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1.1

 
 
Inleiding

1.1

De redactie

Dit boek gaat over recht. Probeer maar: werp een snelle blik op de inhoudsopgave en 
sluit het boek. Maak vervolgens een lijstje van acht trefwoorden. Het rijtje termen dat 
dit cognitief mini-experiment oplevert, zal allicht iets zijn zoals ‘regelgeving, rechtban-
ken, advocaten, straffen, handhaving, schade, klachten en justitie’. Misschien heb je 
enkele andere klemtonen gelegd of heb je een buitengewoon fotografisch geheugen, 
maar de kans is groot dat de opsomming lijkt op een lukrake selectie van onderwerpen 
uit de catalogus van de afdeling rechten van een universiteitsbibliotheek. Toch is dit 
boek geen doorsneeboek uit een juridische bibliotheek. Je zult in dit boek vruchte-
loos zoeken naar de uitwerking van leerstukken, annotaties van arresten, interpretaties 
van open normen of argumenten voor een specifieke afweging bij een botsing van 
grondrechten. ‘Dialogen’ gaat weliswaar over recht, maar enkel voor zover dat recht in 
relatie treedt met de samenleving en niet louter met zichzelf. Die laatste relatie is het 
onderwerp van de doctrinaire studie van het positieve recht. Als daarentegen de relatie 
tussen recht en samenleving het object van studie uitmaakt, zoals in dit boek, is een 
doctrinaire benadering ontoereikend. Om dat probleem op te lossen, wordt in dit boek 
beroep gedaan op de rechtssociologie.

Het rechtssociologische perspectief verschilt op twee belangrijke punten van de ziens-
wijze op het recht die leidend is in de rechtenstudie: het juridische onderzoek en de 
juridische professies. Doctrinaire juristen hanteren – als vanzelfsprekend, zoals een 
vis geen voorstelling heeft van wat water is – een intern en normatief gezichtspunt op 
het recht (Van Aeken, 2011). Met intern wordt bedoeld dat juristen impliciet en expli-
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ciet uitgaan van het bewaken van de coherentie van het recht. Student en professor, 
rechter en advocaat, raadsheer en procureur, allen werken aan een samenhangende 
rechtsleer (doctrine), die op haar beurt richting geeft aan het denken en handelen van 
die groepen. De interne samenhang van de juridische doctrine is zo belangrijk voor 
het functioneren van de complexe positieve rechtsorde dat eventuele inconsistenties 
altijd tot reactie leiden. Een actuele illustratie is de Urgenda-zaak (of klimaatzaak) 
waarbij de Nederlandse rechter zich volgens tegenstanders niet hield aan zijn rol als la 
bouche de la loi, maar een activistische, politieke rol opnam. Het Openbaar Ministerie 
(OM) ging meteen in beroep; rechters, advocaten en rechtswetenschappers begonnen 
naarstig naar argumenten te zoeken om het vonnis te rijmen met de doctrine of het te 
vernietigen. De heftigheid van de juridische reacties in de klimaatzaak getuigt van het 
belang van coherentie van de juridische doctrine. Het normatief gezichtspunt verwijst 
naar het karakter van die doctrine. Wetten, verdragen, jurisprudentie en rechtsgeleerde 
beschouwingen gaan over normen die voorschrijven hoe normadressanten zich moe-
ten gedragen. De geldigheid van die voorschriften vloeit niet voort uit ethische mo-
tieven of sociale conventies, maar uit de interne systematiek van het positieve recht 
waarin elk algemeen verbindend voorschrift te herleiden is tot een wilsuiting van het 
volk, behandeld door de wettelijk bevoegde organen en via de procedures die door de 
wet worden voorgeschreven. In de doctrine wordt de geldigheid van de wet, ‘the law 
in the books’, bevestigd door formeel-juridische criteria.

De rechtssociologie bekijkt het anders. Ze richt zich niet op the law in the books maar 
op the law in action, of nog, ze bekijkt het recht ‘van onderop’ (Hertogh, 2011) of ‘van-
af de maatschappelijke werkvloer’ (Griffiths, 2003). Dat gezichtspunt is zowel extern 
als empirisch (Weber, 1954; Macaulay, Friedman & Mertz, 2007).
Het externe perspectief houdt in dat de coherentie van het rechtssysteem geen zorg 
is voor rechtssociologen. De opvatting van wat recht is, kan daarom in die visie ook 
breder zijn dan het geldende, positieve recht. Ook sociale normen of informele geschil-
beslechtingsprocedures (bijboorbeeld: bemiddeling), die ontsnappen aan de strenge 
formele voorschriften van het positieve recht, worden daarom tot onderwerp van stu-
die gerekend. Nog een gevolg van het veronachtzamen van de interne coherentie van 
het rechtssysteem is dat tegenstrijdigheden en dysfuncties van het recht autonome 
onderzoeksonderwerpen worden. Een extern perspectief laat toe om bijvoorbeeld de 
feitelijke ongelijkheid van procespartijen te confronteren met het juridische gelijkheids-
beginsel. Het maakt eveneens mogelijk dat conflicten tussen overheidsregels en infor-
mele groepsnormen in kaart worden gebracht.

Dat externe perspectief kan echter pas vorm krijgen als er naast rechtsgeleerdheid een 
tweede wetenschappelijke discipline wordt ingeschakeld. Het rechtsgeleerde denken kan 
op zichzelf de vis niet uit het water tillen. Een vergelijking of confrontatie met een ander 
perspectief (bijvoorbeeld: lucht of aarde) is nodig. Omdat we specifiek geïnteresseerd zijn 
in de relatie van het recht met de samenleving, ligt de keuze voor sociologie voor de hand.
Aan die discipline wordt het tweede kenmerk van de benadering van dit boek ontleend: 
de sociologie is bij uitstek een empirische studie die zich toelegt op wat is en niet op wat 
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ought. ‘Empirisch’ wijst op het belang van wetenschappelijke gegevensverzameling. 
Aan de hand van gegevens, verkregen via veldwerk, surveys of analyse van bestaan-
de bronnen, worden hypothesen getoetst en theorieën uitgewerkt (Banakar & Travers, 
2005). Kennis vloeit dus voort uit empirisch onderzoek van het recht in de samenleving 
en wordt niet louter afgeleid uit de doctrine. Zo kunnen rechtssociologen de partijen ob-
serveren die een geschil trachten te beslechten in de rechtbank, de bevolking bevragen 
over de wijze waarop zij omgaan met potentieel juridische problemen via telefonische 
interviews, of via statistische analyse van databanken van rechtbanken en hoven ach-
terhalen hoelang procedures gemiddeld aanslepen. De rechtssociologie bekijkt het recht 
(en zijn procedures), actoren en instituties dus vanuit een extern, empirisch perspectief.

In haar beginjaren was rechtssociologie nog vooral een niche binnen de rechtsleer (als 
sociological jurisprudence in de VS), of binnen de sociologie (als deelsociologie waarbij 
één maatschappelijk instituut alle aandacht kreeg, vooral in Europa). Vanaf de jaren 
1950 ontvoogde de sociologie van het recht zich van haar moederdisciplines en ont-
wikkelde zich gestaag tot een relatief autonome wetenschap. Die status werd mogelijk 
door de ontwikkeling van endogene concepten zoals het semi-autonome sociale veld of 
rechtspluralisme. De autonomie werd bevestigd door het verschijnen van rechtssociolo-
gische tijdschriften, verenigingen, conferenties, en handboeken. Bekende hedendaagse 
auteurs van handboeken in het Angelsaksische taalgebied zijn Cotterrell (1992; 2008), 
Deflem (2008), Macaulay, Friedman en Mertz (2007) en Travers (2009). In Duitsland 
zijn de inleidingen van Rottleuthner (1987) en Röhl (2006) gekend. In Frankrijk zijn 
Carbonnier (1978) en Commaille (1994) de bekendste auteurs van inleidende mono-
grafieën. In het Nederlandse taalgebied zijn – naast dit boek – vier handboeken in 
omloop: Griffiths (2005), Schwitters (2008), Huls (2009) en Hertogh (2011). Alle vier 
zijn Nederlandse producten.

De autonome ontplooiing van de rechtssociologie is grotendeels toe te schrijven aan 
de redelijk unieke benadering van juridische onderwerpen door middel van empirisch 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Vanaf ongeveer 2005 heeft de sociologie van het 
recht echter moeten inboeten op die exclusiviteit. In toenemende mate zetten juridi-
sche wetenschappers zelf empirisch onderzoek op, geïnspireerd op de Empirical Le-
gal Studies-beweging, die geavanceerde statistische analysetechnieken op juridische 
vraagstukken toepast. Een tweede factor is de steile opmars van het jonge Regulation & 
Governance-onderzoek dat zich op sterk interdisciplinaire en empirische wijze toelegt 
op reguleringsvraagstukken. Om zich te blijven onderscheiden als zelfstandige disci-
pline lijkt het belangrijk dat de rechtssociologie niet enkel inzet op de finesse van de 
empirie, maar ook het unieke erfgoed van rechtssociologische concepten en theorieën 
respecteert en verder ontwikkelt. Met ‘Dialogen tussen Recht en Samenleving’ geven 
de auteurs hiertoe alvast een aanzet voor het onderzoek in België.

De editie uit 2012 was het eerste overzichtswerk/handboek uit België. Het schetste de 
state of the art van het rechtssociologisch onderzoek door Belgische onderzoekers. In de 
behandelde periode kende dat onderzoek een sterke versnippering. Aan de universiteit 
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van Leuven werd een brede invulling gegeven aan rechtssociologie met raakvlakken 
aan de politieke en criminologische wetenschappen, terwijl in Antwerpen de focus lag 
op de werking van civielrechtelijke instituties, rechtshulp, juridische beroepen en eva-
luatie van regelgeving. In Gent en Brussel was de alliantie met criminologie traditioneel 
sterk. In Luik werd rechtssociologie vooral ingevuld vanuit de organisatiesociologie. 
Met ‘Dialogen tussen Recht en Samenleving’ werd een aanzet gegeven om de opdeling 
van het institutionele landschap te overstijgen. De doelstelling was om een thematisch 
overzicht van Belgisch rechtssociologisch werk te bieden. Het geïdentificeerde onder-
zoek werd geordend in elf hoofdstukken, die samen een lijvig boek van 860 pagina’s 
vormden. Na vijf jaar werd besloten om de eerste editie te herwerken. De wetenschap 
staat immers niet stil en een update van de state of the art van het onderzoek drong 
zich op. Daarnaast leerden de ervaringen met vijf jaar onderwijs dat de relevantie 
van sommige hoofdstukken en teksten voor de doelgroepen niet altijd gelijk was. Drie 
nieuwe artikels werden opgenomen, één artikel herschreven, twee hoofdstukken en 
een reeks artikelen weggelaten, en alle inleidingen en bibliografieën grondig herwerkt.

De editie 2018 brengt dus een geactualiseerde en op relevantie getoetste thematische 
staalkaart van het Belgische rechtssociologische onderzoek. De opbouw van de indivi-
duele hoofdstukken blijft ongewijzigd. In een beknopte inleiding wordt telkens de we-
tenschappelijke ontwikkeling van het rechtssociologische onderzoek over een bepaald 
thema geschetst. Daarbij staat de Belgische situatie centraal, maar belangrijke buiten-
landse evoluties of bevindingen worden niet geschuwd. Na de inleiding volgen twee 
of drie teksten van Belgische auteurs. Soms zijn dat klassiekers in hun domein, soms 
zijn ze recenter, maar altijd illustreren ze een of meer van de grote thema’s die in de 
inleiding van het hoofdstuk werden vermeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een 
uitvoerige bibliografie van het Belgische rechtssociologische werk op het behandelde 
domein over – ruwweg – de afgelopen vijfentwintig jaar.

Het boek opent met enkele algemene beschouwingen over recht, sociologie en samen-
leving. Na uiteenzettingen over de rol en betekenis van de sociologie voor het recht 
wordt ingegaan op het toenemende belang van het recht in de samenleving. Het tweede 
hoofdstuk gaat over wetgeving en regulering. In de eerste tekst wordt kritisch gekeken 
naar de inzet van recht als instrument en de roep om deregulering. De tweede tekst 
behandelt eveneens de problematiek van het rechtsinstrumentalisme, maar suggereert 
een oplossing in de vorm van wetsevaluatie. Hoofdstukken 3 en 4 zijn gewijd aan de 
meest populaire functie van het recht: de beslechting van conflicten. Eerst komt de 
formele juridische afhandeling van geschillen aan bod, maar dat is maar het topje van 
de ijsberg. Empirisch onderzoek leert namelijk dat slechts twee tot tien procent van 
alle potentieel juridische (civielrechtelijke) geschillen in de rechtbank wordt opgelost. 
De overgrote meerderheid wordt op informele wijze beslecht. In hoofdstuk 4 wordt die 
informele geschilbeslechting besproken onder de noemer alternative dispute resolution 
(ADR). Hoofdstuk 5 behandelt het brede spectrum van juridische beroepen. Daar gaat 
de aandacht niet enkel uit naar de ‘toga-beroepen’ zoals advocaat, notaris of rechter, 
maar ook naar bijvoorbeeld bedrijfsjuristen. Een zesde hoofdstuk is gewijd aan hand-
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having. In dit boek rekken we de spontane associatie met strafrechtelijke handhaving 
uit en kijken we eveneens naar handhaving als een voorwaarde voor effectieve regelge-
ving in het algemeen. Hoofdstukken 7 en 8 hebben betrekking op justitie waarbij eerst 
het perspectief van de overheid aan bod komt en vervolgens het burgerperspectief. 
Door dat dubbele perspectief komen zowel vraagstukken met betrekking tot het interne 
management van justitie als de externe perceptie van het gerechtelijke systeem door 
de bevolking aan bod. Het laatste thema is rechtshulp, begrepen als door de overheid 
gesubsidieerde rechtsbijstand. De toegang tot het recht vrijwaren voor lagere inko-
mensgroepen is een belangrijke uitdaging voor de rechtsstaat.

Voor deze inleiding zijn drie teksten geselecteerd. Koen Raes bespreekt eerst het belang 
van de sociologie voor juristen. Vervolgens onderzoekt Jean Van Houtte wat dat in de 
praktijk betekent voor de studie van het recht en de rechtssociologie in België. Koen 
Van Aeken rondt af met een rechtssociologisch onderzoek naar het groeiende belang 
van het recht in de samenleving.
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1.2

Koen Raes

‘Law is probably the only field of study in which students try to outdo each other in their con-
fessions of disinterest in the subject’

Ralph Dahrendorf, 1964

1. De pleinvrees van juristen

In het jaar van de honderdste verjaardag van Emile Zola’s J’accuse (1998), ging er veel 
aandacht naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de intellectueel. Recent 
werden er heel wat vragen opgeworpen over de rol van de journalist en van de media 
in het algemeen. De ‘onthullingsjournalistiek’ staat onder vuur. Tegelijkertijd rijst de 
vraag naar de verantwoordelijkheid van de ambtenaar, de politieagent of van de ma-
gistraat binnen en tegenover zijn beroep. Waar ligt de grens tussen loyauteit en mede-
plichtigheid aan corruptie? Tussen moed en overmoed? Tussen verraad en burgerzin? 
Mogen ambtenaren of (parket)magistraten aan de alarmbel trekken en naar de pers 
stappen wanneer zij redelijke vermoedens hebben dat een onderzoek wordt gesmoord? 
May they blow the whistle? Het is een centrale vraag in iedere beroepsethiek, die uitein-
delijk ook de Dreyfus-affaire beheerste. Zij kan ‘de’ jurist niet onverschillig laten.
Nu verwijten Luc Huyse en Hilde Sabbe in De mensen van het recht (Huyse & Sabbe; 
1997, p. 223) juristen precies ‘individuele of collectieve pleinvrees’. Zij stappen, zo stel-
len zij, niet makkelijk in het publieke debat en hebben, hoewel zij de huidige malaise 
van de rechtsstaat toch hebben zien aankomen, in de meeste gevallen, en zelfs tijdens 
de crisismaanden van 1996, gezwegen. Volgens de auteurs zouden juristen nochtans 
een waakhondfunctie moeten uitoefenen om te verhinderen dat rechtsbeginselen wor-
den geschonden.
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Dat veronderstelt dat personen met een diploma in het recht zichzelf ook als jurist 
zouden zien, als intellectuelen die zich omwille van hun specifieke vorming, met een 
bepaalde verantwoordelijkheid, zelfs met een bepaalde ‘missie’ vereenzelvigen. Het is 
zeer de vraag of dit wel het geval is. De veertigduizend gediplomeerden in het recht 
die ons land rijk is, zijn daarom nog geen ‘juristen’, die zich in een bepaalde ‘deon-
tologie’ zouden (h)erkennen. Zij worden in de meest diverse beroepstakken ingezet 
en beschouwen ‘het recht’ daarbij eerder als een bruikbaar instrument, dan als een 
ordeningsmechanisme met een eigensoortige finaliteit. ‘Het recht’ is niet meer dan een 
verzameling regels die, al naar gelang het geval, met succes kunnen worden ingezet om 
concrete belangen vooruit te helpen. De jurist beschikt over de vaardigheid daartoe en 
meer heeft hij niet om het lijf.

2. Sire, il n’y a plus d’intellectuels

Dit verschijnsel beperkt zich niet tot ‘de’ juristen. Ook de wetenschappers en hoogleraren 
rekenen het nog nauwelijks tot hun taakomschrijving, de academische vrijheid te verde-
digen en vooral, er gebruik van te maken. Daarvoor hebben zij het te druk met het ver-
zamelen van kredieten, het in de wacht slepen van onderzoeksopdrachten, het ‘runnen’ 
van hun vakgroep. Het zijn vaak kleine of grote ondernemers geworden, die vragen naar 
de verantwoordelijkheid van de wetenschappers als ‘alteuropäisch’ van de hand wijzen: 
die verantwoordelijkheid is niet groter of anders dan, zeg maar, die van de bediende.
Misschien is dat allemaal niet zo erg en getuigt een verwijzing naar enige ‘missie’ 
van ‘de’ intellectueel van valse en misplaatste nostalgie. Onze tijd kan het best stellen 
zonder roergangers en gewetens van de natie. Dat weze zo, maar niettemin is er toch 
ook nood aan een kritische stem die niet door instrumentele beroepsbelangen wordt 
georiënteerd. Die stem had uit de academische wereld moeten weerklinken, maar dat 
is nauwelijks het geval geweest.
De journalist zou zijn onafhankelijkheid op het altaar van de kijk- en oplagecijfers heb-
ben geofferd. Gerechtelijke instellingen zouden dan weer door de corpsgeest de mond 
worden gesnoerd. En terwijl het gerecht vandaag vooral de onafhankelijkheid van de 
pers viseert – en vice versa – stemmen talrijke universitaire vakgroepen en ministeriële 
kabinetten onderzoeks- en beleidsprioriteiten netjes op elkaar af, zodat die eerste al 
eens op verlengstukken van die laatste beginnen te lijken. Maar waar valt kritische 
onafhankelijkheid dan nog te vinden? Wordt die binnenkort nog slechts vertolkt door 
gepensioneerde hoogleraren, magistraten en journalisten?
Nee, ‘de’ juristen getuigen niet van ‘pleinvrees’. De meesten beschouwen zichzelf een-
voudig niet als intellectuelen in de klassieke betekenis, namelijk als verdedigers van 
universele waarden als waarheid, rationaliteit en gerechtigheid.1 Het zijn, net als de 
meeste wetenschappers, gewone ‘laboranten’ geworden, goede (in het beste geval) 
technici. Dat zou op zich niet zo problematisch zijn, mochten de universiteiten niet 
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tegelijkertijd de oorden bij uitstek zijn van het vrij onderzoek en van het vrije woord. 
Deze universiteiten zijn door de uitvoerende macht echter dermate gekoloniseerd, dat 
ook van daaruit nauwelijks een onafhankelijke stem weerklinkt. In het huidige (non-)
debat over de grondslagen van de rechtsstaat springt vooral het verpletterende stilzwij-
gen van de rechtsfaculteiten en dan vooral van haar studenten in het oog.
Dat vraagt om een hedendaagse versie van een J’accuse! Want indien er dan al reacties 
kwamen op het opmerkelijke symbolische geweld dat op de instellingen van het gerecht 
werd uitgeoefend, dan kwamen die nog eerder uit de hoek van hoogleraren dan uit die 
van de studenten. Het leek die laatsten allemaal nauwelijks te raken, alsof de verwijten 
niet ook op hen, als toekomstige juristen, waren gericht. Een dergelijke indifferentie, 
een dergelijke non-identificatie met justitie en juristerij vraagt om een verklaring.
Mijn hypothese luidt beknopt als volgt: opdat personen zich met een beroep en het ob-
ject daarvan zouden kunnen identificeren, moeten zij daaraan een intrinsieke waarde 
toeschrijven, een intrinsiek belang, ook indien zij die intrinsieke waarde verre van 
verwezenlijkt achten. Men moet zich dus minstens in de ‘idee van recht’ of in de ‘idee 
van gerechtigheid’ kunnen herkennen om aan het recht een zekere identiteit toe te 
schrijven die men ook tot de zijne kan maken.
Welnu, het moderne recht en de moderne rechtsbeoefening worden dermate instru-
mentalistisch begrepen, én in het onderwijs, én in de politiek én door de bevolking in 
haar dagelijks omgaan met recht, dat een dergelijke intrinsieke waarde nog nauwelijks 
wordt gezien, laat staan gewaardeerd. Het recht of, correcter, particuliere rechtsregels 
worden nog slechts als een middel beschouwd om de meest diverse doeleinden vooruit 
te helpen. Veel samenhang hoeft men daarin niet te zoeken, omdat die van onderge-
schikt belang is. Een beroep op ‘rechten’ is een instrumentalistisch en contingent be-
roep: principes hoeft men daar niet achter te zoeken. Niet alleen ik ben ervan overtuigd 
dat die opvatting wijdverspreid is onder de bevolking en onder juristen en juristen in 
spe. Deze analyse wordt immers ook verdedigd door heel wat andere onderzoekers 
van het hedendaagse morele en ‘rechtsbewustzijn’ (cfr. Glendon, 1991; Glendon, 1994; 
Olson, 1991; Sykes, 1992; Morgan, 1984). Zij sluit naadloos aan bij wat de Amerikaanse 
socioloog Robert Bellah als een utilitair individualistische ingesteldheid heeft geken-
merkt en waarbij men instellingen en regels nog slechts ziet als middel om de eigen 
belangen maximaal vooruit te helpen of als weerstand daartegen (Bellah e.a., 1986). 
Een dergelijke ingesteldheid ziet geen verschil meer tussen tolerantie en permissiviteit 
of tussen morele principes en technische regels.
De vraag is nu in welke mate het onderwijs dergelijke attitudes versterkt of er juist 
enige tegenwind tegen biedt. Mijn stelling luidt dat dit eerste steeds meer het geval is 
en dat het onderwijs – en het rechtsonderwijs in het bijzonder – verder voedsel geeft 
aan het verspreiden van een utilitair individualistisch ethos, alsof dit de meest normale 
zaak van de wereld zou zijn, een zelf-evident vertrekpunt bij sociale normering. Dit 
onderwijs wordt geacht de common sense uit te drukken, de ‘normale mens’ weer te 
geven. Misschien iets minder dan in de opleiding economie reproduceert de rechten-
opleiding aldus een vrij cynisch mensbeeld en wordt men er al eens geleid door het 
adagium: ‘hoe cynischer, hoe wetenschappelijker’.
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Dat houdt verband met (1) de ingesteldheid van studenten in de rechten, (2) het rechts-
onderwijs, (3) het gebruik dat wordt gemaakt van recht en (4) ontwikkelingen in het 
recht zélf.

3. Rechtenstudenten zijn niet allen studenten in het recht

In een – overigens in België gehouden – referaat uit 1964 schreef de Duits-Engelse 
socioloog Ralph Dahrendorf de volgende karakteristieken toe aan de toenmalige stu-
denten aan de rechtsfaculteiten in Duitsland (Dahrendorf, 1964):
1. In verhouding tot andere opleidingen volgen meer studenten uit de hogere klassen 

de rechtenopleiding.
2. Van alle faculteiten heeft de rechtsfaculteit het minst specifieke wetenschappelijk 

imago, waardoor het erop lijkt dat those who do not know what they want will take 
up law.

3. Opmerkelijk weinig vrouwelijke studenten volgen de rechtenopleiding.
4. Rechtenstudenten zijn beter gekleed, hebben vaker een eigen auto en hebben zeer 

actieve studentenclubs, die hun maatschappelijke elitaire status accentueren. De 
organisatie van dure galabals is hiervan een voorbeeld.

5. Ze zijn meer geïnteresseerd in (partij)politiek en maatschappij dan in kunst en hard 
werken.

6. Ze hebben, in tegenstelling tot hun hoogleraren, nauwelijks enige theoretisch-we-
tenschappelijke belangstelling voor het recht en gaan er soms zelfs prat op dat het 
recht hen niet echt interesseert.

7. Ze zijn aldus meer geïnteresseerd in wat ze maatschappelijk met hun diploma kun-
nen ‘doen’, dan in de theoretisch-wetenschappelijke ‘kennis’ die dit diploma dekt.

Het zou een onverantwoorde veralgemening zijn om deze bevindingen van Dahren-
dorf, zo’n 35 jaar geleden en dus voor de democratiseringsgolf in het hoger onderwijs, 
meteen ook toe te schrijven aan de hedendaagse rechtenstudent. Niettemin blijft van 
zijn vaststellingen – behoudens de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke studen-
ten die thans helemaal is weggewerkt, hoewel dat op het niveau van het Zelfstandig 
Academisch Personeel nog nauwelijks heeft doorgewerkt – toch één en ander overeind. 
Uit een onderzoek uit 1994 naar de loopbaanontwikkeling van juristen in Vlaanderen, 
uitgevoerd door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, bleek dat studenten 
in de rechten nog steeds overwegend uit de hogere middens en de hogere klassen 
worden gerekruteerd (Rechtsfaculteit Gent, 1996, p. 92-93). Rekening houdend met 
de studentenpopulatie en in verhouding tot andere opleidingen, produceert de rech-
tenopleiding bijzonder weinig doctoraten, en kandideren weinigen voor een beurs bij 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, wat zou kunnen wijzen op een geringe 
theoretische belangstelling voor het recht. Dat kan statistisch worden aangetoond.
Wat de andere kenmerken betreft, kan ik slechts afgaan op mijn intuïtie en die van 
collega’s. De meerderheid van de studenten in de rechten heeft weinig theoretisch-
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wetenschappelijke interesse in het recht. Rechtstheorie is niet hun favoriete opleidings-
onderdeel en reflexieve vakken waarin ‘de aard van het recht’ filosofisch, sociologisch, 
ethisch of economisch wordt bestudeerd, hebben geen hoge prioriteit. Waar zij zelf 
initiatieven ontwikkelen, gaat de voorkeur eerder naar ‘pleitoefeningen’ dan naar, zeg 
maar, een leesgroep over het werk van Ronald Dworkin, Richard Posner, Duncan Ken-
nedy of Cass Sunstein.
Daar waar de kul nog via Iura Falconis, zoals in Nederland via Ars Aequi, de theoreti-
sche reflectie van studenten stimuleert, bestaan vergelijkbare publicaties niet aan an-
dere universiteiten. Bovendien kunnen alumniverenigingen van rechtenstudenten niet 
tippen aan die van de historici, die zich kennelijk wél door een gemeenschappelijke 
keninteresse met elkaar verbonden achten.

4. De rechtenstudie als beroepsopleiding

De introductie aan de Universiteit Gent van de scriptie in de derde licentie, die uit drie 
grondige en rechtsvergelijkende werkstukken bestaat, is in die zin voor de rechtenop-
leiding een revolutie. Immers, lange tijd werd van studenten in het recht niet eens een 
volwaardige proeve van theoretisch vakmanschap gevergd, zoals dat voor alle andere 
opleidingen – met uitzondering van de geneeskunde, en ook dat is geen toeval – als een 
evident sluitstuk in het universitair-wetenschappelijk curriculum bestond. Misschien 
worden studenten er hierdoor toch wat meer toe aangezet, een theoretische belangstel-
ling in het recht te cultiveren.
Dahrendorfs hypothese ‘dat studenten in de rechten meer in het recht als middel tot 
dan in het recht sui generis zijn geïnteresseerd’ lijkt mij alvast nader onderzoek waard, 
omdat zij mede een verklaring zou kunnen bieden voor de vigerende verregaande in-
strumentalisering en instrumentele kijk op het recht. Zij kan verklaren waarom er voor 
rechtbanken en rechtscolleges zo weinig juridisch wordt geargumenteerd en waarom 
advocaten zich doorgaans beperken tot discussies over feiten die zij dan aan een los 
gesprokkelde verzameling rechtsregels proberen te verbinden.
Het gaat er niet om studenten een zekere ingesteldheid te verwijten. Dat zij belang 
hechten aan de ‘verzilveringskansen’ van hun diploma is – zeker in deze tijden – een 
meer dan legitieme bekommernis. Maar weet de universiteit andere dan praktische 
kenbelangen wel voldoende te prikkelen? Wordt het instrumentele kenbelang niet te 
zeer versterkt door een opleiding die ook zichzelf steeds meer in instrumentalistische 
termen legitimeert?
Die vraag is niet specifiek tot de rechtenopleiding gericht. In het algemeen is het onder-
wijs in een nuttigheidsperspectief beland, waarbij het zich steeds meer in functionalis-
tische termen moet verantwoorden.
Enerzijds instrumentaliseert de opleiding: het curriculum wordt steeds uitdrukkelijker 
georiënteerd naar zogeheten ‘maatschappelijke noden’, zonder dat men daar overigens 
veel wetenschappelijke gegevens over heeft: iedere belangengroep geeft zo zijn eigen 
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invulling aan waar er behoefte aan is. Voor de advocatuur zijn dat pleitoefeningen, 
voor de bedrijfsjuristen accountancy en boekhouden en voor de politici wetgevings-
techniek. Als dat zo doorgaat zullen de rechtsfaculteiten binnenkort nog slechts ‘juridi-
sche ponssters’ opleiden en u weet wat er met dit ‘beroep van de toekomst’ ondertus-
sen is gebeurd.
Het rapport-Dillemans schakelt zich, wat dat betreft, in de oriëntering naar specifieke 
beroepen in (Dillemans, 1997, p. 43). Het stelt immers voor om van het ‘vijfde jaar’ 
een Master’s degree te maken die ofwel op het beroep van leraar, notaris of advocaat 
is afgesteld, ofwel meer wetenschappelijk oriënteert in specialistische of multidiscipli-
naire zin.
Anderzijds instrumentaliseert het onderwijsgebeuren. Dat wordt steeds meer herleid 
tot ‘voorbereiding op het examen’, waarbij de ‘leerstof’ tot syllabus-kennis wordt her-
leid en waarbij alles wat geen examenleerstof is, iedere relevantie verliest en geen be-
langstelling meer opwekt. Dat is een omkering van zaken. Het lesgebeuren wordt dan 
nog slechts een training in ‘goede antwoorden’ die zo snel mogelijk vergeten mogen 
worden om plaats te ruimen voor de ‘goede antwoorden’ van andere leerstof. Kwanti-
tatief neemt de leerstof ondertussen alsmaar toe, maar het valt te betwijfelen of dit het 
kritisch inzicht wel ten goede komt.
Ik blijf ervan overtuigd dat een universiteit die zich gewillig op het spoor van het in-
strumentele kenbelang laat rangeren, als autonome instelling steeds meer zal worden 
‘uitgerangeerd’ en zélf de verschillen tussen hogeschool en universiteit doet vervagen.
Die problematiek is momenteel actueler dan ooit. In de thans woedende discussie over 
justitie wordt veel met de vinger gewezen naar ‘de politiek’ en naar ‘het gerecht’ die 
ieder om andere redenen en op basis van andere mechanismen voor de erosie van de 
rechtsstaat aansprakelijk worden gesteld. Ik ga die discussie hier niet nogmaals aan de 
orde stellen. Maar men zou toch ook de vraag moeten durven stellen naar de verant-
woordelijkheid van de universiteiten. Waarom blijft de rechtenopleiding buiten schot? 
Indien het waar is dat er zovele ‘incompetenten’ bij justitie werkzaam zijn, dan heeft 
iemand die toch ooit een diploma uitgereikt? Dat Luc Huyse niet ook aan hen heeft 
gedacht bij zijn voorstel om alle topmagistraten aan een herexamen te onderwerpen! 
Maar ja, er moet natuurlijk nog iemand de examinandi kunnen examineren... Of is het 
veeleer een kwestie van nood aan verplichte permanente bijscholing, zoals thans ook 
van artsen wordt gevergd? Welnu, ook wat dat betreft zouden de universiteiten wat 
meer gestructureerde initiatieven kunnen ontwikkelen.
Misschien valt immers in het wijdverspreide utilitair individualisme én in de even 
wijdverspreide instrumentalistische rechtsopvatting mede een oorzaak te vinden voor 
de geringe aandacht in de rechtenopleiding, en voor de geringe bereidheid onder ad-
vocaten voor conflictbemiddeling, volgens sommigen één van de oorzaken van de 
overbevraging van het gerecht (Schoenaerts & Lamiroy, 1995). Een ingesteldheid naar 
bemiddeling toe wordt als het ware a priori uitgesloten: de tegenpartij zal wel een even 
groot utilitair individualist zijn als mijn cliënt en indien die laatste dat nog niet is, dan 
maak ik hem zo in de loop van de procedure. Vrederechters vertelden mij namelijk dat 
de bereidheid om een bemiddelingsvoorstel te aanvaarden zienderogen afneemt. Aldus 
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draagt de jurist zélf bij tot het verspreiden van een utilitair individualistische ingesteld-
heid, ook al vallen er nauwelijks baten te rapen.
Men begrijpe dit niet als ‘dus toch’ een pleidooi voor grotere beroepsgerichtheid. Ik 
meen, integendeel, dat de moderne jurist veel te weinig met het recht als globaal or-
deningsmechanisme wordt geconfronteerd, met het recht als ‘systeem’ van regels en 
beginselen, dat eigensoortige implicaties heeft, en een eigensoortig maatschappelijk 
ordeningsideaal incorporeert. Meer in het bijzonder ontbreekt het hem aan inzicht in 
‘de sociale werking van recht’, het studieobject bij uitstek van de rechtssociologie.

5. Juristen en sociologen

Nu is de relatie tussen juristen en sociologen er altijd al een van gewapende vrede 
geweest. Men kan de opkomst van de sociologie in de tweede helft van de 19de eeuw 
zelfs zonder veel overdrijving als een ‘revolte tegen het liberale recht’ interpreteren, of, 
in de terminologie van Focqué en ‘t Hart als ‘de opstand van de feiten tegen het recht’ 
(Focqué & ’t Hart, 1990, 215 e.v.). Niet in de zin dat ‘Le socialisme est le point d’arrivée 
logique et inévitable de la sociologie’ zoals Enrico Ferri, en met hem vele anderen in de 
19de eeuw nog meenden (Ferri, 1895, p. 166).2 Maar wel in de zin dat die sociologie 
het recht confronteerde met de maatschappelijke implicaties van de implementatie van 
haar mensbeeld. En die stonden daar haaks op.
De juristen uit de 18de eeuw meenden immers wel degelijk sociologen te zijn. Het 
– overigens prachtige – Discours préliminaire van Portalis bij de presentatie van het 
ontwerp van Code Civil van 1803 staat nog bol van de verwijzingen naar la nature des 
choses en naar Montesquieus L’esprit des lois als inspiratiebron voor het recht: de juris-
ten zouden niet anders dan de feitelijke verhoudingen tussen mensen hebben beschre-
ven.3 Deze voorschrijven betekende niets anders dan reflecteren wat in de samenleving 
reeds aanwezig was.
Het is tegen deze juridische nature des choses, deze société juridique dat de eerste 
sociologen zich zullen keren: contractuele vrijheid bleek brutale uitbuiting te dek-
ken, wilssoevereiniteit totale beschermloosheid. Dat geldt voor Eugen Ehrlich in zijn 
Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), voor Emile Durkheim in zijn Leçons de 
sociologie: physique des moeurs et du droit (1890-1915), voor Karl Marx in zijn Kri-
tik des Hegelschen Staatsrechts (1843) en zijn Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 
(1844), voor Max Weber in het tweede deel van zijn Wirtschaft und Gesellschaft (1922), 
voor Léon Duguit in zijn Traité de droit constitutionel (1927), voor Georges Gurvitch 
in zijn Théorie pluraliste des sources du droit positif (1934) en voor Jean Haesaert in 
zijn Schets van een algemene rechtsleer (1935). Zij contrasteerden de reële maatschap-
pelijke machtsverhoudingen met de wereld van het recht waarin alles in termen van 
rechtssubjectiviteit, wilssoevereiniteit en vrijheid werd genormeerd. De sociologische 
studie van het recht is geen behoorlijkheidswetenschap, die voorschrijft wat het recht 
behoort te zijn, maar een empirische wetenschap, die beschrijft wat het recht is.



24    Wat is rechtssociologie?

Men zou kunnen opwerpen dat toch precies deze sociologische Wende in niet-geringe 
mate heeft bijgedragen tot de instrumentalisering van het recht, tot de omvorming van 
de rule of law in administration (Peter Fitzpatrick, 1991) of in regulatory law (Roberto 
Mangabeira Unger, 1976, p. 48). Dat is volledig terecht. Met name de opkomst van het 
legal realism in de Verenigde Staten met rechters/auteurs als Oliver Wendell Holmes 
(1841-1935), Karl Llewellyn (1893-1962) of Jerome Frank (1889-1957) kan worden ge-
zien als een instrumentele respons op een meer sociologische benadering van het recht, 
waarbij dat recht als instrument van sociale verandering, van policy en social engineering 
werd opgevat (Holmes, 1897, p. 457; Llewellyn, 1931, p. 1222; Frank, 1963, p. 50).
Alleen is diezelfde rechtssociologie ook de eerste geweest om voor een naïef instrumen-
talisme te waarschuwen. Enerzijds omdat ‘de maatschappij’ niet dat monistische veld 
van rechtssubjecten tegenover de staat is, waarvan het legalisme vertrekt. Anderzijds 
omdat ‘wat mensen doen met rechtsregels’ moeilijk in termen van ‘de intenties van de 
wetgever’ valt te vatten (Twining & Miers, 1991).
Het rechtspluralisme, waarvoor overigens grote belangstelling bestond in de jaren ze-
ventig aan de Université Libre de Bruxelles bij professoren als John Gilissen, Jacques 
Vanderlinden, Léon Ingber en Henry Janne (zie de studies, verzameld in Gillisen, 1971), 
benadert de maatschappij als een verzameling van ‘semi-autonome sociale velden’ die 
ieder met aan hen eigen mechanismen op nieuwe wetgeving reageren (Moore, 1978). 
Recht is polycentrisch, eerder dan monocentrisch, wordt door een veelheid aan maat-
schappelijke instellingen bemiddeld (Peterson, 1994). Aan rechtsvorming en rechtsvin-
ding wordt niet slechts door respectievelijk de wetgevende en de gerechtelijke macht 
gedaan; ook belangengroepen, ziekenhuizen, universiteiten, bedrijven of mutualiteiten 
zijn al of niet expliciet hierbij betrokken. Het veronachtzamen van dit ‘middenveld’ dat 
in belangrijke mate de sociale werking van rechtsregels bepaalt, zal leiden tot ‘ineffec-
tieve’, ‘tegen-finale’ of louter symbolische wetgeving.
Sociale velden proberen ieder op hun manier ‘het recht naar hun hand te zetten’. Ook 
universiteiten doen dat. Toen het nieuwe Decreet op het Universitair Onderwijs van 
kracht werd en het systeem van de vakgroepen introduceerde hebben alle faculteiten 
en raden van bestuur van de verschillende instellingen in een eerste fase vooral gepro-
beerd om het Decreet zoveel mogelijk te lezen vanuit het perspectief om zo weinig mo-
gelijk te moeten veranderen. De enen stelden voor om de klassieke leerstoelen met de 
nieuwe vakgroepen te laten samenvallen, de anderen meenden dat vakgroepen perfect 
met faculteiten of departementen konden samenvallen. Plus ça change, plus ça reste la 
même chose: het is een institutionele reflex die we momenteel bij het gerecht kunnen 
vaststellen, maar beslist niet alleen daar.

6. Sociologisch anti-instrumentalisme

De hedendaagse rechtssociologie – en dat bedoel ik in ruime zin, dus met inbegrip van 
de rechtsantropologie, de rechtseconomie en de criminologie – keert zich tegen een 
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verregaand intentionalisme en instrumentalisme dat het denken met en over recht nog 
steeds sterk beheerst. Rechtsregels hebben andere ‘gevolgen’ dan die welke ‘de wetge-
ver’ beoogt of pretendeert te beogen en mensen gebruiken of ‘mobiliseren’ rechtsregels 
vaak om volstrekt andere redenen dan deze die de wetgever voor ogen stonden. Boven-
dien is die wetgever allerminst die monolytische formele rechtsbron, zoals zij ons in de 
Grondwet wordt voorgeschreven, maar is hij zélf een veelheid aan vaak tegengestelde 
belangen, die in eenzelfde wet tot uitdrukking worden gebracht.
De gedachte dat het recht een autonoom instrument van sociale verandering is, werd 
door de rechtssociologie radicaal gedeconstrueerd.4 En daarmee ook de gedachte (a) 
dat de intenties van een wet daarmee overeenkomstige gevolgen hebben en (b) de 
gedachte dat mensen van die wet gebruik maken om precies dezelfde redenen als de 
wetgever.
Laat ik dit met enkele voorbeelden illustreren. Het Burgerlijk Wetboek stelde een we-
derkerige onderhoudsplicht in tussen ouders en kinderen, als uitdrukking van de fa-
miliale solidariteit. Jean Van Houtte en Jef Breda onderzochten de sociale gevolgen 
van deze dwingende rechtsbepaling voor de relaties tussen bejaarde ouders en hun 
kinderen (Van Houtte & Breda, 1976). Daaruit bleek dat zij nauwelijks tot rechtsvorde-
ringen aanleiding geeft voor het vredegerecht, maar veel frequenter door het ocmw als 
dwangmiddel wordt gebruikt waar zij in casu de kosten die zij maakt om behoeftige 
bejaarden de noodzakelijke bijstand te verstrekken waarop zij recht hebben, verhaalt 
op hun kinderen. Maar een dergelijk initiatief om alimentatiegeld te vorderen wordt 
noch door de kinderen, noch door de ouders op prijs gesteld. Zij erodeert de familiale 
solidariteit, eerder dan dat zij die versterkt.
‘Die regeling wil de ouders het recht geven hun kinderen aan te spreken om een be-
staanszekerheid te helpen waarborgen. Maar... ouders maken daarvan zo goed als 
geen gebruik. Onderhoudsplicht wordt enkel gehanteerd door een publieke ondersteu-
ningsinstantie om een klein deel van het bestede geld inzake levensminimum terug 
te winnen en misschien nog meer om de steunfunctie af te remmen (de mogelijkheid 
dat het ocmw hun onderhoudsplichtige kinderen zou aanspreken, weerhoudt bejaarde 
ouders ervan om bij het ocmw steun te vragen). Kortom, onderhoudsgeld blijft bij be-
staanswaarborging marginaal, wordt tegen de wil van de ouders gevorderd en schaadt 
familierelaties.’ (Van Houtte, 1997, p. 99).
Een ander voorbeeld is de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en trans-
planteren van organen. Geconfronteerd met een toenemende vraag en tegelijk een 
toenemende schaarste aan organen, beoogde de wet het aanbod aan organen te ver-
groten door een veralgemeend vermoeden van donorschap te installeren: wie niet 
uitdrukkelijk bij het gemeentebestuur te kennen gaf geen donor te willen zijn, wordt 
als donor beschouwd. Ik laat hier even de moraliteit van een wet, die een belang in-
stalleert dat zo weinig mogelijk mensen er kennis van hebben, buiten beschouwing. 
Maar worden aldus de organen automatisch gepreleveerd bij, in casu, dodelijke ver-
keersslachtoffers? Geenszins: want dat is buiten de concrete context van het dodelijke 
verkeersongeluk gedacht, een context die door de wetgever geheel over het hoofd 
werd gezien. Bij dergelijke ongevallen wordt immers meteen ook de familie verwit-
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tigd – gebeurlijk om het slachtoffer te identificeren – en dat brengt er artsen toe om 
toch uitdrukkelijk de toestemming tot orgaanprelevatie aan de nabestaanden te vra-
gen, hoewel de wet hen daar geenszins toe verplicht.5 En gezien de omstandigheden 
waaronder dit moet gebeuren tragisch zijn, is dat een bijzonder moeilijke opgave. 
Immers, met het oog op de prelevatie, moet het lichaam van de overledene warm 
worden gehouden. Voor nabestaanden is het aldus een bevreemdende ervaring om 
afscheid te moeten nemen van een gestorven persoon wiens lichaam niet gestorven 
lijkt te zijn.
Precies om dergelijke problemen te voorkomen, pleit de vereniging Donorgan thans 
toch voor het opstellen van een uitdrukkelijke verklaring van vrijwillig donorschap, 
eventueel als onderdeel van een levenstestament, omdat het de nabestaanden van een 
moeilijke vraag zou ontlasten. Er wordt, met andere woorden, voor een totaal andere 
filosofie gepleit als deze die aan de basis lag van de wet.
Ook het – te zwakke – statuut van beschermd werkneemster dat de zwangere vrouw 
moet behoeden voor ontslag, heeft al eens perverse effecten. Hoewel de werkgever 
bij een aanwerving een vrouw niet uitdrukkelijk mag vragen of zij zwanger is of 
niet, kan niemand verhinderen dat vrouwen vrijwillig mededelen dat zij bijvoorbeeld 
gesteriliseerd zijn, om aldus een sollicitatievoordeel te genieten. Overigens is de be-
scherming van de zwangere werkneemster dermate geregeld, dat sommige vrouwen, 
hoewel zij blootgesteld zijn aan gevaarlijke toxische stoffen, eenvoudig niet durven 
vertellen dat ze zwanger zijn, uit vrees dat de werkgever hen toch zou ontslaan 
omdat hij geen passende alternatieve arbeidsplaats aanbieden kan (De Smedt, 1988, 
p. 17-25).
Ook het door rechtseconomen onderzochte probleem van de moral hazard is een kwes-
tie van perverse gevolgen (Holzhauer & Teijl, 1989). Waar mensen zich verzekeren te-
gen bepaalde risico’s stijgt de kans dat het risico zich ook zal voordoen, omdat mensen 
er zich nu eenmaal tegen verzekerd achten. Het probleem is dan hoe een verzekerings-
systeem toch nog voldoende stimuli kan geven opdat mensen niet roekelozer zouden 
worden dan voor ze tegen het risico ‘verzekerd’ waren.
Een laatste voorbeeld is de introductie van de milieubox, die gezinnen ertoe moest aan-
zetten om klein gevaarlijk afval afzonderlijk te stockeren en selectief weg te brengen. 
Uit een onderzoek dat ovam liet verrichten in Limburg blijkt dat, alhoewel drie vierden 
van de bevolking beweert de milieubox te benutten waarvoor hij is bedoeld, minder dan 
twintig procent van de bevolking weet wat precies onder ‘klein gevaarlijk afval’ moet 
worden verstaan. Slechts vier producten (batterijen, cosmetica, onderhoudsmiddelen en 
vetten) halen een score boven de twintig procent, terwijl producten als afwas- en schoon-
maakproducten nauwelijks als gevaarlijk afval worden herkend (Reynders, 1993).
Uit dit onderzoek blijkt andermaal dat men ‘kennis van het recht’, ondanks of mis-
schien juist door een grote mediabelangstelling voor nieuwe wetten, niet eenvoudig 
mag veronderstellen. Onze overheid schiet, over het algemeen, zwaar tekort in haar 
opdracht om de bevolking adequaat voor te lichten en gelukkig bestaat er nog een 
middenveld dat belangrijke wetten naar haar leden toe vertaalt, want anders zou het 
wellicht nog erger gesteld zijn met vigerende opvattingen over ‘het geldende recht’.
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Voor de rechtssociologie zijn deze voorbeelden open deuren. Een sociologische evalu-
atie van wetgeving gaat de normatieve, causale en finale veronderstellingen na die door 
de wetgever worden gehanteerd en vergelijkt die met haar concrete sociale werking 
(Hoogerwerf, 1989). Een dergelijke traditie van policy analysis is in ons land quasi-
onbestaande, waardoor politici nauwelijks met de ‘gevolgen’ van hun beleid worden 
geconfronteerd. Intentionalistische wetsinterpretaties kunnen aldus welig blijven tie-
ren. Nochtans weten rechtssociologen reeds sedert de klassieke studie van Vilhelm 
Aubert dat een wettelijke rechtsnorm slechts doorwerkt in de praktijk – met andere 
woorden: in concrete sociale velden – indien (a) de doelgroep de formele norm kent 
en begrijpt, (b) de doelgroep ervan overtuigd is dat het de overheid menens is met de 
betreffende norm, (c) de doelgroep in staat is de norm na te leven, (d) de doelgroep er-
van overtuigd is dat naleving in haar en/of het algemeen belang is en (e) de doelgroep 
kan vaststellen dat niet-naleving van de norm tot daadwerkelijke sancties aanleiding 
geeft (Aubert, 1971, p. 46-74). Er zijn in ons land legio voorbeelden te vinden – van de 
drugswetgeving over de strijd tegen het gebruik van hormonen tot het mestactieplan 
– waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden vaak niet is voldaan. En waar de ene wet 
op systematische wijze met voeten wordt getreden heeft dit gevolgen op de perceptie 
van andere wetten en van het recht in het algemeen: het wordt niet echt au sérieux 
genomen.
Sociologische mobiliseringstheorieën onderzoeken op welke manieren welke sociale 
groepen zich beroepen op rechtsregels om hun belangen vooruit te helpen; er bestaan 
grote ongelijkheden en grote verschillen in het juridisch mobiliseringspotentieel – bij-
voorbeeld van huurders tegenover verhuurders of van one shooters tegenover repeat 
players – en sociale organisaties spelen een cruciale rol in het vertalen en activeren van 
recht voor hun leden en in het veranderen van opinions about the law in knowledge 
about the law.
Sociologische handhavingstheorieën onderzoeken de typen van handhaving – judicial 
mode, legalism, unauthorized discretion en retreatism – die door respectieve ordehand-
havers – politieagenten, ambtenaren, inspecteurs – kunnen worden gehanteerd: niet 
iedereen heeft immers eenzelfde kapitaal aan coërcitieve, remuneratieve of persuasieve 
middelen te zijner beschikking om naleving van de norm te realiseren (Black, 1976).
Wat uit al deze theorieën overigens naar voren komt, is dat recht nooit op en uit zich-
zelf sociale verhoudingen structureert, maar steeds ook bemiddeld wordt door machts-
verhoudingen, tradities, sociale normen, ideologische overtuigingen en vooroordelen 
en zeer concrete sociale contexten. Rechtsbewustzijn is in die zin al een even gecom-
pliceerd containerbegrip als ‘de publieke opinie’.

7. De marginaliteit van de (rechts)sociologie

Die sociologische kennis over de sociale werking van het recht wordt toekomstige ju-
risten in ons land momenteel grotendeels onthouden. Alleen van enerzijds de ufsia, 
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met haar Centrum voor Rechtssociologie onder leiding van Jean van Houtte dat vooral 
sociologisch onderzoek verricht naar de sociale werking van instituten uit het Burger-
lijk recht én met haar Centrum voor Sociaal Beleid onder leiding van Bea Cantillon, dat 
zich de sociologie van de sociale zekerheid tot onderzoeksobject heeft gemaakt, en 
anderzijds van de kul, met haar Centrum voor Recht en Samenleving onder leiding van 
Luc Huyse waarin het gerecht en alternatieve conflictbemiddeling wordt onderzocht 
én haar Departement Sociale en Culturele Antropologie waar Marie-Claire Foblets de 
rechtsantropologie beoefent, kan momenteel worden gezegd dat zij zich met boven-
vermelde thematiek via empirisch onderzoek op systematische wijze inlaten, al is de 
doorwerking hiervan in het onderwijsgebeuren niet helemaal duidelijk.6

Dat de rechtssociologie uitgerekend aan katholieke universiteiten in Vlaanderen tot eni-
ge bloei kon komen is weliswaar maatschappelijk verklaarbaar, maar levensbeschou-
welijk bevreemdend. Immers, men zou kunnen vermoeden dat er uit niet-confessionele 
hoek grote aandacht is voor het rechtspluralisme en voor de ‘zuiver menselijke’ bron-
nen van recht. Misschien is dit allemaal toeval – en ook dat verdient dan een verkla-
ring – maar persoonlijk ben ik geneigd dit toe te schrijven aan de verdere doorwerking 
van een ‘rechtspositivisme dat met figuren als François Laurent in België en Merlin, 
Troplong, en Aubry en Rau in Frankrijk inderdaad een vrijzinnig-humanistisch project 
beoogde om, in casu, het recht van iedere buitenmenselijke en ‘dus’ zo meende men, 
extralegale grondslag te ontdoen (Bouckaert, 1981). Dat project werd in de 20e eeuw 
verdergezet door rechtsgeleerden als Edmond Picard, Henri De Page, Jean Limpens of 
René Dekkers... niet toevallig allen hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles.
Mijn hypothese – want meer is het niet – luidt dan ook dat de grotere openheid voor ex-
tralegale ‘bronnen van recht’ aan katholieke instellingen, waarbij oorspronkelijk vooral 
aan een religieus gefundeerd ‘natuurrecht’ werd gedacht, later ook een grotere open-
heid heeft gecreëerd voor de rechtssociologie, hoewel met name ook Willy Calewaert, 
in een artikel uit 1959, had gepleit voor een veeleer historisch-sociologische invulling 
van een ‘concreet natuurrecht’ waarnaar uiteindelijk een notie als la nature des choses 
toch verwees (Calewaert, 1959-1960). Bovendien bestond er aan de ulb met de reeds 
vermelde Jean Haesaert en, later met John Gillissen toch ook interesse voor de rechts-
sociologie en voor het rechtspluralisme.7

De sociologie van de sociologie – en van rechtssociologie in het bijzonder – moet in 
Vlaanderen nog worden geschreven, en heeft wellicht geen al te grote prioriteit. Dat 
is wel het geval voor de sociologie van het gerecht, met prioritaire aandacht voor de 
sociologie van de gerechtelijke instellingen, omdat die momenteel zwaar ter discussie 
staan.
De thans op til staande hervormingen ontberen mijns inziens immers, met uitzonde-
ring voor de sector van het strafrecht waarin men tenminste nog op criminologisch on-
derzoek kan bogen, een gefundeerd wetenschappelijk draagvlak: zij zijn gebaseerd op 
de intuïties, meningen en opinies, op, zeg maar, de ervaringskennis van protagonisten, 
die in het beste geval ook is gestoeld op ervaringen in het buitenland. Zowel de diagno-
ses als de therapieën berusten grotendeels op speculatie. Of, om het met een boutade te 
zeggen: over de werking van het gerecht en over de oorzaken van zijn disfunctioneren 
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kan men in ons land eender wat beweren, omdat zij nooit grondig empirisch werden 
onderzocht.8 Volgens de enen zijn er te veel, volgens de anderen te weinig magistraten. 
Volgens de enen moet de toegang tot het gerecht financieel moeilijker worden gemaakt, 
volgens de anderen moet hij juist meer worden gedemocratiseerd. Volgens de enen 
dienen rechtscolleges zich meer te specialiseren, volgens de anderen is een dergelijke 
specialisatie nefast omdat een rechtszaak zelden slechts op één specifieke juridische 
materie betrekking heeft. Enzovoort.9

Men mag deze bedenkingen niet interpreteren als een pleidooi om de voorgestelde 
hervormingen dan maar op de lange baan te schuiven: de politieke agenda kan nu een-
maal de wetenschappelijke agenda niet gehoorzamen. Maar ze zijn wel bedoeld als een 
pleidooi om naast het niveau van de symbolisch-ideologische orde, dat momenteel het 
praten over justitie domineert, eindelijk ook een wetenschappelijk niveau te stellen.
Het politiek bedrijf heeft altijd al theatrale, ja dramatische dimensies gehad en die wer-
den door de media nog uitvergroot (Witteveen, 1992). Politiek lijkt tot een strijd tus-
sen personen te worden gereduceerd, met winnaars en verliezers, helden en lafaards, 
sterke en zwakke persoonlijkheden. Dat is op zich al fundamenteel problematisch, 
maar het theater van de politiek moet hoe dan ook zijn plot toch ook aan reële maat-
schappelijke processen kunnen koppelen. Anders dreigt er nog slechts symbolische 
wetgeving te worden geproduceerd en dreigt het machtsspel een schimmenspel te 
worden.
Momenteel lijkt de symbolische orde de discussie te domineren. In de symbolen wordt 
de catharsis gezocht die de geloofwaardigheid van de instellingen kan herstellen. Mis-
schien is dat ook zo, maar dat kan zeker niet volstaan: symbolen moeten iets symbo-
liseren, reële veranderingsprocessen kunnen uitdrukken. Thans lijkt men symbolen 
omwille van de symbolen na te streven, zonder dat duidelijk is wat precies wordt 
gesymboliseerd.

8. Wie de ethiek codificeert, maakt er recht van

Hoe dan ook, na de zakenwereld, de politieke wereld en de journalistiek, wordt nu ook 
de juridische wereld gevraagd om haar beroepsplichten te verduidelijken. Want hun 
vervaging zou de oorzaak zijn van de thans wijdverspreide malaise. ‘Het recht’ zou 
door zijn beoefenaars danig worden uitgehold, zo luidt de diagnose. Dat is opmerkelijk. 
De vraag naar het ethisch gehalte van het recht is toch een andere dan de vraag naar de 
ethiek van het juridisch beroep? Dat momenteel beide vragen voortdurend met elkaar 
worden verward is problematisch. Het wekt de suggestie dat met het recht alles prima 
in orde is, indien de juristen het maar niet voortdurend zouden perverteren.
De roep om ‘ethische codes’ sluit hierbij aan (Davis & Elliston, 1986; Morgan & Ro-
tunda, 1991). Zij zouden aan allerlei vormen van misbruik van (proces)recht een halt 
kunnen toeroepen. Een hoogst merkwaardige gedachtesprong. Want juist het codifice-
ren van de ethiek dreigt haar tot een kwestie van tekstinterpretatie te reduceren.
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Men zal, bij ieder conflict naar ‘de letter van de tekst’ grijpen en nagaan hoe men die 
tekst in het licht van de eigen belangen interpreteren kan. Het zal altijd how to do 
things with rules blijven, daar is geen ontkomen aan. Interpreteren is inter-subjectief 
valideren. En de redenen waarom de ene interpretatie het – op een bepaald moment 
– haalt, zullen altijd gecontesteerd blijven. Beweren dat ‘de geest van de tekst’ steeds 
helderder zou zijn dan ‘de letter van de tekst’ is misplaatste metafysica. Ook over die 
‘geest’ zal er een controverse blijven bestaan. Het is hierbij nogal overdreven om dat 
geïnterpreteer uitsluitend in een negatief daglicht te stellen én dat vooral de juristen te 
verwijten. Wat dat betreft is iedereen een jurist. Ook, zoals recent nog bleek, kardinaal 
Danneels.
Het verlangen naar éénduidige interpretaties, alsof we de wereld met de taal zouden 
kunnen fixeren, is begrijpelijk. Maar het is gevaarlijk ethiek tot taal te willen reduce-
ren, zoals in ethische codes wordt gepoogd, want precies hierdoor wordt ‘het ethische’ 
gejuridiseerd. Er is niets op tegen om beroepsplichten wat duidelijker vast te leggen. 
Maar men moet wel beseffen (a) dat dergelijke codes nooit ‘het ethische gezichtspunt’ 
kunnen reflecteren en (b) dat ook zij tot uiteenlopende interpretaties zullen leiden.
Wil men de beoefenaars van een beroep tot groter normbewustzijn aanzetten, dan is 
iets anders vereist dan codes: sociale controle, zowel intern vanuit een gedeelde visie 
op de missie van het beroep als extern op basis van legitieme verwachtingen in wat 
justitie behoort te doen. Het is een dergelijke controle die het hellend vlak van de 
normvervaging vermijdt. En sociale controle betekent ook: voorbeelden geven en stel-
len. Net zoals dat geldt voor de opvoeding is hier het adagium don’t do as I do, do as 
I say vernietigend voor het ethisch bewustzijn. Een grootwarenhuisketen heeft reeds 
begrepen dat men vertrouwen moet ‘verdienen’. En het dus waard moet zijn door wat 
men doet. Dat ligt niet anders voor het gerecht. De discussie reduceren tot een kwestie 
van teksten is in die zin een valse discussie. Er moet gewoon meer beroepsernst zijn, 
er moeten gewoon meer goede voorbeelden komen én de sociale controle om zich 
daarnaar te richten. Dat vergt, in de eerste plaats een grotere openheid en doorzichtig-
heid. En misschien zelfs wat minder teksten en codes, die steeds opnieuw een eigen 
leven gaan leiden, veeleer in verwijderende dan in toenaderende richting tegenover de 
sociale werkelijkheid.
Waar manifeste beroepsfouten zonder gevolg blijven, kan dat te maken hebben met 
eigenbelang of onverschilligheid bij superieuren of ondergeschikten. Het kan ook mo-
rele wilszwakte zijn, het I ought but I can’t. Maar evengoed is het mogelijk dat het om 
morele machteloosheid gaat, het onvermogen om onoorbare zaken in de organisatie 
aan de kaak te stellen (Raes, 1996). Dat laatste kan slechts worden vermeden door 
duidelijker inzicht in en identificatie mét de missie van justitie.
De legitimiteit van het gerecht heeft, net als die van eender welke overheidsdienst veel 
te maken met haar effectiviteit (Raes, 1997a). Maar het is belangrijk aan die ‘effectivi-
teit’ een juiste invulling te geven. Rechtsbescherming is hierbij de centrale waarde en 
niet, zoals in het vigerende klimaat dat zich meer op detectivefeuilletons baseert dan 
op inzicht in de reële mogelijkheden van een rechtsordening, rechtsvervolging à tout 
prix.
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9. Een geactualiseerde rechtstatelijke theorie

Een factor die de instrumentalistische benadering en behandeling van het recht aan-
zienlijk heeft bevorderd, is ongetwijfeld de verandering van de klassiek-liberale rechts-
staat in de democratische sociale rechtsstaat (Raes, 1997b, p. 11). In ons land werd dit 
proces tegelijk voltrokken met de federalisering van de instellingen en die staatshervor-
ming – hoewel zij het rechtstatelijk kader steeds heeft gerespecteerd – heeft ongetwij-
feld bijgedragen tot de wijdverspreide opvatting dat het recht uiteindelijk niets meer 
is dan een verzameling ad-hoc-deals tussen respectieve belangengroepen, steeds weer 
‘voorlopige’ compromissen die weinig respect verdienen, omdat ze toch maar voor-
lopig zijn. Een rechtsstaat waarvan de grondstructuren zélf voortdurend ter discussie 
staan, reikt nauwelijks elementen aan waarmee mensen zich kunnen identificeren. Het 
‘deze rechtsstaat is de onze niet’ lijkt aldus wel tot de common sense te behoren, en 
dat laat sporen na op de manieren waarop de instellingen worden bejegend: zeker in 
Vlaanderen leeft sterk de gedachte dat de rechtsstaat zélf én de beginselen waarop hij 
is gestoeld, vijandig staan tegenover emancipatorische aspiraties.
De veranderingen in de rechtsstaat hebben mede een groei tot gevolg gehad van de 
overheidsadministratie en een versterking van de uitvoerende macht. Die hebben de 
oorspronkelijke verhoudingen tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
grondig veranderd. Men is nog steeds op zoek naar een nieuw evenwicht der machten 
(Witteveen, 1991). Ook wat dit betreft zou de rechtssociologie een verhelderende bij-
drage kunnen leveren. Aan die ontwikkelingen is tevens de groei van volstrekt nieuwe 
rechtstakken van publieke of semi-publieke aard – het sociaal-economisch recht, het 
media- en informaticarecht, het milieurecht – gekoppeld, die de klassiek-liberale ‘sum-
ma divisio’ tussen publiek en privaatrecht op de helling zetten. Individuele rechten zijn 
thans niet alleen een kwestie van contractuele vrijheid en eigendomsrecht, maar ook 
van non-discriminatie, recht op zuivere lucht en water, recht op bestaanszekerheid en 
bescherming tegen onredelijke risico’s en tegen misbruik van afhankelijkheid. Individu-
ele rechten zijn niet los te koppelen van beschermingsrechten en beschermingsrechten 
staan niet haaks op vrijheidsrechten, maar willen die juist voor eenieder verzekeren.
Ondanks deze voor het recht ingrijpende ontwikkelingen werd de toegenomen over-
heidsregulering niet systematisch in het juridisch denken gethematiseerd. Zij worden 
nog vaak als een ongedifferentieerde verzameling interventies benaderd, als een lap-
pendeken van beginselloze ad-hoc-inperkingen van de fundamentele uitgangspunten 
die men in het Burgerlijk Wetboek blijft situeren.
Die opvatting heeft een lange traditie achter zich van rechtsgeleerde vijandigheid te-
genover publiekrechtelijke regulering, die werd opgevat als verstoring in de ‘natuurlijke 
orde’ die door het burgerlijke ‘gemene’ recht voor eens en altijd was vastgelegd (voor 
een kritiek hierop zie Cotterell, 1995; Sunstein, 1993). De rechtssociologie heeft hier-
voor een andere benadering: het sociaal-economisch, het publiek of het milieurecht 
nog steeds als ‘uitzonderingsrecht’ benaderen tegenover het burgerlijk recht is een 
juridische fictie, een belief die alleen door juristen – ook in het onderwijs – in stand 
wordt gehouden.
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Probleem hierbij is de onderliggende suggestie, namelijk dat al dit nieuwe recht uitein-
delijk louter instrumenteel, beginselloos recht zou zijn, en geen aanleiding vormt om de 
principes van de rechtsstaat grondig te herdefiniëren. Dat is of hoeft nochtans helemaal 
niet het geval te zijn. Men kan die nieuwe publiekrechtelijke en semi-publiekrechtelijke 
regelgehelen evenzogoed benaderen in termen van een ordeningsideaal dat zowel su-
perieur is aan de klassiek-liberale rule of law als aan meer collectivistische alterna-
tieven. Fundamenteel respect voor zowel klassieke vrijheidsrechten als voor sociale 
grondrechten impliceert ongetwijfeld, dat grote ruimte wordt gelaten voor vrijwillige 
overeenkomsten en persoonlijk initiatief. Maar dat staat niet haaks op regulering om, 
onder andere, allerlei vormen van marktfalen te voorkomen, coördinatieproblemen op 
te lossen, publieke goederen te beschermen, transactie- en informatiekosten te vermin-
deren, collectief handelen te organiseren, bestaanszekerheid te garanderen, misbruik 
van afhankelijkheid tegen te gaan en toekomstige generaties te beschermen.
Er is geen enkele reden om hier van uitzonderingsrecht te gewagen: ook dat zijn funda-
mentele beginselen in een geactualiseerde benadering van de democratische en sociale 
rechtsstaat. Indien men ze zo benadert, dan zijn zij geenszins een lappendeken van 
ad-hoc-regulaties, maar een systeem van regels met een eigensoortige integriteit. De 
stelling dat overheidsregulering over het algemeen vooral perverse effecten ressorteert, 
is louter ideologisch en mist empirische ondersteuning. Slechts wie vertrekt van laissez 
faire-uitgangspunten en van de premissen van de neo-klassieke economie zal tot een 
dergelijke analyse komen, maar die was dan ook reeds in de premissen zélf vervat. 
Dat wil niet zeggen dat overheidsregulering onproblematisch zou zijn of géén perverse 
effecten kan hebben – ik stipte hiervoor reeds enkele voorbeelden aan – maar wél dat 
de dichotomie tussen ‘vrij initiatief’ en ‘regulering’, wat dat betreft vals is, want beide 
kunnen, ieder op hun manier, dergelijke effecten produceren. In beide gevallen moeten 
die worden tegengewerkt en daarvoor is meer empirische kennis vereist over de sociale 
werking van beide ordeningsmechanismen.
Wat echter van fundamenteel belang is, is dat de voortdurende ontkenning dat nieuwe 
regelgehelen óók gestoeld zijn – of zouden moeten zijn – op een verzameling consis-
tente normen en beginselen, juist voedsel geeft aan een instrumentalistische benade-
ring en behandeling ervan. Het civiele recht zou op principes zijn gestoeld, het andere 
recht zou beginselloos zijn en – derhalve – verantwoordelijk voor de erosie van de 
rechtsstaat. Het civiele recht zou ‘intern’ zijn aan interpersoonlijke verhoudingen, het 
publieke recht zou er ‘extern’ aan zijn. Die opvatting wens ik radicaal tegen te spreken. 
Het non-discriminatiebeginsel is niet minder ‘intern’ aan moderne sociale verhoudin-
gen dan het beginsel van de contractuele vrijheid. Bescherming tegen misbruik van 
afhankelijkheid is niet minder een vrijheidsrecht dan bescherming van de vrije me-
ningsuiting.
Wel moet worden erkend dat een geactualiseerde filosofie van de hedendaagse de-
mocratische en sociale rechtsstaat – en, meer in het bijzonder van het gefederali-
seerde België – alsnog op zich laat wachten. En zolang men aan verdere institutionele 
hervormingen de hoogste prioriteit toekent, zal deze rechtsstaat voor velen niet ‘de 
hunne’ blijven. Dit ‘legitimiteitsdeficit’ kan slechts worden opgeheven waar de uit-
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eindelijke contouren die dit land zal aannemen, eindelijk eens duidelijk uit de verf 
komen.

10.  Voor een consequente scheiding van academische en politieke 
macht

Laat ik tot enkele besluiten komen. Wil het recht, de rechtspraak en de rechtsgeleerd-
heid weer nauwer aansluiten bij la nature des choses, dan is de sociologie, en meer in 
het bijzonder de rechtssociologie, voor haar onontbeerlijk. De jurist moet een sociaal 
deskundige zijn. Ook in het rechtsonderwijs. En dan doel ik niet meteen op meer af-
zonderlijke sociologievakken, maar wel op cursussen waarin het vennootschapsrecht 
aan de sociologie van de onderneming wordt gerelateerd, de gezinssociologie bij het 
personen- en familierecht wordt betrokken en het grondwettelijk recht ook vanuit poli-
ticologische hoek wordt belicht. Ik kan me alvast geen cursus rechtsvergelijking (Drob-
nig & Rehbinder, 1977; von Benda-Beckman, 1979) of een cursus internationaal pri-
vaatrecht (Rude-Antione, 1977) voorstellen, waarin een rechtssociologische invalshoek 
ontbreekt. Een goed jurist moet niet alleen de maatschappij ‘vanuit het recht’ kunnen 
bekijken, hij moet al evenzeer het recht ‘vanuit de maatschappij’ kunnen zien. Een 
goed jurist moet niet alleen de juridische regels die het gerecht organiseren beheersen, 
hij moet tevens weet hebben van de sociologie van het gerecht, de rechtstoegang en 
de sociale werking van gerechtelijke uitspraken. Een dergelijk onderwijskundig pro-
gramma – waaraan, noodzakelijkerwijs, ook een uitgebreid onderzoeksprogramma 
gekoppeld moet worden – heeft maar zin wanneer het in volle wetenschappelijke on-
afhankelijkheid kan worden uitgevoerd.
Dit is des te meer vereist, omdat de rechtsontwikkeling tot steeds verdergaande speci-
alisatie dwingt, die op haar beurt de instrumentalisering van het recht bevordert. Van 
een juridisch expert in het octrooirecht wordt gevergd dat hij ook een ingenieur zou 
zijn, van een juridisch expert in het informaticarecht dat hij een informaticus zou zijn, 
van een milieu-rechtsdeskundige dat hij een scheikundige zou zijn. Het gevaar is hier-
bij reëel, dat zij vooral en in de eerste plaats als ingenieurs, chemici of informatici gaan 
denken en daarbij de rechtsbescherming volkomen over het hoofd zien (cfr. Gutwirth, 
1993). Maar het recht moet zich niet gewillig naar de dictaten van de technologische 
ontwikkeling schikken: het heeft een eigen finaliteit: haar referentiepunt is de mens als 
handelend persoon, niet de ken- en machtsbelangen van technologen en industriëlen.
Dat brengt me bij een tweede besluit. In De politiek voorbij heeft Luc Huyse er terecht 
op gewezen dat men in het debat over de machtscentra in deze maatschappij, en over 
hun democratisering, de aandacht niet uitsluitend mag richten op de politieke instellin-
gen senso strictu; ook de magistratuur, de media, het bedrijfsleven en de wetenschap-
pelijke onderzoekscentra oefenen ‘politieke macht’ uit (Huyse, 1994, p. 86-117). Het 
onderwijs wordt hierbij niet met name genoemd, maar ik neem aan dat het ook in de 
ogen van Huyse een machtscentrum is. Huyse pleit hierbij voor grotere maatschap-
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pelijke, democratische controle. Daar kan ik het mee eens zijn. Maar ik zou tegelijker-
tijd krachtdadiger willen pleiten voor een grotere autonomie van onderwijs en weten-
schap... tegenover andere centra van macht.
Hier schort één en ander. Zelf wijst Huyse op de verstrengeling van wetenschap en 
industrie in het natuurwetenschappelijk onderzoek. Met geen woord wordt echter ge-
rept over een vergelijkbare verstrengeling tussen menswetenschappelijk onderzoek en 
het beleid en dat beschouw ik als een schuldig verzuim. Steeds meer wordt dat onder-
zoek immers gestroomlijnd in termen van beleidsrelevantie en beleidsondersteuning.
Mijn bezwaar is niet dat er een dergelijk onderzoek wordt verricht – een degelijk ge-
informeerde overheid kan adequater optreden – maar wel dat het steeds meer de glo-
bale agenda van het wetenschappelijk onderzoek dicteert. Alsof universiteiten serviele 
bondgenoten van de uitvoerende macht zouden moeten zijn.
Beleidsrelevantie is nog iets anders dan maatschappelijke relevantie, zeker waar zij 
door de beleidsverantwoordelijken zelf wordt gedefinieerd. Fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek moet centraal worden gesteld in het universitaire project en 
indien dit de uitvoerende macht dan al niet zint, dan heeft zij daarom nog niet het 
recht om van haar macht misbruik te maken om de wetenschap op de knieën te 
dwingen.
Maar ik wil hierbij nog verder gaan. Ik besef dat sommige van mijn collega’s dat niet 
gaarne zullen horen, maar ik ben er geen voorstander van dat academici functies van 
uitvoerende macht gaan bekleden buiten de universiteiten zélf. En wat het recht be-
treft: het is geen goede zaak voor de rechtswetenschap indien hoogleraren in het straf-
recht tegelijk een functie uitoefenen bij het Openbaar Ministerie of indien hoogleraren 
grondwettelijk recht tegelijk minister of magistraat bij de Raad van State zijn. Op zo’n 
manier wordt de geloofwaardigheid van het kritisch-onafhankelijke academische werk 
volstrekt uitgehold. Het zijn gebonden academici. In een moderne versie van de schei-
ding der machten moet ook over de autonomie van de universiteiten gewaakt worden 
en die wordt, door de verregaande verstrengeling van universiteit en overheid aange-
tast. Wil de stem van de wetenschapper als een geloofwaardige autonome stem worden 
herkend, dan moet hij zich onthouden van machtsposities die de loutere advisering 
overstijgen. Het moet een stem van de waarheid, niet van de macht zijn. Een onafhan-
kelijke academie is voor een democratie even belangrijk als een onafhankelijk gerecht.
In dezelfde zin is enige scepsis op zijn plaats tegenover de tendens om in allerlei 
disciplinaire raden – de ‘Raad voor Journalistiek’, de ‘Hoge Raad voor de Magistra-
tuur’ – academici als academici zitting te laten nemen. In de mate waarin het weten-
schappelijk advies betreft, zijn daartegen geen bezwaren. Maar in de mate waarin 
zij uitvoerende bevoegdheden krijgen toegewezen – in het kader van benoemingen, 
bevorderingen of disciplinaire sancties – dreigen academici, die juist ‘omwille’ van 
hun vermeende onafhankelijkheid worden aangetrokken, er die onafhankelijkheid bij 
in te schieten.
In deze tijd waarin de academische vrijheid zelfs niet meer door een decretale regel 
wordt beschermd, komt het des te meer de universiteiten zélf toe de contouren van 
haar wetenschappelijke onafhankelijkheid niet verder te laten uithollen.
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NOTEN

1. De klassieke opvatting van de intellectuelen en de kritiek op hun ‘verraad’ is van Benda 
(1927). Die visie werd recent ook verdedigd door Finkielkraut (1987). Zie voor een actuele 
discussie over intellectuele verantwoordelijkheid Smets (1998).

2. Recent schaarde F.A. Hayek zich achter deze stelling. Zie Hayek, 1979, p. 6.

3. J.E.M. Portalis, Inleidingsrede, uitgesproken bij de presentatie van het ontwerp van de rege-
ringscommissie, vertaald, toegelicht en besproken door Bert van Roermund, Fernand Tanghe 
en Harry Willekens, Zwolle, 1994.

4. Men leze de opstellen die werden gebundeld door Griffiths, 1996.

5. Mondelinge communicatie van Dr. Johan Decruyenaere, verantwoordelijk voor de transplan-
tatie-coördinatie aan het UZ Gent tijdens het symposium over orgaandonatie op 28 februari 
1998 te Gent.

6. Aan de ug en aan de vub wordt het opleidingsonderdeel rechtssociologie wel gedoceerd 
– door criminologen – maar wordt er (alsnog) weinig empirisch sociaal onderzoek op dit 
terrein verricht. Weliswaar verrichten de betrokken professoren – Sonja Snacken en Kristel 
Beyens aan de vub en Patrick Hebberecht en Paul Ponsaerts aan de ug – heel wat empirisch 
sociaal onderzoek, maar dat situeert zich veeleer op criminologisch vlak. Aan de andere 
kant werken aan de uia Roger van den Berg en aan de ug Baudewijn Bouckaert en Gerrit De 
Geest wel aan een rechtseconomisch onderzoeksprogramma, maar dat wordt alsnog niet aan 
empirisch sociaal onderzoek gekoppeld.

7. Zie over de rechtssociologie in Franstalig België Kalogeropoulos, 1997.

8. Over het algemeen kan worden gesteld dat er in ons land weinig belangstelling is voor de 
sociologie van heersende groepen in de samenleving. Terwijl er sterke onderzoekstradities 
bestaan op het vlak van de sociologie – en de geschiedenis – van de arbeidersbeweging of 
van de migrantengemeenschap, zijn dergelijke tradities afwezig wat betreft de sociologie 
van ondernemers, bankiers, kaders, magistraten, hoogleraren. Kennelijk motiveert sociaal 
engagement onderzoekers tot prioritaire interesse voor deze sociale groepen waarmee men 
sympathiseert. Daardoor blijft de sociologie van de elites grotendeels onontgonnen ter-
rein.

9. Zie bijvoorbeeld de diverse voorstellen van Magistratuur en Maatschappij die aan bod kwa-
men tijdens het congres van 18 april 1998 in Algemeen Juridisch Tijdschrift, 4, 14, 357-416 
en de voorstellen van B. Schoenaerts en M. Lamiroy in De Belgische justitie. Een Kafkaiaanse 
nachtmerrie. Analyse en remedie, Gent, 1995.
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