons een goed beeld 

gevormd van de diverse andere agenda’s van de wederpartij? En van de 

nu misschien al te bespeuren verleidingen om de te maken afspraak niet 

na te komen als dat te zijner tijd niet goed uitkomt? 

Dan doemt meteen de vraag op of er dan, bij niet-nakoming, nog iets 

te heronderhandelen valt. Onderhandelen zonder een 

onderhandelingspositie leidt tot niets; moeten we bij het maken van de 

afspraak alvast een fall back-positie inbouwen? 



Recht en macht zijn elkaars complementen. Ik ben blij dat ik in een 

rechtstaat leef. Maar het is misleidend te denken dat in een rechtstaat 

het recht altijd zegeviert over macht. Helaas. We moeten argwanend zijn, 

en als een hondje lang en grondig snuffelen aan de wederpartij. 

Wee, o wee de goedgelovigen. 
 

Steven Schuit 
Advocaat; hoogleraar Corporate Governance Nyenrode Business 

Universiteit; commissaris; auteur van The Chairman makes or breaks the 
board (2010) 

 
Alle antwoorden zijn ook beschikbaar in boekvorm onder de titel Dit wil je 
weten: Wetenschappers ondernemers en kunstenaars geven adviezen 
voor het dagelijks leven [link http://www.mavenpublishing.nl/boeken/dit-
wil-je-weten/]  

 
Klik hier voor het volgende antwoord  
[link: http://mavenly.mavenpublishing.nl/go.php/y7oS6pLBa0] 
  
Klik hier voor een bezoekje aan de centrale hal van de expositie 
[link: www.nederlandinideeen.nl] 
 
 


