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Voor een gerenommeerd tijdschrift als Arbeidsrechtelijke Annotaties zou de

bespreking van een oratie ruim twee jaar na het uitspreken eigenlijk ‘not

done’ moeten zijn. Zeker als het iemand betreft die, zoals de hooggeleerde

Verhulp, waarlijk wel meer aan het papier heeft toevertrouwd dan de rede

waarmee hij in oktober 2002 in de voetsporen van Paul van der Heijden trad

om aan een van de twee Amsterdamse universiteiten de studie van het

arbeidsrecht een extra dimensie te geven.1 Verhulp is een veelschrijver.

Onbedoeld lijkt daarmee te worden gesuggereerd dat hij tevens een schnab-

belaar of meeprater is. Maar laat ik daar onmiddellijk duidelijk over zijn:

voor mij is hij een van de voorbeelden van materiedeskundigen met vol-

doende kritische zin ten opzichte van het bestaande en met een creatieve,

filosofische habitus die op zoek gaat naar het betere. Juist daarom acht ik het

zinvol om twee jaar na dato een korte balans op te maken en de oratie te

plaatsen in het perspectief van een (fictief) programma dat het werk van

diverse professionele beoefenaren van het arbeidsrecht zou kunnen en

mijns inziens moeten sturen.

Verhulp is zijn carrière begonnen als vakbondsjurist en advocaat en gaf er al

snel blijk van een debat over fundamentele vragen niet uit de weg te gaan.

In zijn vakbondsperiode promoveerde hij aan de UvA op het onderwerp De

vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren (Den Haag: Sdu

Uitgevers 1996). Naast publicaties van veel praktischer aard, deels in de sfeer

van politieke lobby in de voorbereiding van wetgeving als die ten aanzien

van ‘flexibiliteit en zekerheid’ per 1 januari 1999, gaf hij in geschrift de daar-

opvolgende jaren opnieuw een impuls aan het arbeidsrechtelijke denken in

termen van werknemersgrondrechten. Op verzoek van de Vereniging voor

Arbeidsrecht schreef Verhulp in 1999 als achtentwintigste deeltje in de reeks

van deze vereniging het overzicht Grondrechten in het arbeidsrecht

(Deventer: Kluwer). Een preadvies dat ter gelegenheid van een daaraan

gewijde vergadering in VvA-verband de vraag opriep of niet systematischer

en gestructureerder over grondrechtelijke vragen in het arbeidsrecht moest

ArA 2005 / 1

76

* Vice-president Rechtbank Maastricht.

1 Evert Verhulp, Maatwerk in het arbeidsrecht? (oratie Amsterdam UvA), Amsterdam:

Vossiuspers 2003.

Dit artikel uit Arbeidsrechtelijke Annotaties is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



ArA 2005 / 1

77

worden nagedacht. Dat de VvA daartoe het initiatief niet heeft genomen, zit

Verhulp naar mijn inschatting nog steeds dwars. Zeker omdat zich een klei-

ne twee jaar later na de jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-

Vereniging van 8 juni 2001 een herkansing voordeed. Toen immers verde-

digden prof. mr. P.F. van der Heijden en prof. mr. F.M. Noordam met verve een

vrijwel algemeen toegejuicht preadvies De waarde(n) van het sociaal recht.

Over beginselen van sociale rechtsvorming. In uiterst kritische toonzetting

bespraken Van der Heijden en Noordam de wijze waarop de wetgever op het

terrein van het sociale recht blijkens voorbeelden uit het tijdvak 1980 tot

2000 omging met sociale basiswaarden en met sociale rechtvaardigheid

(prof. mr. W.J.P.M. Fase daarover in SMA 2001-5: ‘sociale rechtsvorming of

scharrelrecht’). Ondanks de lovende ontvangst heeft het preadvies noch in

de wetgevingspraktijk noch in de wetenschapsbeoefening zichtbaar en

voelbaar voet aan de grond gekregen. Veeleer lijken in de post-

Fortuynperiode nog meer dan voorheen opportunisme en paniekvoetbal

fundamenteel denken en dito wetgeven in de weg te staan. Tijd voor de

Verhulpen onder ons om de draad op te pakken en ons een nieuwe koers te

wijzen.

De oratie van 2002 lijkt voor Verhulp immers ook maar een eerste reflectie

op het taakgebied te zijn geweest, geïmponeerd als ook hij toen klaarblijke-

lijk was door de teloorgang van (het werk van) twee paarse kabinetten, de

opkomst (en snelle deconfiture) van het fortuynisme en de vage contouren

van een nieuw conservatisme uit christelijk-liberale hoek. Verhulp betoonde

zich in zijn voordracht, tegen de opkomende trends en modes in, een voor-

stander van handhaving van de beschermingsgedachte achter arbeidsrech-

telijke wetgeving met een dwingend karakter. Hij gaf er daarnaast blijk van

voldoende oog te hebben voor differentiatiemogelijkheden (via wetgevings-

modaliteiten, het CAO- en medezeggenschapsinstrument en de rechtsvor-

mende rol van de rechter) en voor zorgpunten op het vlak van gezag, gelding

en bereik van de CAO (en pogingen om aan de werking van een geldende

CAO te ontkomen). Zijn verhaal mondde uit in een pleidooi voor wat hij aan-

duidt als ‘alternatief maatwerk’: voorschriften van vooral procedurele (en

incidenteel inhoudelijk normerende) aard of vormen van ‘empowerment’

van werknemers met behulp van wettelijke aanspraken of CAO-middelen

en dan bij voorkeur niet (alleen) in termen van geld of vergoedingen. Wat ik

nu zo graag zou zien, is dat Verhulp enige jaren later in 2005, met meer over-

zicht, ook ten aanzien van het inmiddels veranderde politieke slagveld, de

coalitie met het denken van Van der Heijden en Noordam tot stand zou

brengen in een gecombineerd Amsterdams-Gronings onderzoeksprogram-

ma naar de fundamenten en waarden van het sociale recht. Er is in de loop

des tijds aan de beide bedoelde universiteiten met aanverwante onder-
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zoeksinstituten door de genoemde hoogleraren zelf en hun staf c.q. opvol-

gers (Van der Heijden nota bene successievelijk aan beide instellingen) al

flink wat voorwerk verricht. Daarmee moet het toch niet onhaalbaar zijn om

zowel voor de toekomst van de sociale zekerheid als voor de ontwikkeling

van het arbeidsrecht in engere zin, liefst in hechte samenhang, in een

beperkt tijdsbestek een allesomvattend inspirerend perspectief voor de in

de kwakkelzone belande Nederlandse verzorgingsstaat te ontwikkelen. De

urgentie daarvan wordt steeds nijpender in het licht van de over elkaar bui-

telende en elkaar incidenteel tegenwerkende, niet of slecht doordachte deel-

ingrepen, die het van oorsprong hechte bouwwerk steeds meer de gedaante

van een gestut bouwval geven. De uitvoering van de sociale zekerheid in

relatie tot tal van vragen van ordening van de arbeidsmarkt is maar één

schrikbeeld van chaos, afbraak, discontinuïteit, verspilling en vervangende

bureaucratie waarmee de Nederlandse verzorgingsstaat inmiddels weinig

eer meer inlegt. Een journalist als Martin Sommer brengt het in de

Volkskrant van een aantal achtereenvolgende donderdagen in januari en

februari 2005 tot vergelijkingen als die van een ‘cliëntvolgsysteem’ met het

in de Braziliaanse bureaucratie min of meer noodzakelijke inhuren van een

‘despachante’ of ‘bespoediger’ (‘vlotmaker’), waardoor hij voorstelt de voor

iedere werkloze beoogde persoonlijke coach een ‘feitenbreier’ te noemen en

als uitvloeisel waarvan hij in het wondermiddel van ‘ketenregie’ een vorm

van ‘institutionele feitenbreierij’ leest.

Hoe mooi zou het allemaal weer kunnen worden als met oog voor funda-

mentele vragen en samenhangen op uitvoeringsniveau en inhoudelijk

niveau een gecombineerde inzet wordt ondernomen om te renoveren of te

herbouwen wat zich daarvoor leent en te restaureren wat door onoordeel-

kundig beleid aan sloop en verval is blootgesteld? Mij dunkt dat er voor

wetenschappers met visie, talent en ambitie – en tot die categorie reken ik

Verhulp – in de huidige maatschappelijke context een uitdaging ligt die ze

niet zo maar kunnen negeren, op straffe van verlies aan relevantie. Als dat

allemaal leidt tot deugdelijke heroverweging van de essentiële sociaal-

wetenschappelijke keuzen die ten grondslag liggen aan ons stelsel van

arbeidsverhoudingen en inkomensvorming (en/of -bescherming), zal dat

ongetwijfeld de Nederlandse schaal overstijgen: het uitstralende effect van

zulk denkwerk naar de Europese Unie die er zich immers in haar concept

Grondwet op beroept een waardegemeenschap te zijn, zou het belang van

het Nederlandse overlegmodel kunnen evenaren of overtreffen.
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