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REDACTIONEEL

Een nieuwe impuls aan het methodendebat*

Sanne Taekema & Bart van Klink

1 Methoden van rechtswetenschap: een voortdurend debat

Voor Nederlandse juristen zal de combinatie ‘recht en methode’ associaties oproe‐
pen met de bekende discussie over de aard van de rechtswetenschap. Een van de
centrale kenmerken van wetenschap is dat deze beoefend wordt met een
beproefde werkwijze die liefst als zodanig wordt erkend door vakgenoten. Overi‐
gens, als een methode niet breed geaccepteerd wordt, is deze vaak voorwerp van
intens debat, zozeer dat er in verschillende disciplines van methodenstrijd wordt
gesproken.1 Beide vormen van aandacht voor wetenschappelijke methoden ont‐
braken tot voor kort nagenoeg in het juridische debat: juristen zwegen meestal
over hun methoden.

Dat veranderde met de bekende lezing van Carel Stolker uit 2003, ‘Ja, geléérd zijn
jullie wel’, waarin hij de (mogelijke) kritiek van wetenschappers uit andere disci‐
plines op de rechtswetenschap aangreep om juristen een spiegel voor te houden:
hebben rechtswetenschappers wel navolgbare methoden en moeten wij niet veel
meer aandacht hebben voor de kwaliteit van onze onderzoeksmethoden? De aan‐
zet van Stolker heeft geleid tot een debat over de wetenschappelijke kwaliteit van
de rechtsgeleerdheid dat nog steeds niet is uitgewoed. In eerste instantie speelde
het debat zich voornamelijk af op de pagina’s van het Nederlands Juristenblad,
maar inmiddels heeft het ook geleid tot allerlei andere publicaties2 en tot grotere
aandacht voor methodologie in de juridische opleiding, zowel op de universiteit
als op het hbo.3 Wat opvalt aan de bijdragen aan het debat, is de pluraliteit aan
opvattingen, niet alleen over de juiste kenschets van de rechtswetenschap en de
geëigende methoden, maar ook over de vraag of aandacht voor methoden eigen‐
lijk nodig is. Juist door deze metavraag naar het belang van methodologie wijkt
het juridische debat af van andere wetenschappen, waar de noodzaak van een ver‐
antwoorde methodologie buiten kijf staat. Sommige juristen menen dat de
methode van onderzoek impliciet kan blijven en dat de inhoudelijke kwaliteit van
het verrichte onderzoek een betere maatstaf is voor goed onderzoek dan een

* Prof. Sanne Taekema is hoogleraar aan de Erasmus School of Law in Rotterdam. Prof. dr. Bart
van Klink is hoogleraar Methoden en Technieken van Recht en Rechtswetenschap aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.

1 Een van de bekendste debatten is de strijd tussen Erklären en Verstehen in de sociale wetenschap‐
pen, zie ook hieronder in paragraaf 4.

2 Monografieën, zoals Smits 2009, proefschriften zoals Wendt 2008, themanummers zoals het
NJB-themanummer ‘De rechtswetenschap’ uit 2004.

3 Met bijbehorende leerboeken zoals Sumner e.a. 2010, Kloosterhuis 2009, Van Schaaijk 2011.
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expliciete methodenparagraaf (Mackor 2007). Voor anderen is de vraag naar een
rechtswetenschappelijke methode niet los te zien van methoden van rechtsvin‐
ding (Franken 2004). Aangezien die traditioneel wel in de belangstelling staan, is
er dan eigenlijk geen behoefte aan meer, of beter verantwoorde, methodologie.

Ook binnen de groep juristen die aandacht voor methodologie bepleit is de varia‐
tie groot. Een belangrijke discussie betreft de formele kenmerken van weten‐
schappelijk onderzoek. Barendrecht en anderen (2004) pleitten voor een
duidelijke probleemstelling en een expliciete methodologische verantwoording in
juridische publicaties.4 Dat leidde tot een flink aantal publicaties over criteria
voor goed rechtswetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld Van Gestel & Vranken
2007; Smith e.a. 2008). Een meer inhoudelijke discussie wordt gevoerd over de
aard van de rechtswetenschap en de methoden die daarbij horen. Centraal daarin
staat de normativiteit van de rechtswetenschap. Voor sommigen impliceert de
normativiteit van praktisch juridisch redeneren dat ook rechtswetenschap in
essentie normatief is (Smith e.a. 2008). Anderen benadrukken juist dat empiri‐
sche kennis over het recht de kern van de rechtswetenschap uitmaakt (De Geest
2004). Een dergelijke karakterisering van de rechtswetenschap heeft ook conse‐
quenties voor de aard van de juridische methoden: een normatief georiënteerde
rechtswetenschap vindt haar inspiratie bij de hermeneutische methoden van de
geesteswetenschappen, een empirisch georiënteerde rechtswetenschap zoekt aan‐
sluiting bij de sociale wetenschappen (vergelijk Soeteman 2010). In dit tijdschrift
is plaats voor het hele spectrum van methodologische opvattingen over rechtswe‐
tenschap.

2 Nog een juridisch tijdschrift?

Toen wij John Griffiths, emiritus hoogleraar Rechtssociologie uit Groningen,
benaderden voor een bijdrage aan ons nieuwe tijdschrift, antwoordde hij ons dat
hij zich afvroeg of er werkelijk behoefte is aan nóg een juridisch tijdschrift. Hij
constateerde enerzijds een exponentiële groei aan tijdschriften op het terrein van
het recht en anderzijds een afname van de kwaliteit van de hierin gepubliceerde
artikelen. Bovendien, zo vroeg hij zich af, wie kan dat allemaal kan lezen? Dat zijn
beide terechte vragen, die uiting geven aan een begrijpelijke zorg over de manier
waarop het wetenschappelijk bedrijf in de huidige tijd is ingericht. In algemene
zin geldt, wie wat wenst toe te voegen aan de bestaande werkelijkheid, moet
rechtvaardigen waarom hij dat doet. De Duitse filosoof en theoloog Odo Mar‐
quard (2003, p. 154) stelt: ‘stets müssen mehr Üblichkeiten aufrechterhalten wer‐
den als verändert, sonst ruiniert man unser Leben; und die (…) Beweislast hat
stets der Veränderer.’ Met de oprichting van dit tijdschrift willen wij geenszins
het academische leven verstoren laat staan te gronde richten, maar juist de reflec‐
tie op gangbare praktijken in de rechtswetenschap bevorderen, zowel wat betreft
het onderzoek als het onderwijs. Er hebben zich de afgelopen jaren verschillende

4 Of dit ook gebeurt is systematisch onderzocht door Tijssen ten aanzien van juridische disserta‐
ties (2009).
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ontwikkelingen voorgedaan in de maatschappelijke en wetenschappelijke context
waarbinnen de rechtswetenschap functioneert, die met elkaar hebben geleid tot
een grotere aandacht voor methodologische kwesties. Ten eerste zien rechtswe‐
tenschappers zich steeds meer genoodzaakt, in de competitie om onderzoeksgel‐
den, de methoden die zij hanteren te expliciteren en te rechtvaardigen tegenover
wetenschappers uit andere disciplines, die niet altijd overtuigd zijn van de weten‐
schappelijke kwaliteit en relevantie van het rechtsgeleerde onderzoek. Onder
juristen bestaat de indruk dat rechtswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen
verhoudingsgewijs minder vaak financiële middelen toegekend krijgen dan onder‐
zoeksvoorstellen uit andere, en dan vooral de empirische disciplines. Volgens Ybo
Buruma (2007, p. 1043) wordt aan rechtswetenschappelijk onderzoek minder
geld uitgegeven dan aan ander onderzoek, ‘omdat juristen er minder dan bijvoor‐
beeld cognitiepsychologen in slagen anderen te overtuigen van het belang en de
kwaliteit van hun onderzoeksvoorstellen.’ Ten tweede leeft er bij rechtsweten‐
schappers in toenemende mate de wens om verder te gaan of iets anders te doen
dan klassiek positiefrechtelijk onderzoek. Steeds vaker maken zij in hun onder‐
zoek gebruik van inzichten uit hulpdisciplines, zoals de economie, sociologie en
psychologie om bepaalde aspecten van het recht te belichten die bij het traditio‐
nele onderzoek geheel of grotendeels buiten beeld blijven. Zo heeft Suzan van der
Aa – een rechtswetenschapper van opleiding – een proefschrift geschreven over
het verschijnsel stalking in Nederland dat voornamelijk sociaalwetenschappelijk
van aard is (Van der Aa 2010). Hoewel een multi- of interdisciplinaire aanpak
interessante mogelijkheden biedt voor vernieuwend onderzoek, stelt het hoge
eisen aan onderzoekers omdat zij niet alleen goed thuis moeten zijn in de metho‐
dologie van rechtswetenschappelijk onderzoek maar ook in die van de hulpdisci‐
pline. Meer principieel doet zich vanuit de kenleer de vraag voor of er tussen ver‐
schillende disciplines wel een zinvolle uitwisseling van inzichten en methoden
mogelijk is en of begrippen van de ene discipline zomaar naar de andere discipline
overgezet kunnen worden.5 Ten derde wordt er in juridische opleidingen steeds
meer aandacht besteed aan het trainen van voor een jurist onmisbare vaardighe‐
den op het gebied van taalbeheersing, informatieverwerving en -verwerking,
argumentatie, spreken en schrijven en het doen van rechtswetenschappelijk
onderzoek, omdat niet langer als vanzelfsprekend kan of mag worden aangeno‐
men dat studenten deze vaardigheden bezitten of uit zichzelf verwerven. Daarbij
is ook de vraag in hoeverre het vaardighedenonderwijs dat op universitaire rech‐
tenopleidingen wordt aangeboden, zich nog onderscheidt of zou moeten onder‐
scheiden van dat in het hoger beroepsonderwijs. Wat zijn nu specifiek academische
juridische vaardigheden en hoe moeten deze getraind worden? Ten slotte dwingt
de toenemende internationalisering rechtswetenschappers in Nederland ertoe na
te denken over de vraag of de manier waarop we hier gewend zijn onderzoek te
doen en onderwijs te geven overeenkomt met elders gangbare praktijken en de
daar geldende maatstaven. Als onderzoekers internationale erkenning willen krij‐

5 Voor een uitvoerige bespreking van mogelijkheden en beperkingen van multi- en interdisciplinair
onderzoek in de rechtswetenschap, zie Taekema & Van Klink 2011.
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gen voor hun onderzoek zullen zij aansluiting moeten zoeken bij internationale
ontwikkelingen of in elk geval positie moeten kiezen in internationale discussies.

3 Doelstelling en inhoud

Het tijdschrift Recht en Methode in onderzoek en onderwijs (ReM) beoogt een plat‐
form te bieden voor rechtswetenschappers die willen discussiëren over deze ont‐
wikkelingen en hun betekenis voor de praktijk van het juridisch onderzoek en
onderwijs, op een uitvoeriger en systematischer wijze dan in andere juridische
tijdschriften mogelijk is. Het methodendebat in de rechtswetenschap staat
– zeker in vergelijking met de sociale wetenschappen, maar bijvoorbeeld ook met
de geschiedwetenschap, de linguïstiek en de filosofie – nog in de kinderschoenen
en met dit tijdschrift zouden we dat graag een aantal stappen verder willen bren‐
gen.

Het is niet de bedoeling om het tijdschrift te vullen met enkel theoretische bijdra‐
gen over de aard van juridische methoden. Met de groeiende aandacht voor
methoden komt het regelmatig voor dat juristen innovatieve methoden gebrui‐
ken, terwijl de keuze voor die methoden en de verantwoording ervan slechts zeer
beperkt aandacht kunnen krijgen in het kader van een inhoudelijk artikel. Het
tijdschrift ReM is ook een plek om nieuwe methoden die in de praktijk van het
wetenschappelijk werk ontwikkeld worden voor het voetlicht te brengen. Daarbij
beperken wij de aandacht niet tot rechtswetenschappers, maar is er ook ruimte
voor onderzoekers uit andere disciplines die hun methoden met het recht in ver‐
band brengen.

Naast artikelen over rechtswetenschappelijke methoden bieden wij ook ruimte
voor reflectie op methoden verbonden met de rechtspraktijk, zoals methoden van
wetgeving, rechtsvinding en juridische argumentatie. Zowel ten aanzien van
rechtspraktijk als rechtswetenschap zijn wij ook geïnteresseerd in artikelen die
zich verdiepen in de eigen praktijk van de jurist of wetenschapper: op welke
methodologische problemen stuit men en welke oplossingen zijn daarvoor moge‐
lijk?

Ook reflectie op het juridisch onderwijs hoort daarbij. Interessante vragen in dit
verband zijn: welke methodologische handvatten bieden wij aankomende juris‐
ten? Op welke manier kan methodenonderwijs het beste worden vormgegeven en
hoe kan daarbij worden ingespeeld op de specifieke doelgroep van hbo- of univer‐
sitaire studenten?

Welke onderwerpen zouden in het tijdschrift aan de orde moeten of mogen
komen? Zonder het debat daartoe te willen beperken, noemen wij hieronder drie
actuele thema’s die naar onze mening tot nader onderzoek aanleiding geven.

6 Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011 (1) 1
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(i) De verhouding tussen rechtswetenschap en rechtspraktijk
De rechtswetenschap wordt vaak gezien als een maatschappijwetenschap, die tot
taak heeft te onderzoeken hoe de maatschappij kan worden verbeterd met behulp
van het recht. Zodra er zich een maatschappelijk probleem voordoet, is al snel de
vraag: hoe lossen we het juridisch op? Vanuit de rechtspraktijk wordt rechtswe‐
tenschappers geregeld advies gevraagd, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een
rechtszaak of een wetsvoorstel. Deze maatschappelijke ‘dienstverlening’ is een
belangrijk onderdeel van de rechtswetenschap en zal altijd een kerntaak blijven.
Traditiegetrouw rekenen rechtswetenschappers het tot hun taak de rechtsprak‐
tijk te informeren over de stand van zaken in het recht en te reageren op wets‐
voorstellen en rechterlijke uitspraken. Volgens sommige rechtswetenschappers
heeft deze praktische oriëntatie de rechtsgeleerdheid gehinderd in haar ontwikke‐
ling tot een ‘echte’ wetenschap. Het is voor de ontwikkeling van de rechtsweten‐
schap van groot belang dat zij een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van
de rechtspraktijk en zich ook met vraagstukken inlaat die geen of geen direct
maatschappelijk belang lijken te dienen en die verder gaan dan één enkele rechts‐
zaak of een specifiek wetsvoorstel. Zoals de commissie-Smits6 aangeeft, verschij‐
nen er veel vakpublicaties die niet meer doen dan de bestaande kennis over een
bepaald rechtsgebied weergeven of concrete suggesties doen om het bestaande
recht te verbeteren. Handig voor de praktijk, maar wetenschappelijk gezien niet
altijd even interessant. De vraag is hoe de verhouding tussen toegepast en ‘zuiver’
rechtswetenschappelijk onderzoek zou moeten zijn en of er hiertussen altijd een
tegenstelling bestaat. Hoe kan de wetenschappelijkheid van toegepast onderzoek
worden gewaarborgd? Van oudsher worden onderzoeksvragen in de rechtsweten‐
schap meestal vanuit het perspectief van de rechter gesteld – hoe moet hij of zij in
concrete gevallen beslissen? De vraag is of er niet ook vanuit andere perspectie‐
ven, bijvoorbeeld die van de wetgever of de advocaat, gekeken zou moeten wor‐
den. Omgekeerd is de vraag in hoeverre de rechtspraktijk zich meer moet open‐
stellen voor inzichten uit de wetenschap, zoals onder meer de rechtspsycholoog
Peter van Koppen (2011) bepleit. Of zouden praktijkjuristen zich juist meer auto‐
noom moeten opstellen, ook tegenover kennisaanspraken van de wetenschap?7

(ii) Mogelijkheden en beperkingen van multi- en interdisciplinair onderzoek
Zoals bekend verrichten rechtswetenschappers in toenemende mate onderzoek
geheel of gedeeltelijk buiten het gebied waarvoor zij zijn opgeleid. Hierbij doen
zich problemen van praktische aard voor, zoals: hoe moet je als jurist (soms con‐
flicterende) kennisaanspraken van andere disciplines beoordelen of hoe raak je
snel thuis in een andere discipline? Maar bij multi- en interdisciplinair onderzoek
doen zich ook meer fundamentele vraagstukken van wetenschapstheoretische
aard voor. Zo is bijvoorbeeld de vraag hoe ware en onware beweringen van elkaar
kunnen worden onderscheiden. Naar algemeen wordt aangenomen, is het doel

6 Commissie Prestatie-indicatoren en ranking, ingesteld door het Disciplineoverlegorgaan Rechts‐
geleerdheid van de VSNU, Naar prestatie-indicatoren voor rechtswetenschappelijk onderzoek, maart
2007.

7 Zie over dit debat de oraties van Mackor 2011, Taekema 2010 en Van Klink 2010.
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van wetenschap het vergaren van kennis. Maar wat als ware kennis geldt, en hoe
deze verworven moet worden, verschilt per discipline. Een andere kwestie is of
wetenschap gericht is op het verklaren of het begrijpen van fenomenen. Sommige
wetenschappers zien als doel van (met name sociaalwetenschappelijk) onderzoek
het verklaren van waarneembaar gedrag, terwijl het andere gaat om het doorgron‐
den van menselijk handelen en denken in ruimere zin. Ook zijn de meningen ver‐
deeld over de vraag of wetenschap een doel in zichzelf is of dat zij maatschappelijk
relevant moet zijn. Daarnaast is discussie mogelijk over de vraag of de toegeno‐
men interesse voor interdisciplinair onderzoek ook consequenties moet hebben
voor de opzet en inrichting van het juridische onderwijs. Moet een jurist ook ele‐
mentaire kennis bezitten van aanpalende disciplines als de sociologie, psychologie
en filosofie?

(iii) Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek
In verschillende publicaties hebben onderzoekers van de ‘Tilburgse school’ het
belang onderstreept van een goede methodologische verantwoording. Zij stellen
drie minimumeisen aan een methodologisch verantwoorde verantwoording: ten
eerste de aanwezigheid van een scherpomlijnde en verantwoorde probleemstel‐
ling; ten tweede een zorgvuldig bronnengebruik; en, ten derde, een consistente
presentatie van onderzoeksresultaten (Van Gestel & Vranken 2007). Hoewel deze
eisen zeker van belang zijn, stellen we vast dat interessant en innovatief
(rechts)wetenschappelijk onderzoek veel meer omvat dan dit ambachtelijk mini‐
mum. Welke eisen kunnen nog meer aan onderzoek worden gesteld en hoe moet
hieraan in het juridisch onderwijs aandacht worden besteed? Hoe kan bijvoor‐
beeld originaliteit in het rechtswetenschappelijk onderzoek worden bevorderd
(als dat al een vereiste is)?8

Met dit tijdschrift beogen wij het methodendebat in de rechtswetenschap een
extra impuls te geven en de methodologische reflectie in het juridische onderzoek
en onderwijs te bevorderen. Naast algemene theoretische beschouwingen is er
ook ruimte voor concrete reflectie op onderzoek en onderwijs in de praktijk. Zo
kunnen er interessante kruisbestuivingen ontstaan, niet alleen tussen theorie en
praktijk maar ook tussen diverse wetenschappelijke benaderingen. Door verschil‐
lende invalshoeken te combineren – klassiek juridisch onderzoek naast interdisci‐
plinair onderzoek, onderwijsmethoden in het hbo en op de universiteit, rechtswe‐
tenschap naast rechtspraktijk – wordt de rechtswetenschap verrijkt en blijven
onderzoek en onderwijs in ontwikkeling.
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EDITORIAL

Legal Methods under Discussion*

Sanne Taekema & Bart van Klink

‘Law and method’ is a combination of terms that makes many legal scholars
slightly uneasy. In most sciences, generally accepted methods are the core of what
constitutes the scientific discipline in question and what defines its scientific cha‐
racter. This is not the case for the discipline of law. It shares many of its methods
with legal practice and has long left its methods implicit. Recently, however,
methodology has become an issue for lawyers as well. The growth of interdiscipli‐
nary studies, especially socio-legal studies and law and economics, has confronted
lawyers with other disciplines which have much to say about methods. In The
Netherlands this has led to an ardent debate about the methods of legal scholar‐
ship. This debate has many layers: there are different opinions not only about the
methods legal scholars should use but also about the need for making methods
explicit. The connection to legal practice plays an important role here as well: it is
sometimes regarded as an impediment to the development of serious legal schol‐
arship, while others see the methods of practical legal reasoning as rightly conti‐
nuous with those of scholarship.

The debate about method is closely connected to debates about the nature of legal
scholarship itself, especially about the question whether it can be descriptive or is
necessarily normative. The characterisation of the discipline also has important
consequences for the connection to either the (social) sciences or the humanities
(e.g., ethics, rhetoric, legal and political philosophy). This journal is a forum for
the whole range of methodological topics that relate to law and legal scholarship.
It offers the possibility to legal scholars and scholars from other disciplines who
study law to discuss methodological issues in legal research and education in a
more thorough and systematic way than usually can be done in other legal jour‐
nals. The debate on legal method has only just started and in comparison to other
disciplines, such as history, linguistics and philosophy, it certainly is in need of
further reflection and development.

In the journal Law and Method in legal research and education (Recht en methode in
onderzoek en onderwijs, ‘ReM’ for short) articles will be published not only on
methods used in academic legal research but also on practical legal methods, such
as methods of legislation, legal interpretation and legal reasoning. As editors we
are interested in papers that reflect on the practice of both lawyers and legal schol‐
ars: what are the main methodological problems they are confronted with and
how can they be tackled? Moreover, legal education is an important topic that will

* Prof. Sanne Taekema is Professor of Jurisprudence at the Erasmus School of Law in Rotterdam.
Prof. dr. Bart van Klink is Professor Legal Methodology at VU University Amsterdam.
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be addressed in this journal. What methodological advice should we give to future
lawyers? How can we design an educational programme for the teaching of legal
methods, suitable for academic law students and/or law students in other types
of higher education?

In sum, with the introduction of this journal we aim to stimulate the debate on
method both in legal research and legal education. A platform is offered for gene‐
ral theoretical articles as well as for concrete reflection on research and education
in legal practice. In this way, interesting exchanges of ideas can take place, not
only between theory and practice but also between various scientific approaches.
By combining different perspectives – traditional legal research with interdiscipli‐
nary research, legal scholarship with legal practice, legal education in various
forms of higher education – new developments in legal research and education
will be encouraged.
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ARTIKELEN

Een discipline in transitie

Rechtswetenschappelijk onderzoek na de Commissie Koers*

Carel Stolker

In 2010 verscheen het rapport Kwaliteit & diversiteit van de Commissie Koers die
het wetenschappelijk onderzoek van negen Nederlandse juridische faculteiten
beoordeelde. De conclusie van het rapport is dat het ‘goed’ gaat met het rechts‐
wetenschappelijk onderzoek in Nederland, maar tegelijkertijd ziet de Commissie
‘een discipline in transitie’. De Commissie dringt er bij de decanen van de facultei‐
ten op aan om veel meer te gaan samenwerken. Als uitgesproken ‘zwak’ benoemt ze
het gegeven dat er binnen de discipline geen algemeen gedeelde opvatting bestaat
over de wetenschappelijke kwaliteit op grond waarvan onderzoeksresultaten beoor‐
deeld kunnen worden. In deze bijdrage blikt de auteur aan de hand van de bevin‐
dingen van de Commissie Koers terug en trekt hij lijnen naar de toekomst. Volgens
hem verdient vooral de externe oriëntatie aandacht: de wetenschappelijke verant‐
woording (peer review, ranking, impactmeting), de steeds belangrijker wordende
maatschappelijke verantwoording, en de thematisering van het juridische onder‐
zoek (de Europese ‘grand challenges’ en de Nederlandse topsectoren).

1 High trust en low trust

Wij leven in een tijd van low trust in instituties die lang als high trust werden
gezien. Voorbeelden zijn de rechterlijke macht en het hoger onderwijs; instituties
van professionals, met een hoge mate van zeggenschap over de toegang tot de
eigen professie, over de kwaliteit van het werk en over de organisatie ervan. Het
vertrouwen van de samenleving was vanzelfsprekend. Maar die vanzelfsprekend‐
heid lijkt af te nemen. De rechterlijke macht ligt onder vuur als gevolg van een
aantal misslagen en onwennig manoeuvreren in de media. Een deel van het hoger
onderwijs schudt op zijn fundamenten als gevolg van Inholland, en het weten‐
schappelijk onderzoek raakte in het defensief rond het VN-klimaatrapport. Hoe‐
wel het nog maar de vraag is of er ook patronen zijn aan te wijzen, lijkt de toon
gezet. ‘Ik luister eerder naar burgers dan naar de universiteit’, merkte parlemen‐

* Prof. dr. mr. Carel Stolker was decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Leiden. Daarvoor was hij vice-decaan voor het onderzoek en directeur van het facultaire E.M.
Meijers Instituut. In het academisch jaar 2011-2012 werkt hij aan een boek over
rechtenfaculteiten. De auteur dankt studentassistente Catherine Stip voor haar op intelligente
wijze verzamelen van literatuur. Evenzeer dankt hij hen die eerdere versies van commentaar
wilden voorzien.
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tariër Brinkman op naar aanleiding van datzelfde klimaatonderzoek. De affaire
rond de Tilburgse hoogleraar Stapel zal koren op zijn molen zijn (Trouw 2011).

Wetenschap en rechterlijke macht kennen een eigen systeem om te reageren op
fouten en onjuiste opvattingen. Wetenschap lééft van falsificatie door collega-
onderzoekers (Popper 2003). Van Schoordijk zou de opdracht zijn die voor elke
wetenschapper hoort te gelden: word het niet onnodig eens. In de rechtspraak is
het de hogere rechter die tegenspel biedt. Daar bovenop is voor beide, academie
en rechtspraak, het instrument van de visitatie ontwikkeld. Een team van peers
bezoekt een organisatie eens in de zoveel jaar. Zij laten hun blik gaan over een
gerecht, een onderzoeksgroep of een opleiding. Zij geven een oordeel over de
bereikte kwaliteit, de omvang van de output, de mate waarin een organisatie haar
doelen bereikt, de wijze waarop de interne kwaliteitszorg is geregeld en al dan
niet wordt nageleefd, en voorts over alles waarover de professie of de samenle‐
ving een oordeel zouden willen hebben.

In deze bijdrage wordt een aantal observaties uit het visitatierapport Kwaliteit &
diversiteit van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009
(Commissie Koers) besproken en van commentaar voorzien.1 De Commissie
beoordeelde het wetenschappelijk onderzoek van de negen Nederlandse rechten‐
faculteiten aan de hand van door hen geschreven ‘zelfstudies’ en geselecteerde
kernpublicaties. Op het niveau van de onderzoeksprogramma’s keek de Commis‐
sie naar aspecten als de kwaliteit van het onderzoek, de productiviteit, de relevan‐
tie van het onderzoek en de vitaliteit (lees: de toekomst) ervan. Op een na, een lid
uit Vlaanderen, bestond de Commissie uit Nederlanders.

Het oordeel van de Commissie Koers over de zestig (!) aan haar voorgelegde
onderzoeksprogramma’s was positief: ‘Het gaat goed met het juridisch weten‐
schappelijk onderzoek in Nederland’ (Commissie Koers 2010, p. 61).2 Er waren
maar weinig afvallers.3 Dat is goed nieuws, ofschoon Pauline Westerman er
terecht op wijst dat de Commissie verschillende rollen speelt: ze is tegelijkertijd
verslaggever, scheidsrechter en supporter (Westerman 2010, p. 901). Verslaggever
naar de samenleving als geheel (‘uw belastinggeld wordt goed besteed: juristen
verrichten nuttig werk en leveren kwaliteit’), scheidsrechter voor de onderzoeks‐
fondsen (‘in Tilburg wordt uw geld het best besteed’) en supporter van het rechts‐
wetenschappelijk onderzoek bij de universiteitsbesturen (‘maak van uw rechten‐
faculteiten geen onderwijsfabrieken’). Wat daarvan zij, het oordeel van de

1 Het rapport, dat in juli 2010 verscheen, besloeg voor de meeste faculteiten de jaren 2003-2008.
Tot de te visiteren programma’s behoorde ook de criminologie, maar die discipline blijft hier bui‐
ten beschouwing. Het rapport van de vorige evaluatiecommissie (Ten Kate) werd besproken door
Tijssen (2003).

2 Tot een vergelijkbare conclusie kwam de vorige visitatiecommissie; zij sprak van ‘een behoorlijk
wetenschappelijk niveau (…) met enkele uitschieters naar boven’ (Commissie Ten Kate 2002,
p. 21).

3 Hoewel er ‘afvallers’ zijn, mocht uit de mondelinge toelichting bij de presentatie worden afgeleid
dat programma’s die op een schaal van 1 tot 5 lager dan ‘4’ scoorden, in de ogen van de Commis‐
sie een onvoldoende verdienden.
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commissie is positief; over het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland
hoeft niemand zich zorgen te maken. Of toch wel? Want minstens zo interessant
zijn de meer algemene beschouwingen van de commissie. Wat zij tegenkwam,
omschrijft zij als ‘een discipline in transitie’. Daarmee houdt zij de juristen een
spiegel voor.4 Kwaliteit & diversiteit is daarmee een rijk rapport dat leidend moet
zijn voor universitaire en facultaire bestuurders.

2 Rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap?

Het onderzoek van juristen wordt traditioneel ‘rechtsgeleerdheid’ (‘legal scholar‐
ship’) genoemd, niet ‘rechtswetenschap’ (‘legal science’). De Commissie kiest niet‐
temin voor dat laatste, rechtswetenschap. In de Engelse samenvatting van het
rapport luidt het kort en krachtig (Commissie Koers 2009, p. 5, 15, 30): ‘Nether‐
lands legal scholarship has now become a true “science of the law”.’ Scholarship en
science kennen beide een eerbiedwaardige geschiedenis. Is de eerste meer verbon‐
den met de geesteswetenschappen, de tweede is de aanduiding voor het medische
en natuurwetenschappelijke onderzoek, inclusief een deel van de sociale weten‐
schappen. Het woord rechtswetenschap wordt in ons land steeds vaker gebruikt.5

Wat men ook van deze, uiteindelijk ook semantische, keuze voor ‘rechtsweten‐
schap’ mag vinden – in het Duits luidt de overkoepelende term ‘Rechtswissen‐
schaft’, in het Frans ‘sciences juridiques’ – belangrijk is de onderliggende bewe‐
ging: de juridische wetenschap behoort tot het geheel der wetenschappen. De
keuze voor rechtswetenschap lijkt vooral tactisch ingegeven. In de interne en
externe bekostiging van wetenschappelijk onderzoek leggen de meer normatieve
wetenschappen het af tegen de harde(re) natuurwetenschappen, maar er is meer
aan de hand dan woordkeus alleen kan oplossen. De rechtswetenschap lijkt in het
grotere geheel van academie en samenleving een nog tamelijk onbekende weten‐
schap. Het is voor velen onvoldoende duidelijk wat de bijdrage van de rechtswe‐
tenschap aan de vooruitgang van onze samenleving is. ‘Ik dacht dat jullie een
soort universitaire notarissen waren’, zei me een hoogleraar biologie verbaasd na
mijn diesoratie over rechtswetenschap of rechtsgeleerdheid.

In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk valt die onduidelijke positie
ook te zien in de bredere context van de plaats van de rechtenfaculteiten binnen
universiteiten. Veelzeggend is de observatie van de Amerikaan Samuelson, dat in
de VS de relatie tussen universiteiten en hun law schools vaak niet veel meer
behelst dan een gemeenschappelijke postcode (Samuelson 1975, p. 258). En al
was de vaststelling in 1918 van de befaamde Amerikaanse socioloog en econoom
Thorstein Veblen (1918, p. 155) nog dat ‘in point of substantial merit the law

4 De discussie speelt al langer: vgl. Stolker 2003, De Geest 2004. Zie recenter Smits 2009, met veel
nationale en internationale literatuur, waarnaar hier kortheidshalve zij verwezen. Onlangs ver‐
scheen nog Van Hoecke 2011. Ik kon het boek niet meer in deze publicatie betrekken.

5 Vgl. bijvoorbeeld Wissink & Westerman 2008; Van Klink 2010, de oratie waarmee Van Klink zijn
leeropdracht in de Methoden en technieken van recht en rechtswetenschap aan de VU Amster‐
dam aanvaardde.
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school belongs in de modern university no more than a school of fencing or dan‐
cing’,6 een kleine zestig jaar later kon een commentator nog steeds over de juris‐
ten aan universiteiten spreken als ‘a very inferior set of people who mainly teach
because they cannot make a success at the bar.’7 Voor het VK zou het niet veel
anders zijn. De Britse hoogleraar Bradney schreef (1998, p. 80): ‘Historically, the
law school has contributed little to the main body of the university except to pro‐
vide large numbers of highly qualified students taught very cheaply.’

De onduidelijke positie van de juristen in het orkest der wetenschappen lijkt
inderdaad historische verklaringen te hebben. Voor ons land wijst Otterspeer in
een vergelijking tussen geneeskunde en recht op het beslissende belang van de
negentiende eeuw, een periode waarin de juristen nu eens als meer ‘wetenschap‐
pelijk’ werden gezien, en dan weer als uitgesproken beroepsvoorbereidend. Uit‐
eindelijk vond er een consolidatie plaats ‘van een klemtoon op algemeen vor‐
mend, encyclopedisch onderwijs naar een (curriculum) dat veel meer de prakti‐
sche toepassing van de wetenschap in het vizier heeft’ (Otterspeer 2005, p. 92).
Terwijl de juristen zich ‘concentreerden op traditie, stand en stage’ kozen de
medici ervoor ‘zich via moderniteit, universiteit en wetenschap te profileren’
(Otterspeer 2005, p. 91). Het onderwijscurriculum ging zich meer en meer richten
op het recht van de nationale staat, in een periode waarin de natuurwetenschap‐
pen en de geneeskunde juist internationaler werden. Wat bovendien het aanzien
van juristen niet verhoogde was dat zij in 1840 als enigen de mogelijkheid kregen
van het promoveren op stellingen in plaats van op een dissertatie, een ‘voorrecht’
dat ze behielden tot 1921. De dissertatie bestond meestal uit een paar bladzijden
stellingen of uit hooguit vaardig uitgevoerd compileerwerk, ook wel ‘een omslach‐
tig soort visitekaartje’ genoemd (Otterspeer 2005, p. 94). De rechtsgeleerdheid en
de medische- en natuurwetenschappen lijken elkaar in die periode te hebben
gekruist. De rechtsgeleerdheid ontwikkelde zich in sterk praktijkgerichte onder‐
wijscurricula, nationaal georiënteerd – niet gemakkelijk inhakend op de versnel‐
ling en de internationalisering die de natuurwetenschappen doormaakten. Een
vergelijkbare ontwikkeling zag men ook in Engeland, waar rechtenfaculteiten pas
laat volledig deel gingen uitmaken van de academie,8 en in de VS waar law nog
steeds als een professional discipline wordt gezien en niet of veel minder als een
academic discipline.

Na de oorlog kreeg het onderscheid tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ wetenschap‐
pen een nieuwe dynamiek. De Britse schrijver C.P. Snow (1959) hield een invloed‐
rijke rede onder de titel The Two Cultures. Hij wees als een van de eersten op de
kloof tussen de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen. Vooral van
de laatste zouden antwoorden te verwachten zijn op de grote vragen van de

6 Veblen is een nog steeds bekende socioloog en econoom, en auteur van het bekende boek The
Theory of the Leisure Class (1899).

7 Geciteerd in een boek dat Anthony Bradney vervolgens schreef (Bradney 2003, p. 3). Het boek
geeft een mooi inzicht in de ontwikkelingen en emoties in het Verenigd Koninkrijk.

8 Namelijk (waarschijnlijk) in 1826, binnen University College London (Baker 1977, p.7). Het
doceren van het recht is van veel oudere datum, zie nader Bradney 2000.
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wereld; Snow dacht eind jaren vijftig vooral aan de problematiek van de arme lan‐
den. Zijn centrale stelling – kortweg: de samenleving heeft meer aan de sciences
dan aan de geesteswetenschappen – heeft, behalve dat ze leidde tot veel ergernis
bij de geesteswetenschappers, een nog veel belangrijker effect gehad. Dat laat de
Amerikaan Jerome Kagan zien, ontwikkelingspsycholoog aan Harvard. In ‘Revisi‐
ting Snow’ wijst hij erop dat sindsdien de natuurwetenschappen en het bètamedi‐
sche onderzoek er daadwerkelijk in geslaagd zijn op die grote maatschappelijke
vragen aan te haken, met de miljoenen vragende infrastructuur die daarbij hoort
(Kagan 2010). Wij zouden nu van de ‘Grand Challenges’ spreken. Het geld kwam
aanvankelijk rechtstreeks van de nationale overheden; de universiteiten pasten
hun financiering daarop aan (Kagan 2010, p. vii, ix):

‘It did not take long for deans and provosts to appreciate that their physi‐
cists, chemists, and biologists were bringing large amounts of overhead
monies to their institutions, and they felt an obligation to reciprocate the
kindness by allowing them more relaxed teaching responsibilities and a bit
more respect. Predictably, many natural scientists interpreted their new sta‐
tus as justly earned, and a few began to display some arrogance in their pro‐
nouncements. (…) The asymmetry in the largesse available to natural scien‐
tists and humanists, created status differentials that eroded collegiality and
provoked defensive strategies by the two less advantaged cultures [humani‐
ties and social sciences – CS]’.

Kagan beschrijft vervolgens een ontwikkeling binnen de sociale wetenschappen
waarbij een deel van de onderzoekers ‘rushed to join the natural scientists’ (2010,
p. vii, ix):

‘The scholars, however, who had chosen philosophy, literature, or history,
took a more severe beating because they were not privy to the generous
grants that brought many millions of dollars to their campuses.’

Juristen behoren tot die groep van scholars die er in de universitaire verdeelmo‐
dellen – in de woorden van de Commissie Koers – ‘bekaaid’ van afkomen (Com‐
missie Koers 2009, p. 55, 56). Ook zij waarschuwt nadrukkelijk voor dat scenario
(p. 61 e.v.). Waar de sociale wetenschappen de afgelopen decennia terrein hebben
gewonnen, lijkt de juridische discipline achter te blijven.

Eerder heb ik al proberen aan te tonen dat de juristen zelf, ook op het vaste land
van Europa, aan deze beeldvorming hebben bijdragen door voor hun onderzoek
steeds uitzonderingsposities te bepleiten.9 Ontwikkelingen in de andere weten‐
schappen werden soms al te gemakkelijk en met enig snobisme terzijde gescho‐
ven; onderlinge samenwerking en solidariteit waren er ondertussen maar

9 Dat was de achtergrond van mijn publicaties uit 2003 en 2005. Zie over die aparte positie nader
Bix 2003.
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zelden.10 In dat alles lijkt nu een kentering te zijn gekomen en de bevindingen van
de Commissie staan in dát teken: een discipline in transitie. Tegelijkertijd geeft de
verbazing van de bioloog (‘universitaire notarissen’) te denken: dat zelfs binnen
de universitaire wereld collega’s geen idee hebben wat wij juristen nu eigenlijk
doen.11 Dat kan overigens heel wel een veel breder probleem van de academie
zijn. Wat weten wij eigenlijk werkelijk van elkaar? Collini, in zijn scherpzinnige
introductie op Snow, merkt op (1998, p. lvi):

‘Outsiders tend to see uniformity in other groups and fine distinctions within
their own. From the perspective of a biochemist or electrical engineer the dif‐
ferences between an empirical sociologist and a modern social historian may
seem barely perceptible: similarly, to the classicist or the art historian what
the different branches of physics share seems far more salient than what di‐
vides them. But all these fields or sub-fields have increasingly developed their
own concerns, methods, and vocabularies to the point where no one division
is obviously more significant than all others. The theoretical economist and
the critic of French poetry are as mutually incomprehensible in their profes‐
sional work as ever “scientists” and “humanists” were supposed to be.’

Mogelijk geldt voor veel meer wetenschapsdisciplines dat zij weinig meer met de
naburige wetenschappen delen dan een gemeenschappelijke postcode.

3 Van nationale naar internationale focus

De eerste observatie van de Commissie is die van de groeiende internationalise‐
ring. Zij stelt vast dat internationalisering een fact of life is geworden voor iedere
onderzoeker en voor elke rechtenfaculteit. Er zijn vrijwel geen onderzoeksvragen
meer die géén internationale dimensie hebben, al was het maar omdat de hele
samenleving geïnternationaliseerd is.12 Dat internationalisering een fact of life is,
kan gemakkelijk tot de conclusie leiden dat bijvoorbeeld onderzoek naar het inter‐
nationale strafrecht wetenschappelijker is dan dat naar het nationale strafrecht.

Dat is uiteraard onjuist. Vertrekpunt van alle wetenschappelijk onderzoek is de
onderzoeksvraag. Die kan nationaal van aard zijn of (eventueel ook) internatio‐
naal. Het voorwerp van studie van veel juristen overal ter wereld wordt gevormd
door het recht en door de maatschappelijke vragen van de nationale samenleving:
het Nederlandse bestuursrecht, burgerlijk recht of strafrecht, maar steeds in
Europese of internationale context. Het begint met de vraag. In die gevallen waar
een internationale aanpak voorwaarde is voor een betrouwbare beantwoording
van de onderzoeksvraag, is zo’n aanpak, inclusief rechtsvergelijking, uiteraard wel

10 Een aantal malen benadrukt de Commissie het grote belang van samenwerking binnen de disci‐
pline (Commissie Koers 2010, p. 57, 62).

11 Zie uitvoeriger het boek van Bradney 2003, met name de introductie.
12 De Commissie benoemt verschillende uitingen van internationalisering (Commissie Koers 2010,

p. 30 e.v).
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noodzakelijk. Waar mogelijk, mag dan ook van de onderzoeker worden verwacht
dat hij zich blootstelt aan het internationale debat. Door in een andere taal dan
Engels, Frans of Duits te schrijven, onttrekt hij zich aan dat debat (Stolker 2004,
2005).13

Het zal hard gaan met de internationalisering van het juridische onderzoek, want
vooral in de confrontatie met andere rechtstelsels leert men het eigen recht beter
te begrijpen. Die ontwikkeling zal ook voor de organisatie van het onderzoek
gevolgen hebben. Ze zal leiden tot schaalvergroting en grotere onderzoeksgroe‐
pen. Dat heeft niet alleen te maken met het belang van rechtsvergelijkend onder‐
zoek, maar ook met de tendens naar specialisatie (die men in alle wetenschappen
ziet) en met de ambitie om meer multidisciplinair en empirisch onderzoek te
doen. Zo kunnen bijvoorbeeld afdelingen privaatrecht, met doorgaans niet veel
meer dan vijfentwintig onderzoekers (die bovendien een omvangrijke onderwijs‐
taak hebben), niet langer het hele privaatrecht op wetenschappelijk niveau beoe‐
fenen. Daarnaast zou samenwerking met onderzoekers uit andere wetenschaps‐
domeinen ook nog vragen om een multidisciplinaire aanvulling op de groep.
Schaalvergroting lijkt dan onvermijdelijk.14 Daar komt nog bij dat internationali‐
sering het juridische onderzoek competitiever zal maken. Ook juristen zullen
steeds afhankelijker worden van Europa; dat vraagt een sterkere organisatie.

Om die reden is het rapport van de Commissie Veerman (2010) zo ingrijpend. Die
commissie concludeerde dat het huidige bestel van hoger onderwijs en onderzoek
niet toekomstbestendig is. Haar advies is om een ‘krachtige impuls te geven aan
de kwaliteit en diversiteit’ – toevallig ook de titel van het rapport van de Commis‐
sie Koers – van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Het uitgangspunt
is dat de kwaliteit van het hogeronderwijs en onderzoek over de volle breedte om‐
hoog moet. Om dat te kunnen realiseren pleit de Commissie Veerman voor een
drievoudige differentiatie: in de structuur van het stelsel, in de profielen van
instellingen en in het onderwijsaanbod. In de woorden van de Commissie (2010,
p. 41):

‘Daarmee kiest (zij) er doelbewust niet voor om in Nederland één of twee
instellingen te stimuleren de absolute top te bereiken, hoe wenselijk dat wel‐
licht ook kan zijn. In plaats van te streven naar één of twee topuniversiteiten
krijgen vakgebieden en opleidingen binnen universiteiten de kans te excelle‐
ren. Instellingen moeten daar gericht op sturen door prioriteiten te stellen én
samenwerking met elkaar te zoeken.’

De aanbeveling van ‘Veerman’ heeft ertoe geleid dat de twaalf, sterk lokale univer‐
siteiten nu zoeken naar meer regionale samenwerking. Die ontwikkeling kan
– mits goed georganiseerd – tot de grotere onderzoeksgroepen leiden die met

13 Een mooi perspectief op de internationalisering van het juridische onderzoek, zowel het privaat-
als het publiekrecht, laat het ambitieuze project ‘The Law of the Future’ zien, van The Hague
Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) (Muller e.a. 2011).

14 Zie voor de rijkdom van het juridische empirisch onderzoek Cane & Kritzer 2010.
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meer specialisatie en diepgang hogere toppen bereiken. Hoewel deze ontwikkeling
van samenwerking primair gedreven wordt door de belangen van de medische en
natuurwetenschappen, kunnen ook rechtenfaculteiten van deze ontwikkeling
profiteren. Dat geldt voor de grote rechtsgebieden, maar ook voor bedreigde
rechtsgebieden als rechtsgeschiedenis en internationaal privaatrecht. Opeenvol‐
gende visitatiecommissies vroegen aandacht voor de toekomst van juist die gebie‐
den (Commissie Koers 2009, p. 59) 15

4 Van mono- naar multi- en interdisciplinair

Het rapport van de Commissie laat zien dat het juridische onderzoek nog sterk
monodisciplinair van karakter is. Weliswaar ontstond er in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw een nauwe samenwerking van de rechtswetenschap
met bijvoorbeeld de bestuurskunde, de economie en de politicologie, maar echt
doorgezet heeft deze ontwikkeling zich niet. In het privaatrecht, strafrecht,
bestuursrecht of internationaal recht blijven onderzoekers toch vooral actief bin‐
nen het eigen rechtsgebied. Laat staan dat de stap wordt gezet naar samenwer‐
king met andere wetenschappelijke disciplines. Dat is niet alleen een Nederlands
fenomeen. Een Brits rapport – Law in the Real World – stelt vast (Genn, Parting‐
ton & Wheeler 2006, p. 29; Genn 2007, p. 4):

‘There is little disagreement that law schools have historically been domina‐
ted by theoretical and text based doctrinal research. This is reflected in the
research skills taught at undergraduate level. Most law courses do not incor‐
porate empirical legal research material into their teaching programmes.
Thus undergraduates have few opportunities to read empirical legal research,
much less develop skills in empirical data collection. Even in areas like family
law and welfare law, where evidence about social context is arguably vital to
understanding the profile of cases that arise, there are few texts that build in
empirical material.’

Deze ontwikkeling kan gemakkelijk leiden tot self-replication. Zittende monodisci‐
plinaire wetenschappers zullen niet zo snel onderzoekers uit andere disciplines
aannemen. En voor henzelf geldt dat ‘once in post, the mid-career possibilities for
legal academics interested in developing empirical research skills are limited’
(Genn, Partington & Wheeler 2006, p. 29; Genn 2007, p. 4). Het gevolg is dat het
belang van het samenwerken met andere wetenschapsdisciplines vooral met de
mond wordt beleden: onderzoek wordt al heel gauw ‘multidisciplinair’ genoemd.
Daarom wil de Commissie de termen ‘multi’- en ‘interdisciplinair’ reserveren voor
de samenwerking tussen de rechtswetenschap en andere wetenschapsdisciplines.
Multidisciplinair onderzoek is dan dat onderzoek waarin wetenschappers uit ver‐
schillende disciplines samenwerken, elk met gebruikmaking van hun eigen
methoden en technieken. Interdisciplinair onderzoek onderscheidt zich daarvan

15 Met verwijzing naar Commissie Ten Kate 2002, p. 24, 25.
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doordat het zich richt op een vraagstelling die verschillende disciplines beslaat,
waarin gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk ontwikkelde set methoden en
technieken. Onderzoek tussen rechtsgebieden, zoals tussen het strafrecht en het
fiscale recht, zou niet langer multi- of interdisciplinair moeten heten (Commissie
Koers 2009, p. 32). De Commissie sluit hiermee aan op de gangbare wetenschap‐
pelijke terminologie.

Er is uiteraard een goede verklaring voor de dominantie van de monodisciplinaire
aanpak: de traditionele rechtswetenschap is minder gericht op de bestudering van
het recht als sociaal of cultureel verschijnsel (het externe perspectief) dan op de
rechtspraktijk: het recht als normatieve ordening (een intern perspectief). Beide
perspectieven gaan niet goed samen. Daar komt de verantwoordelijkheid van
rechtenfaculteiten voor de opleiding van praktijkjuristen nog bij. Ook daar komt
regelmatig de vraag aan de orde of er niet meer aandacht zou moeten zijn voor
andere disciplines. Vooropgesteld zij dat rechtenfaculteiten zowel in het onder‐
wijs als in het onderzoek een lange traditie kennen met betrekking tot de
rechtsgeschiedenis, de rechtsfilosofie, en inmiddels ook de rechtseconomie. Het is
vooral de verbinding met de sociale wetenschappen die aandacht verdient. Het
rapport van de Commissie laat zien dat systematisch multi- en interdisciplinair
onderzoek met de sociale wetenschappen in Nederland aan een aantal faculteiten
op niveau plaatsvindt. Een voorbeeld bieden de onderzoeksprogramma’s van de
rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg, met instituten voor bijvoorbeeld
Victimologie, Recht en economie, en Law, technology and society, maar er zijn
ook andere. De Rijksuniversiteit Groningen lijkt daarentegen wat terug te komen
op een tamelijk sterk interdisciplinair profiel (van recht, bestuurskunde en politi‐
cologie), terwijl de privaatrechtjuristen van de Erasmus Universiteit Rotterdam
juist heel nadrukkelijk voor een behavioral approach kiezen. De Tilburgse onder‐
zoeksprogramma’s en het Rotterdamse privaatrechtelijke programma worden
door de Commissie hoog gewaardeerd.16 Ook faculteiten met een substantiële cri‐
minologische groep hebben extra kansen.

5 Van vanzelfsprekendheid naar methodologie

Een volgende belangrijke ontwikkeling die de Commissie signaleert betreft de
onderzoeksmethodologie.17 Die blijft bij de juristen nogal impliciet. Zij lijken
elkaar daarin wel te verstaan, maar waar andere onderzoekers in beeld komen, bij‐
voorbeeld bij de verdeling van externe onderzoeksgelden, rijzen er methodologi‐
sche vragen waarmee juristen het moeilijk hebben.18 Rechtenopleidingen kennen
dan ook geen vak ‘methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek’,

16 De nogal eens gehoorde klacht dat de leden van evaluatiecommissies in een wereld leven die
allang voorbij is, wordt op dit punt in elk geval gelogenstraft; zij het dat Pauline Westerman
(2010, p. 901), ook voor deze evaluatiecommissie refereert aan het hoge aantal ‘pensionado’s’.

17 De Commissie geeft zelf het goede voorbeeld door haar rapport van een uitvoerige beschrijving
van werkwijze en methodologie te voorzien (Commissie Koers 2009, p. 17).

18 Zie uitvoerig Smith 2009.
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zoals de sociale wetenschappen dat wel kennen. Promovendi beginnen met hun
onderzoek zoals hun promotoren ooit begonnen; als een vorm van tacit know‐
ledge. Als onze methode al wordt geduid, dan gebeurt dat veelal met aanduidingen
als ‘klassiek’, ‘doctrinair’ of ‘juridisch dogmatisch’.19 Voor deze methodologische
onuitgesprokenheid is de afgelopen jaren in Nederland veel aandacht geweest,
zowel in de wetenschappelijke literatuur20 als in (en voor) het rechtenonderwijs.21

Sommige faculteiten, zoals die van Tilburg en de VU, benoemden hoogleraren
voor de theorie van de methodologie. En nu dan verschijnt het nieuwe tijdschrift
Recht en Methode.

De rechtswetenschap is met haar deels normatieve karakter misschien wel de
moeilijkste wetenschap die er is (Wendt 2009). Voor bijvoorbeeld het internatio‐
naal recht heeft de Fin Koskenniemi de uitdagingen prachtig uitgewerkt (Kosken‐
niemi 2006, p. 562, 600). Toch wordt de vraag naar een explicitering van de
onderzoeksmethode niet alleen aan juristen gesteld, maar ook aan bijvoorbeeld
historici, filosofen, theologen en literatuurwetenschappers. Het gaat dan vaak om
onderzoek waarin de persoon van de onderzoeker met zijn maatschappelijke en
ethische opvattingen in de onderzoeksvraag en in de conclusies kan doorklinken.
De oplossing ligt niet in het blind kopiëren van natuurwetenschappelijke metho‐
den naar de rechtswetenschap. Hesselink komt terecht tot die conclusie (2009,
p. 44):22

‘Legal scholars should not try, out of theory guilt, to imitate the natural scien‐
ces. (…) There is no epistemic distinction between the kind of knowledge pro‐
duced by the natural sciences and that by legal scholars, nor is there such a
distinction between traditional legal scholarship (from the internal perspec‐
tive) on the one hand, and the external perspectives on the law such as the
economic analysis of law, on the other, or between the study of national and
more international parts of the law like European law. Any existing differen‐
ces relate, in particular, to the research questions and the different agreed
methods and practices for answering these questions.’

Het ligt wel voor de hand nauwkeurig kennis te nemen van elkaars methoden van
wetenschapsbeoefening; een expliciete, gedeelde methode is bovendien een abso‐
lute voorwaarde voor geslaagde onderzoeksprogrammering (zie hierna).

Van de methodendiscussie moet worden onderscheiden de daaraan voorafgaande
vraag naar de zorgvuldigheid van alle wetenschappelijk onderzoek. Smith e.a. stel‐
len vast dat pas bij tekortkomingen – de probleemstelling is onduidelijk, relevant

19 Trotter Hardy 1991, en recenter Tijssen 2009, p. 68, 120, 143.
20 Zie bijv. Smits 2009, p. 93 e.v. en het preadvies van Smith 2009, p. 202, met een nawoord van

Soeteman 2009, p. 226.
21 Een voorbeeld van het laatste is een mooie Utrechtse tweetalige publicatie, Curry-Sumner e.a.

2010. Voorts in dit nummer Curry-Sumner & Van der Schaaf 2011, p. 64 e.v. en Smits 2009,
p. 189.

22 Vgl. Gadamer 1975.
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bronnenmateriaal is niet geraadpleegd, de analyse is onzorgvuldig, de redenering
inconsistent, de afweging eenzijdig – de contouren van goed rechtswetenschappe‐
lijk onderzoek zichtbaar worden (Smith e.a. 2008). Het gaat dan inderdaad niet
om de methode, maar om de eisen die aan álle wetenschappelijk onderzoek
mogen worden gesteld, zoals het op kritische wijze formuleren van een onder‐
zoeksvraag, het op kritische en integere wijze verzamelen, ordenen, analyseren en
interpreteren van de bronnen (wetgeving, rechtspraak en literatuur), met waak‐
zaamheid voor de normatieve aspecten van zowel de onderzoeksvraag als van de
resultaten van het onderzoek.23 Want een belangrijk verschil met de natuurwe‐
tenschappen is dat de rechtswetenschap naast een descriptieve wetenschap ook
een normatieve discipline is, op zoek naar beter recht met het oog op een betere
samenleving. Nieuwenhuis spreekt van het recht als ‘Hinkelspel rond de boom
der kennis van goed en kwaad’ (Nieuwenhuis 2006, p. 5).24 In die laatste verschij‐
ningsvorm spreken de feiten niet voor zichzelf, maar vergt het onderzoek bijvoor‐
beeld ook overtuigingskracht. De rechtswetenschap wordt daarom ook wel een
‘argumentatieve discipline’ genoemd (Dworkin 1986).

Vranken (2010, p. 94) gaat daar ver in. Schrijvend over juridische proefschriften
stelt hij:

‘De auteur moet de lezer meenemen in een argumentatielijn, hij moet diens
scepsis overwinnen, en de twijfel, de vragen en kritiek die gaandeweg opko‐
men, wegnemen. Soms is daarvoor een grondige bespreking van arresten en
literatuur nodig, maar even belangrijk is het om hoofd- en bijzaken goed te
onderscheiden, geen zijpaden te bewandelen, zich te beperken tot de kern van
de boodschap die men wil uitdragen, en geen twintig argumenten aanvoeren
als er daarvan maar drie of vier echt sterk zijn. Het is goed de lezer iets te
raden, aan te vullen, of te wensen over te laten.’

Wetenschap als boodschap? Wetenschap als roman (‘de lezer’)? Geen wetenschap‐
pelijke discipline moet het hebben van argumenten die niet ‘echt sterk’ zijn, maar
deze passage laat glashelder de precaire balans zien die de rechtswetenschap zo
mooi én zo lastig maakt.

‘Leesbaarheid’ is een andere voorwaarde die Vranken benoemt. Ze hangt samen
met overtuigingskracht. In zijn voorwoord op de rede van C.P. Snow ziet ook Col‐
lini (1998, p. lix, lx) hier een verschil tussen ‘the two cultures’:

‘Accuracy, clarity, economy are certainly required in the presentation of
results, but arranging one’s findings in intelligible form is regarded by many
research scientists as something of a chore. When scientists admire the “ele‐
gance” of a theory or finding – and it is worth remembering that they do so
frequently – it is usually its conceptual or mathematical neatness or the eco‐
nomy of its explanatory principles they are admiring. Elegance of style tends

23 Vgl. Curry-Sumner e.a. 2010, p. 37 e.v.
24 Zie voorts de bijdrage van Van Dunné 2010.
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not to be cultivated or prized as a professional ideal, though individual scien‐
tists may cherish it. But in many humanities subjects, not only may the most
creative thinking be done in the very process of writing, but the manner in
which a book or article is written is itself the chief embodiment of the level of
understanding that has been reached. In this respect, work in the humanities
tends to be both more individual and less susceptible or paraphrase or syn‐
thetic re-statement.’

Maar ook hier weer die balans: zijn we voldoende kritisch als ons onderzoek
inderdaad ‘less susceptible of paraphrase’ (Collini) is? Wim Voermans twijfelt: hij
wijst op de vaak verscholen ideologische bias in ons onderzoek.25

6 Van individueel onderzoek naar programmering

De Commissie moest zich op basis van het protocol op onderzoeksprogramma’s
concentreren. Zij kwam drie soorten programma’s tegen: kleine, gericht op een
concreet resultaat, programma’s als kader voor onderzoek naar een concreet
omschreven onderwerp of vraagstelling, en programma’s als kader voor langeter‐
mijnonderzoek naar een bepaald algemeen thema.26 De Commissie dringt aan op
een heldere terminologie (Commissie Koers 2009, p. 43). Met het oog op toekom‐
stige visitaties is het daarom goed om de term ‘onderzoeksprogramma’s’ te reser‐
veren voor langetermijnonderzoek met een reikwijdte van minimaal vijf jaren, en
met ruimte voor meer dan één gezamenlijke onderzoeksvraag. Die onderzoeks‐
vragen moeten inhoudelijk, en dus meer dan alleen thematisch, samenhangen.
Het evaluatieprotocol spreekt vrij ruim van een ‘coherent set of research activities
having a common mission and being the work of a group of people who generally
work together on a daily basis’. Bovendien is er, zoals opgemerkt, voor een pro‐
gramma een gedeelde methode nodig: onderzoek naar de rule of law door rechtsfi‐
losofen met hegeliaanse of platoonse inspiratie samen met rechtssociologen met

25 Ik citeer collega Voermans in een commentaar op een eerdere versie van dit artikel omdat zijn
observatie zo belangrijk is. ‘Wat ik me altijd al heb afgevraagd is waarom juristen (ik) in hun
benadering zo weinig geïnteresseerd zijn in samenhangende relaties (patronen, oorzaak-gevolg‐
relaties). Wat je bijvoorbeeld van normen van een grondwet (wereldwijd) zou willen weten is of
en hoe ze bijdragen aan welvaart, langdurige vrede onder de bevolking, legitimiteit van over‐
heidshandelen (bijvoorbeeld blijkend uit afname van conflicten, buitenparlementaire strijd, etc.).
Van sommige van mijn collega’s krijg ik dan te horen dat dat of niet te onderzoeken is, of (en dat
is veel erger) als er een keer een relatie wordt vastgesteld (die ene verontrustende bijvoorbeeld
dat een nagenoeg ijzeren relatie bestaat tussen een minimum pro capita inkomen en de kans op
duurzame democratie), je daar vooral geen geloof aan moet hechten. Dat heeft volgens mij sterk
te maken met een traditie in ons vak (een mooi vak overigens) waarin recht wordt gezien als
geloof, of toch tenminste als missie. Een missie gericht op het vinden en verbreiden van recht‐
vaardigheid, rechtsbeginselen, mensenrechten, democratie. Zeg maar recht als beschavingsideaal
in ontwikkeling. Die vaak verscholen ideologische verankering is een belangrijk obstakel voor
bepaalde vormen van onderzoek. En het is bij veel discussies de wetenschappelijkheid van het
recht en de rechtswetenschap ook de “elephant in the room”.’ Zie ook het hiervóór aangehaalde
artikel van Koskenniemi (2006), met een vergelijkbare observatie.

26 Zie Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid 2005, par. 6.2.
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sterke foucauldiaanse inspiratie levert geen goed onderzoek op; zij verstaan
elkaar niet.

De noodzaak te komen tot programmering betekent dat faculteiten en onder‐
zoeksgroepen keuzes moeten maken. Het ligt dan meer voor de hand om de vraag
te stellen ‘waar kunnen wij samen heel goed in zijn?’, dan de vraag ‘waar kan elk
van ons heel goed in zijn?’. Met onderzoeksprogrammering hebben juristen het
lang moeilijk gehad, en eigenlijk is dat nog steeds zo. Zij vraagt om een cultuur‐
omslag en dat kost tijd. Zo vereist onderzoeksprogrammering elkaar regelmatig
zien, een wil tot samenwerken en daarmee een bereidheid tot gezamenlijke
besluitvorming (‘wat gaan we doen?’, en meer nog: ‘wat gaan we niet langer
doen?’). De resultaten ervan kunnen een dwingend karakter krijgen (‘met jouw
onderzoek gaan we stoppen’). Programmering wordt daarom wel gevoeld als een
schending van de academische vrijheid.

Tot het begin van deze eeuw werd vaak lippendienst aan de onderzoeksprogram‐
mering bewezen, ofschoon er ook tal van voorbeelden waren van succesvolle pro‐
grammering, bijvoorbeeld via de onderzoekscholen (Ius Commune, Mensenrech‐
ten, ondernemingsrecht in Nijmegen), of rond bepaalde uitgaven (de ‘losbladigen’
bijvoorbeeld), of zelfs hele instituten, zoals ooit het Leidse ‘Sturing en samenle‐
ving’, nadien ‘Recht en Beleid’, met veel multi- en interdisciplinair onderzoek.27

Programmering betekent ten slotte ook: heel goede mensen naar elders laten
gaan: waar kan een student, promovendus of postdoc excelleren? De sterren‐
kunde in Nederland werd groot en internationaal vermaard door het systematisch
scouten van jong talent door alle hoogleraren gezamenlijk, ook als dit betekende
dat een jonge onderzoeker van de ene groep naar de andere moest verhuizen
omdat daar zijn of haar talenten beter tot hun recht zouden komen. De Commis‐
sie geeft in algemene zin aan hoe belangrijk het is dat rechtenfaculteiten gaan
samenwerken.

Onderzoeksvisitaties zijn een belangrijke driver van programmering van onder‐
zoek. Het is voor een visitatiecommissie onmogelijk om kennis te nemen van dui‐
zenden losse wetenschappelijke publicaties van negen faculteiten over een
periode van zes jaren. Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de kwaliteit van een
rechtenfaculteit is een gestructureerd aanbod van onderzoeksvragen en onder‐
zoeksresultaten daarom onontbeerlijk. Een tweede driver is het toegenomen
belang van externe onderzoeksfinanciering, nationaal en Europees. Naarmate de
omvang van de subsidies toeneemt, zal steeds nauwkeuriger worden gekeken
naar de kwaliteiten en de reputatie van een gehele groep. Een derde driver ligt in

27 Zo had bijvoorbeeld het privaatrecht in Leiden in de jaren tachtig en negentig een sterk profiel op
het aansprakelijkheidsrecht en het contractenrecht. Verbindend waren de losbladige commenta‐
ren waarvan de zittende hoogleraren de hoofdredactie voerden. Aldus ontstond als vanzelf een
vorm van impliciete programmering. Nadien verdween dat weer enigszins; met onderzoekspro‐
gramma’s als ‘Vraagstukken van vermogensrecht’ werd gepoogd bredere thema’s te bestrijken,
maar echte programmering was dat niet. Uit andere faculteiten zijn vergelijkbare voorbeelden te
geven.
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de opdracht van de Commissie Veerman om te profileren en om versnippering
van publieke middelen te voorkomen. Steeds vaker wordt universiteiten gevraagd
waarin ze de Europese of zelfs de wereldtop zijn of willen zijn. Die vraag geldt ook
het juridische onderzoek. Wat antwoordt een Leidse of Groningse rector magnifi‐
cus als hem door de minister wordt gevraagd waarin zijn of haar rechtenfaculteit
tot de landelijke of zelfs Europese top behoort? Niet geloofwaardig is het ant‐
woord: ‘in eigenlijk alles’. Het rapport van de Commissie laat voor het juridische
onderzoek weliswaar enige profilering zien, maar met uitzondering van de sterk
multi- en interdisciplinaire benadering die Tilburg heeft gekozen en de themati‐
sche benadering van Nijmegen (ondernemingsrecht) is het lastig om werkelijke
profielen te zien. De meeste faculteiten doen nog steeds zo veel mogelijk ‘alles’.
Nederlandse universiteiten, inclusief de rechtenfaculteiten, lijken daarom veel op
elkaar (Smits 2009, p. 188).28 De nauwe band tussen onderwijs en onderzoek leidt
er begrijpelijkerwijs toe dat faculteiten zo breed mogelijk willen opereren. Maar
werkelijke keuzes worden zo ontlopen en daarmee mist de discipline als geheel
kansen op werkelijk internationale topkwaliteit.

Deze vaststelling geldt niet alleen rechtenfaculteiten, maar voor een groot deel
van het Nederlandse onderzoekslandschap: een meer dan acceptabele hoogvlakte,
maar slechts weinig internationale toppen. Universiteiten hebben daarom intern
gekozen voor profileringsgebieden waarin de toppen van het lokale universitaire
wetenschappelijk onderzoek meer kans krijgen. Dat werkt in hoge mate sturend:
want wie in de externe financiering niet meedoet, heeft altijd nog de zogenoemde
eerste geldstroom; maar wie ook binnen zijn eigen universiteit niet meedoet aan
profilering en programmering, loopt het gevaar met uitsluitend onderwijs achter
te blijven. De Commissie wijst er wel op dat door dit teveel aan universitair beleid
onderzoeksprogramma’s juist een deel van hun focus en coherentie zijn kwijtge‐
raakt. Ze vraagt zich af of dat opweegt tegen de beoogde meerwaarde (Commissie
Koers 2009, p. 57).29 Daar zit – zeker voor de brede universiteiten – inderdaad
een lastig probleem; zo zou het Leidse universiteitsbestuur het liefst een focusge‐
bied ‘Law and Governance’ zien.

7 De promovendi: van een piramide naar een twee-lagenstructuur

Wetenschapsdisciplines die onvoldoende investeren in talentvolle masterstuden‐
ten, promovendi en postdocs zijn als wetenschap uiteindelijk ten dode opgeschre‐
ven. De gebruikelijke vorm van een onderzoeksgroep is de piramide. De rechtswe‐
tenschap kampt op het punt van de samenstelling van haar onderzoeksgroepen
met problemen. Promovendi zijn er nog wel, maar na de promotie is het lastig
hen als universitair docent vast te houden; de praktijk trekt. De Commissie stelt
vast dat voor sommige gebieden een two layer structure van vooral hoogleraren en
promovendi is ontstaan. Ze maakt zich zorgen over het ontbreken van postdocs;

28 Zie ook Smits 2011, p. 178, waarin hij een vergaande specialisatie in het juridisch onderwijs ver‐
wacht.

29 Zie ook Report from Horizon 2020 (2011).
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ze geeft de discipline ter overweging mee minder middelen te reserveren voor
promovendi, en juist meer voor postdocs en senioronderzoekers, ‘zodat de twee-
lagen-structuur weer meer op een piramide gaat lijken’ (Commissie Koers 2009, p.
36).

De Commissie ziet nog een tweede zorgelijke ontwikkeling. Nu promotieonder‐
zoek steeds meer in competitie verworven wordt, worden de ingediende onder‐
zoeksvoorstellen zó complex en ambitieus dat de vraag rijst of dat onderzoek nog
wel door een promovendus kan worden uitgevoerd. Alsof, schrijft de Commissie
met bewuste overdrijving, ‘de jongste bediende het moeilijkste werk moet
opknappen’ (Commissie Koers 2009, p. 34). Het aantal uitvallers is, vergeleken
met de natuurwetenschappen, (dan ook?) hoog.

Er is nog iets wat daaraan bijdraagt. De rechtsgeleerdheid houdt, samen met de
geesteswetenschappen, nog tamelijk hardnekkig vast aan het promoveren op
monografieën (Commissie Koers 2009, p. 57). Het belang van een brede studie
– de monografie – mag niet worden onderschat. Maar in de meeste andere weten‐
schapsdomeinen is het promoveren op gepubliceerde of geaccepteerde artikelen
de regel. Er zijn immers serieuze nadelen: promoveren op een boek is in de regel
aanzienlijk arbeidsintensiever dan promoveren op een bundeling van artikelen en
vergt een voortdurend updaten. Een tweede nadeel is dat de auteur van een
monografie langer nodig heeft om van de omgang met zijn wetenschappelijke
peers te profiteren dan wie vrijwel vanaf het begin artikelen publiceert. Een derde
nadeel is dat het schrijven van een boek als één lange sprint is, en daardoor moei‐
lijker vol te houden. Wie op artikelen promoveert, legt afzonderlijke etappes af en
kan steeds weer moed vatten door terug te kijken op wat is bereikt.

Met uitzondering van de rol van promovendi en postdocs geeft de Commissie wat
minder aandacht aan de samenstelling van een onderzoeksgroep of van een hele
faculteit als geheel.30 In een rapport van de OECD over demografische ontwikke‐
lingen in het hoger onderwijs wordt erop gewezen dat universiteiten meer en
meer gaan lijken op (kortweg) het bedrijfsleven (Enders & Musselin 2008, p. 146):

‘The growing need to profile individual universities and to commit faculties
to the mission of the institution, calls for a new organizational identity
among the faculties. Teamwork within and across organizational sub units is
growing, while the “group” becomes an important unit to measure success
alongside the individual scholar. (…) [T]he university is no longer unlike
other organisations, or at least it is less unlike.’

Er lijkt alle reden voor HR-afdelingen van universiteiten en faculteiten om, met
verstand natuurlijk, ook over de grenzen heen naar andere typen organisaties te
kijken. Dat doet de academie al als het gaat om de financiën, vastgoed of facilitei‐

30 Wel verwacht zij veel van de ‘jongere hoogleraren’: ‘[v]an hen mag veel worden verwacht als zij de
ruimte en de middelen krijgen om hun stempel op het onderzoek te drukken’ (Commissie Koers
2009, p. 52, 62).
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ten, maar op het punt van personeelsbeleid lijkt ze nog achter te blijven, niet
alleen op het bedrijfsleven maar ook op bijvoorbeeld ministeries.

Weer een ander aspect van personeelsbeleid raakt de kérn van het academisch
bedrijf: het bevorderen van creativiteit. De samenstelling van een groep beïn‐
vloedt de mate van wetenschappelijke creativiteit ervan. De Commissie dringt
erop aan nieuwe en jonge hoogleraren ‘de ruimte te geven hun plannen en ambi‐
ties waar te maken’ (Commissie Koers 2009, p. 58). De veronderstelling is dat
diversiteit een impuls geeft aan creativiteit: jong én oud, hemelbestormers én
zwoegers in het vooronder, mannen én vrouwen, nationaal én internationaal,
diversiteit van disciplines. Eerder heb ik daarnaar enig literatuuronderzoek
gedaan (Stolker 2006). Het onderwerp heeft sociologische en psychologische kan‐
ten. Van de Amerikaanse wetenschapssocioloog Merton komt de fraaie term
‘serendipitous micro-environment’, een omgeving waarin creativiteit gedijt
(Merton & Barber 2004, 230 e.v.). De wetenschapssociologie bestudeert de sociale
context waarin onderzoek en onderwijs plaatsvinden. In combinatie met de
wetenschapspsychologie ontstaat een fascinerende manier van kijken naar onder‐
zoeksgroepen. De Amerikaanse psycholoog Simonton (2004) onderzocht vier
bepalende voorwaarden voor creativiteit: ‘chance’, ‘logic’, ‘genius’, en ‘Zeitgeist’
(de eerste in alle diversiteit van betekenissen die dat woord heeft, van geluk, toe‐
val, kans, mogelijkheid, serendipiteit, en zo meer). Het gaat, aldus Simonton, niet
om niets (2004, p. 180):

‘(...) if I had to identify the single most critical topic for research, it would
probably concern the characteristics of the creative scientist. More specifi‐
cally, we need to know more about how various developmental and disposi‐
tional factors determine the type of creativity displayed by any individual.’

Het is een thema dat voor universiteiten steeds belangrijker zal worden. De typi‐
sche omgeving waarin rechtenfaculteiten opereren, en waarin de rechtspraktijk
sterk ‘trekt’, maakt het soms lastig om werkelijk te bouwen aan een diverse groep.
Anderzijds biedt juist die mobiliteit ook het voordeel van steeds weer nieuwe kan‐
sen.

8 Van eerste naar andere geldstromen; valorisatie

Ook de wijze waarop het juridische onderzoek wordt gefinancierd draagt bij aan
het beeld van een ‘discipline in transitie’. Van oudsher ontvangen juridische facul‐
teiten hun geld van de universiteit. De grondslag van de financiering van het
onderzoek is vooral het onderwijsvolume. Via een vaste opslag op het onderwijs
leveren meer studenten ook meer onderzoeksgeld op. Deze koppeling tussen
onderwijs en onderzoek spreekt evenwel niet vanzelf: kwaliteit in het onderwijs
garandeert niet automatisch kwaliteit in het onderzoek. Vandaar het toenemende
belang van de zogenaamde ‘tweede geldstroom’ (nationale en EU-onderzoeks‐
fondsen) en de ‘derde geldstroom’ (contractonderzoek). Toch is de eerste geld‐
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stroom nog dominant; over alle faculteiten gezamenlijk gemeten maakt NWO/EU
niet meer dan zes procent uit van de totale onderzoeksfinanciering (Commissie
Koers 2009, p. 36) Gemiddeld bedraagt de verhouding onderwijs-onderzoek voor
juristen aan Nederlands universiteiten 70-30 (Commissie Koers 2009, p. 391).

Rechtenfaculteiten presteren naar verhouding redelijk als het gaat om het bin‐
nenhalen van extern gefinancierd promotieonderzoek. Aanzienlijk slechter doen ze
het in de persoonsgerichte subsidies (Vernieuwingsimpuls, Spinoza, European
Grants). De verschillen zijn hier niet alleen groot met de natuurwetenschappen,
maar ook met gedragswetenschappen als economie en psychologie, en de geestes‐
wetenschappen. De Commissie veronderstelt dat het niet zo zal zijn dat juristen
‘geen goede ideeën’ zouden hebben, of geen goede voorstellen zouden kunnen
schrijven. Een belangrijke oorzaak ligt in het carrièreverloop. Het dominante car‐
rièreverloop is voor veel rechtsgebieden nog steeds dat de promovendus na de
promotie voor een aantal jaren de rechtspraktijk in gaat om daarna eventueel
terug te keren naar de academie. Als gevolg daarvan valt er een groot gat in publi‐
catielijn. Omdat het aantal publicaties een belangrijke parameter voor kwaliteit is,
ondervinden juist juristen daarvan ernstig nadeel.31 Een ander erkend probleem
is het nog steeds overwegend Nederlandstalige karakter van ons onderzoek; mijn
veronderstelling is dat de promovendus die zijn proefschrift nu nog in het Neder‐
lands gaat schrijven, daarmee een wetenschappelijke carrière via de tweede geld‐
stroom (NWO/EU) heeft opgegeven.

Valorisatie is de term die wordt gebruikt voor het proces dat wetenschappelijke
kennis omzet naar commercieel haalbare producten en diensten. De vraag naar
valorisatie wordt steeds vaker gesteld; onze tijd is er niet een van zuiver weten‐
schappelijk onderzoek.32 Snow verwachtte het heil vooral van de natuurweten‐
schappen; dat lijkt ook voor de Nederlandse regering het dominante idee. In de
zogenoemde Innovatieagenda die in 2008 door de verantwoordelijke ministeries
en brancheorganisaties is getekend wordt opgemerkt (Valorisatieagenda 2008):

‘De (…) agenda heeft betrekking op de benutting van kennis in alle domeinen,
maar is gebaseerd op ervaringen met de valorisatie van medisch, technisch en
bètaonderzoek en met het R&D intensieve bedrijfsleven. Dit komt omdat op
deze terreinen de meeste initiatieven zijn ontstaan. De ondertekenaars zullen
ook valorisatie in het alfa- en gammadomein, de kunsten en het interdiscipli‐
nair onderzoek stimuleren.’

31 ‘Waarom scoort juridisch onderzoek zo slecht bij NWO?’, Bijlage 1 bij Commissie Voorbereiding
Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerdheid 2005.

32 Zie www.valorisatie.nu, Den Haag: Science Alliance. Zie voorts het evenwichtige rapport van
STW, Rathenau Instituut en Technopolis, Waardevol. Indicatoren voor valorisatie, Utrecht: 21 juli
2011, dat een opzet biedt voor de samenstelling van zogenoemde ‘valorisatiekaarten’. Die zou‐
den op termijn een middel kunnen vormen om valorisatie-inspanningen en resultaten van ver‐
schillende instellingen met elkaar te vergelijken. Een model voor de geesteswetenschappen is al
uitgewerkt. 
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Deze vraag naar het maatschappelijk nut is juist voor juristen heel goed te beant‐
woorden. Bijzonder aan de rechtswetenschap is dat haar resultaten niet voorbe‐
houden blijven aan de kleine groep van collega-wetenschappers, maar nagenoeg
een-op-een worden gedeeld met praktijkjuristen (Posner 2002, p. 1314).33 Neder‐
land kent nauwelijks tijdschriften die uitsluitend door rechtswetenschappers wor‐
den gelezen. De Fin Koskenniemi (2006, p. 617) ziet het verschil tussen ‘acade‐
mics’ en ‘practitioners’ als een ‘contentious distinction’: ze beoefenen beiden het
recht – alleen de context verschilt. Dat ligt anders voor de meeste andere weten‐
schappen. Zo zijn praktijkpsychologen of huisartsen nauwelijks meer in staat de
‘eigen’ wetenschappelijke tijdschriften te lezen.

Naast de wetenschappelijke publicaties is de niet-wetenschappelijke vakpublicatie
belangrijk. Vakpublicaties zijn bij uitstek gericht op de disseminatie van weten‐
schappelijk onderzoek onder praktijkjuristen. Ze zijn daarmee belangrijke instru‐
menten van valorisatie van wetenschappelijk onderzoek.

Hierna in paragraaf 11 komt nog ter sprake de keuze voor zogenoemde ‘topsecto‐
ren’ (Nederland) en ‘grand challenges’ (Europa). Daarin gaat zeer veel onderzoeks‐
geld om. De rechtswetenschap mag niet achterblijven (Commissie Koers 2009,
p. 60-61). Haar kansen zijn goed beschouwd groot: waar valorisatie in het domein
van het bètamedische en natuurwetenschappelijke onderzoek vele jaren kan
duren, bedraagt de doorlooptijd in de rechtswetenschap vaak slechts vier dagen.
Het artikel dat op vrijdag in het Nederlands Juristenblad verschijnt, wordt op
zaterdag gelezen en is op maandag in een pleitnota verwerkt.

Ten slotte, dat juristen achterblijven in geldstromen speciaal voor het onderzoek
is geen Nederlands verschijnsel alleen. In de Duitse Exzellenzinitiative bleven in de
eerste ronde de sociale en juridische wetenschappen en de geesteswetenschappen
ernstig achter (Hartmann 2006, p. 447). Met dit ingrijpende programma probe‐
ren de Duitse regering en de deelstaten met een totaalbedrag van ruim twee mil‐
jard euro profiel te brengen in het Duitse wetenschappelijk onderzoek. Onder de
gehonoreerde voorstellen vond ik er slechts twee waarin juristen – althans – par‐
ticipeerden: ‘Die Herausbildung normativer Ordnungen’ (Frankfurt) en ‘Religion
und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne’ (Münster).

9 Van laissez faire naar beleid en sturing

De Commissie stelt vast dat het rechtswetenschappelijk onderzoek niet langer
iets is waarin individuele onderzoekers zichzelf maar moeten zien te redden,
maar een zaak waarvoor de organisatie – universiteit, faculteit, instituten en pro‐
grammaleiders – medeverantwoordelijkheid draagt. Ze stelt daarnaast vast dat er
veel tot stand is gebracht. Zo zouden inmiddels vrijwel alle onderzoekers het wer‐
ken in gezamenlijke onderzoeksprogramma’s accepteren en wordt er geen tijd en
energie meer verspild aan ‘nutteloze achterhoedegevechten’. Een tweede vaststel‐

33 Hij maakt een uitzondering voor het werk van Kelsen.
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ling is dat alle faculteiten goedwerkende kwaliteitszorgsystemen hebben: onder‐
zoekers en programma’s worden met enige regelmaat intern tegen het licht
gehouden. Voor individuele onderzoekers lijkt een opbrengst van drie weten‐
schappelijke publicaties per jaar een geaccepteerd minimum te zijn – de Commis‐
sie heeft wel haar aarzelingen bij aantallen – maar de lat kan anders worden
gelegd (Commissie Koers 2009, p. 54-55). Onderzoekers die onder de maat zijn
worden daarop aangesproken; programma’s die te weinig kwaliteit opleveren kun‐
nen worden beëindigd.

Uit het rapport van de Commissie mag worden opgemaakt dat faculteiten hier en
daar strenger kunnen zijn in de classificatie van wat wetenschappelijke en wat
vakpublicaties zijn. Naar aanleiding van een vorige visitatie beval een door deca‐
nen ingestelde adviescommissie aan de rechtswetenschappelijke discipline aan
om, met respect voor haar eigenheid, zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij
wat op dit punt in andere wetenschappen gangbaar is. Zij drong erop aan niet te
coulant te zijn (Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling Rechtsgeleerd‐
heid 2005, p. 26-27).34 Op een internationale conferentie die in 2004 in Den
Haag door NWO werd georganiseerd drong ook de Britse rechtswetenschapper
John Bell daarop aan (2004):

‘The key criteria for the quality of the content of research are that it must
contribute significantly to the existing knowledge or understanding of the
subject. This has two components. The research must offer a new insight. In
law, it is not sufficient that the information is new, since new laws or judicial
decisions occur all the time. There must be a new explanation or way of orga‐
nising the material. The work must also advance scholarship. The best
research will shape the field − it will be a point of reference for subsequent
research and not simply providing useful summaries for future scholars. In
terms of method, law is an eclectic subject. The key is that the method is
appropriate to the research. By its use, the research can contribute new
insights. It is not sufficient that the method is novel. It must yield results
that constitute a contribution to knowledge, and so demonstrate its value.’

Het nieuwe dat een publicatie moet bieden hoeft volgens de Commissie niet per
se betrekking te hebben op de uitkomst van het onderzoek of van de bereikte con‐
clusie. Het kan evenzeer betrekking hebben op het onderwerp, de invalshoek, op
de ordening, de argumentatie en de onderzoeksmethode(n). Daarnaast moet er
toch altijd sprake zijn van een duidelijke probleemstelling of vraagstelling, moet
er diepgang en grondigheid in het gebruik van bronnen zijn, moeten de opbouw
en de argumentatie zorgvuldig en controleerbaar zijn en moeten de gehanteerde
onderzoeksmethoden worden geëxpliciteerd en verantwoord (Bell 2004). Als deze
criteria het minimum zijn, dan zit het verschil tussen een goede en een uitste‐
kende publicatie, volgens de Commissie, in de mate waarin aan deze criteria
wordt voldaan en daarnaast in zaken als participatie in het internationale debat,

34 Voorts uitvoerig Vranken & Van Gestel 2010, 2011.
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de mate van werkelijke multi- of interdisciplinariteit, het belang van een rechts‐
vergelijkende component, de originaliteit of complexiteit van de gebruikte onder‐
zoeksmethode of de bijdrage aan theorievorming (Commissie Koers 2009, p. 28).

10 Van een vrijblijvende naar een meer objectieve publicatiecultuur

Pas als faculteiten en onderzoeksgroepen consequent de maatstaven hanteren die
bepalen of een publicatie als ‘wetenschappelijk’ mag gelden – alle zijn in een pro‐
tocol netjes uitgewerkt (Commissie Voorbereiding Onderzoeksbeoordeling
Rechtsgeleerdheid 2005, par. 6) – is een vergelijking tussen onderzoekers, pro‐
gramma’s en faculteiten mogelijk. Maar uiteindelijk mag de controle op zo’n juiste
classificatie niet berusten bij een individuele programmaleider of een vice-decaan
voor het onderzoek. Het moeten de tijdschriften zijn die schiften. Dat gebeurt nu
onvoldoende of is onvoldoende transparant. De rechtswetenschap kent daarom
een publicatiecultuur die lastig valt te beoordelen (Stolker 2005). De Commissie
noemt als ‘het meest belangrijke zwakke punt’ dat er binnen de discipline geen
algemeen gedeelde opvatting bestaat over wetenschappelijke kwaliteit op grond
waarvan onderzoeksresultaten beoordeeld kunnen worden (Commissie Koers
2009, p. 54, 29). Een separaat ‘wetenschappelijk gedeelte’ kennen de meeste tijd‐
schriften nog niet (Commissie Koers 2009, p. 48).

Het argument dat niet te doen vanwege het gevaar dat praktijkjuristen van het
wetenschappelijk gedeelte snel zullen ‘doorbladeren’ naar het praktijkdeel35 mag
geen reden zijn de diffuse situatie te laten voortbestaan. Ook de vrees voor een
kloof tussen rechtswetenschap en praktijk mag geen argument zijn om geen hel‐
der onderscheid te maken (Klijnsma, Van Leeuwen & Stein 2010). Het zal vast zo
zijn dat sommige wetenschappelijke publicaties zich meer zullen richten op pure
wetenschappers dan op praktijkjuristen, zoals de meer inter- en multidisciplinaire
law and…-publicaties, zoals rechtsgeschiedenis, rechtseconomie, rechtssociologie
en rechtspsychologie. Maar zelfs dan mag men niet te snel denken aan een puur
wetenschappelijke kring van afnemers van onderzoek. Het mag zo zijn dat de
gemiddelde advocaat of notaris minder belangstelling zal hebben voor een rechts‐
psychologische benadering van het privaatrecht, dat geldt bijvoorbeeld weer niet
voor wetgevingsjuristen of rechters, voor wie bijvoorbeeld dat gedragsperspectief
juist van groot belang is.36

Een ander probleem is dat tijdschriften in aanvulling op de kwalitatieve beoorde‐
ling door de redactie slechts bij uitzondering een aanvullende externe peer review
kennen. Bovendien kent de juridische discipline geen formele classificatie van
tijdschriften, zoals de A-, B- en C-tijdschriften in de economie. Een bijkomend
probleem is dat de rechtswetenschap op dit moment niet de mogelijkheid kent
om citaties enigszins betrouwbaar te tellen.

35 Anders evenwel Cauffman 2011.
36 Vgl. Van Gestel 2009.
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Externe peer review, ranking van tijdschriften, het tellen van citaties en het meten
van impact zijn even zovele instrumenten om de kwaliteit van onderzoeksgroe‐
pen en van individuele wetenschappers te meten. Het ontbreken ervan maakt het
voor bestuurders van universiteiten, voor nationale en internationale onder‐
zoeksfondsen, en voor evaluatiecommissies lastig om te oordelen over de kwali‐
teit van onderzoeksgroepen en individuen. In tijden van serieuze bezuinigingen
op onderwijs en onderzoek is die situatie ronduit risicovol. De Commissie Koers
stelt vast dat van haar werd verwacht dat zij ‘met terugwerkende kracht’ een
vorm van peer review uitvoert voor in elk geval de kernpublicaties, terwijl in
andere disciplines juist dit soort publicaties ‘al lang en breed peer review (en dan
meestal double blind) achter de rug hebben (Commissie Koers 2009, p. 47). Zij
roept de Nederlandse rechtendecanen op om snel werk te maken van een publica‐
tiecultuur die meer houvast biedt. In een eerste inventarisatie die onder weten‐
schappers werd gehouden kort voor de Commissie haar werkzaamheden aanving,
bleek dat vrijwel alle Nederlandse juridische tijdschriften naar hun inzicht als
wetenschappelijke tijdschriften zouden moeten worden aangemerkt. Een bijdrage
aan de oplossing van het probleem leverde deze exercitie daarmee niet. De deca‐
nen willen het daarom anders aanpakken.37 Van alle Nederlandse tijdschriften die
op de lijst van wetenschappelijke tijdschriften willen komen, wordt externe peer
review verwacht (al dan niet blind of double blind). Publicaties in tijdschriften die
daaraan niet willen meewerken, moeten door de faculteiten niet langer als weten‐
schappelijke publicaties worden aangemerkt, wat ertoe zou leiden dat onderzoe‐
kers die tijdschriften gaan mijden. Voorts wordt van de tijdschriftredacties ver‐
wacht dat zij, in geval zij zowel wetenschappelijke als vakpublicaties willen opne‐
men, aangeven of het om het een of het ander gaat. Vanzelfsprekend moet dóór‐
schieten worden voorkomen; Vranken en Van Gestel wijzen daarop in een diep‐
gravende analyse van het beoordelen van rechtswetenschappelijke publicaties.38

Maar de tijd dringt. In Europa loopt het Verenigd Koninkrijk voorop. Dat maakt
op dit moment de overstap van de Research Assessment Exercise (RAE) naar het
nieuwe Research Excellence Framework (REF). De uitkomsten van de REF moeten
de nationale onderzoeksfondsen houvast bieden bij het verdelen van onderzoeks‐
gelden, de belastingbetaler verantwoording bieden en universiteitsbesturen
inzicht geven in de relatieve positie van hun onderzoeksgroepen. Het valt daarbij
op dat in aanvulling op het meten van de wetenschappelijke impact de maatschap‐
pelijke impact (societal impact) belangrijker is geworden. Discussie over de vraag of
de maatschappelijke invloed van wetenschappelijk onderzoek is te meten is er

37 Het rapport van de naar haar voorzitter genoemde Commissie Du Perron wordt binnenkort ver‐
wacht en zal een overzichtelijke samenvatting bevatten van het werk van twee eerdere commis‐
sies (in de wandeling de commissies ‘Stolker’ en ‘Smits’).

38 Vranken & Van Gestel 2010, 2011.
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genoeg (Bekhradnia 2009),39 maar de ontwikkeling lijkt niet meer te stoppen. De
REF richt zich op output, impact en environment:

‘In forming their overall quality judgements, the panels will assess three dis‐
tinct elements of each submission – outputs, impact and environment –
against the following generic criteria:
a. Outputs: The sub-panels will assess the quality of submitted research

outputs in terms of their “originality, significance and rigour”, with
reference to international research quality standards. This element
will carry a weighting of 65 per cent in the overall outcome awarded to
each submission.

b. Impact: The sub-panels will assess the “reach and significance” of
impacts on the economy, society and/or culture that were under‐
pinned by excellent research conducted in the submitted unit, as well
as the submitted unit’s approach to enabling impact from its research.
This element will carry a weighting of 20 per cent.

c. Environment: The sub-panels will assess the research environment in
terms of its “vitality and sustainability”, including its contribution to
the vitality and sustainability of the wider discipline or research base.
This element will carry a weighting of 15 per cent.’40

Dus niet alleen: wie publiceert het meest in de beste tijdschriften of wie wordt het
best geciteerd?, maar ook voor 20%: wie is maatschappelijk invloedrijk?. Het
komende jaar zullen alle Britse universiteiten, ook de rechtenfaculteiten, met
casestudies en aan de hand van een streng protocol die maatschappelijke impact
aannemelijk moeten maken. Rechtenfaculteiten zullen dus op twee fronten actief
moeten zijn: de wetenschappelijke impact en de maatschappelijke.

Ook al zijn er bezwaren aan te voeren tegen bibliometrics of scientometrics, tegen
het uitrekenen van impact, wetenschappelijk en maatschappelijk, ook in andere
landen zal de rechtswetenschap ermee te maken krijgen, al was het maar als
gevolg van de Europese onderzoeksprogrammering. Komt de discipline niet zelf
met een min of meer acceptabel systeem, dan verzinnen anderen wel iets, zoals
het tellen van downloads of citaten via SSRN, Google scholar, Scopus, of via de
universitaire repositories. In haar zoeken staat de discipline niet alleen. Onze
buren aan de ene kant, de sociale wetenschappen, zijn meer en meer vertrouwd
geraakt met het (Engelstalige) Web of Science. Met de rechtswetenschap meer ver‐
gelijkbare problemen hebben onze geesteswetenschappelijke buren aan de andere

39 Interessant is het onderzoek van de Britse Fiona Cownie (2004) die onderzoekers interviewde
over hun ervaringen met de RAE. De opvattingen varieerden, maar één conclusie was wel dat
‘there appears to be little doubt that its effects on the discipline of law have been to increase the
rate of its move away from the legal profession (…) towards the centre of academy’ (2004,
p. 200). Eerder in haar boek sprak ook zij, vooral in verband met de methode, van een ‘discipline
in transition’.

40 Website van de Higher Education Foundation Council for England: www.hefce.ac.uk (25-9-2011),
alwaar alle informatie is te vinden.
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kant. Voor deze discipline heeft de Commissie Algra onlangs een conceptsysteem
ontwikkeld dat een zorgvuldige mix zou moeten zijn van verschillende kwaliteits‐
indicatoren, met een dominante rol voor de peers, met disciplinespecifieke of con‐
textspecifieke indicatoren, en met ruimte voor het toevoegen van indicatoren die
kunnen voortvloeien uit een toenemende digitalisering van de wetenschaps- en
publicatiepraktijk. Deze commissie hoopt een flexibel en maximaal eenvoudig sys‐
teem te hebben ontwikkeld (Commissie Kwaliteitsindicatoren Geestesweten‐
schappen 2011).41 Het systeem wordt de komende jaren uitgeprobeerd op het
onderzoek van twee Nederlandse geesteswetenschappelijke instituten. Het zou
goed zijn als ook onze discipline met dit systeem zou willen mee-experimenteren.

11 Profilering en de ‘grand challenges’

Het gaat – ten slotte – niet alleen om het tegengaan van verspilling van publieke
middelen en om het bevorderen van hoogwaardig onderzoek. Boven op de
geschetste facultaire programmering en de universitaire profileringen zien we een
derde profileringslaag ontstaan. Europa laat zich in de aanloop naar haar al
genoemde 2020-strategie (ERA Expert Group 2008) niet imponeren door tien of
twintig profileringsgebieden per Europese universiteit, laat staan door zestig
onderzoeksprogramma’s binnen één landelijke discipline. Europa wil in het
wetenschappelijk onderzoek de Europese grand challenges terugzien:

‘Europe is confronted with a number of complex interrelated socio-economic
challenges – such as creating and maintaining robust growth and jobs, tack‐
ling inequalities and migration flows, finding solution for the ageing society,
enhancing the security of its citizens and of the economy, as well as the
uptake of security solutions by potential users, and managing globalisation –
which require an in-depth understanding and comparable pan-European evi‐
dence for improved policy-making.

The uncertainties ahead linked to ageing, globalisation, insecurity, intercultu‐
ral encounters, individualism, the penetration of technologies in daily lives,
the ecological turn and the weakened capacities of political systems to re‐
spond to expectations as well as natural and man-made threats in particular,
clearly point to major social, economic and political changes for Europe. The
scientific challenge is thus for Europe to understand how and why these
changes have taken place, how societies are likely to react and develop poli‐
cies, technologies and related capabilities that can sustain the key objectives
of inclusiveness, innovation and security, and how policy learning across
Europe (and beyond when necessary) can improve.’42

41 De Commissie stond onder voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar in de Geschiedenis van
de filosofie Keimpe Algra.

42 Het citaat komt uit de eerste schets voor het 2020-programma: ‘Inclusive, Innovative and Secure
Societies’, Report from Horizon 2020 (2011). Het 2020-programma zal in 2014 FP7 vervangen.
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De Europese Commissie stelt voor de komende jaren een bedrag van tachtig (!)
miljard euro voor, specifiek voor onderzoek en innovatie (EU budget 2014-2020
2011). Eenzelfde beweging naar een maatschappelijke thematisering ziet men in
de Nederlandse politiek, waar in zogeheten ‘topsectoren’ wordt gedacht: life scien‐
ces, hightechmaterialen en -systemen, agro-food, water, energie, tuinbouw, che‐
mie, creatieve industrie en logistiek (Brief van de minister van Economische
Zaken 2011). Binnen deze topsectoren moet worden samengewerkt tussen ken‐
nisinstellingen, bedrijfsleven en overheid, de zogeheten ‘gouden driehoek’. De
Strategische Agenda (2011, p. 47) van het kabinet bouwt daarop voort: 43

‘Verdere profilering in het onderzoekslandschap is ook nodig met het oog op
een nog grotere bijdrage van de wetenschap aan onze samenleving en de vra‐
gen waarvoor zij staat. De grand challenges zijn in Europa in toenemende mate
een belangrijke aanvliegroute voor het definiëren van grootschalige onder‐
zoeks- en innovatieprogramma’s. Van belang is dat de Nederlandse kenniswe‐
reld hierop goed inspeelt en maximaal kan profiteren van de (financiële) kan‐
sen die Europa biedt. Dit vraagt om profilering op onderzoeksdomeinen die
van belang zijn voor maatschappelijke uitdagingen zoals energie- en water‐
schaarste, voedselvoorziening, verouderende samenlevingen, volksgezond‐
heid, pandemieën, voedselveiligheid en de opwarming van de aarde. Daarbij
zijn niet alleen de bèta- en technische disciplines in beeld, ook van de sociale
en de geesteswetenschappen wordt een stevige bijdrage verwacht. De econo‐
mische topsectoren leveren overigens ook een belangrijke bijdrage aan deze
maatschappelijke thema’s. De grand challenges vormen voor de economische
topsectoren ook kansen om geld mee te verdienen. Maatschappelijke uitda‐
gingen liggen niet altijd in het verlengde van de topsectorenaanpak. Daarom
is in het profileringsproces van de kennisinstellingen ook aandacht nodig
voor (veelal multidisciplinair) onderzoek dat nodig is om ook aan die maat‐
schappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.’

Grand challenges. Men hoort C.P. Snow vijftig jaar na dato: welke wetenschap
draagt werkelijk bij aan de oplossing van de grote vragen waarvoor Europa en de
wereld staan? Het zijn algauw onderwerpen met een sterk technische en bètame‐
dische inslag. Voor rechtenfaculteiten houdt deze ontwikkeling een lastige
opdracht in. In het citaat uit de strategische agenda wordt de rechtswetenschap
hooguit impliciet (‘sociale en de geesteswetenschappen’) genoemd. Waar en hoe
haken wij in op die grote vragen? Global Justice and Governance is zonder twijfel
zo’n grand challenge, die bijvoorbeeld met de oprichting van het The Hague Insti‐
tute of Global Justice in juni 2011 grootschalig kan worden aangepakt. Maar hoe
kan het gewone privaatrecht, bestuursrecht of strafrecht aan dit type van super‐
ambities bijdragen? Mijn antwoord zou zijn: dat kan heel goed; we doen het al,
maar laat het zien! Rechtvaardigheid, rechtsstaat, ordening, toezicht, beslechting

43 Zie voorts het SER-advies Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, Advies
11/07, april 2011, bijlage bij Kamerstuk 31 288, nr. 194 en opgenomen als bijlage hij het eindrap‐
port 2011.
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van geschillen, veiligheid en grondrechten, consumentenbescherming, maar ook
de scheve verdeling tussen arm en rijk die Snow zo bezighield, het zijn willekeu‐
rige onderwerpen waarmee juristen zich bezighouden. Ze spelen zeker niet alleen
op Europees niveau, maar evenzeer in de stad (‘Urbi et orbi’).44

Tegelijkertijd zal het werken aan de grote thema’s ook het gewone doctrinaire
handwerk nodig hebben – normal science. Posner wijst daar terecht op (2009,
p. 854-855):45

‘[T]he law schools need legal analysts, not merely as teachers but also as schol‐
ars. Doctrinal analysis cannot be left to judges. (…) I would like to see more
academic effort devoted to tidying up after judges.’

Ook dat blijft een belangrijke taak van het rechtswetenschappelijk onderzoek, in
omvang zonder twijfel de belangrijkste, die we evenwel meer dan nu moeten
expliciteren, uitdragen en verbinden met de vragen die samenlevingen op dit
moment bezighouden. Ook als de resultaten niet hemelbestormend zijn. Voor het
internationaal recht bijvoorbeeld benadrukt Koskenniemi die taak (2006, p. 603):
‘Today, it often seems that academic work in the field is justifiable only if it ends
up in a proposal of Institutional reform.’ Hij heeft gelijk. Het gaat veeleer om een
voortdurende stroom van grote en kleine valorisaties, waaruit blijkt dat de natio‐
nale en de internationale samenleving niet zonder haar rechtswetenschappers
kan.

12 Slot en conclusie

De Commissie Koers heeft in haar rijke en inhoudelijke rapport ook naar zichzelf
gekeken. Ze geeft aan dat landelijke visitaties op deze manier niet langer mogelijk
zijn. Zelfs als faculteiten in staat zouden zijn om werk te maken van een inzichte‐
lijker publicatie- en verantwoordingscultuur blijft het voor één commissie alle‐
maal veel te veel. Het ging in de laatste onderzoeksvisitatie om negen faculteiten,
met in totaal zestig onderzoeksprogramma’s, met duizenden publicaties. De Com‐
missie verzucht dat het benodigde tijdsbeslag voor emeriti wellicht nog haalbaar
is, maar voor personen die nog volop in functie zijn ‘eigenlijk een onmogelijke
opgave is’ (Commissie Koers 2009, p. 50). Bovendien is het voor één evaluatie‐
commissie nauwelijks meer mogelijk om de volle breedte van het juridische
onderzoek inhoudelijk te beoordelen. Dat wordt nog moeilijker als faculteiten
zich meer op multi- en interdisciplinair onderzoek gaan richten. De toekomst zal
daarom liggen in visitaties van één rechtsgebied (internationaal recht, privaat‐
recht), of in visitaties van een kleiner aantal faculteiten, maar dan met voorzie‐
ningen voor grensoverschrijdend onderzoek, eventueel ook internationaal.

44 Vergelijk bijvoorbeeld SEO Economisch Onderzoek 2009.
45 De gedachtewisseling gaat over de relatie tussen ‘judicial work’ en ‘academic work’. Zie ook Soete‐

man in zijn bespreking van het proefschrift van Wendt (2010).
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Gelukkig kon de Commissie Koers nog tot het oordeel komen dat het ‘goed (gaat)
met het juridisch onderzoek in Nederland’. Maar behalve tot de samenleving, de
grote onderzoeksfondsen en de colleges van bestuur richt de Commissie zich ook
tot de discipline zelf; een discipline in transitie, waar nog veel moet gebeuren. Dat
kan gemakkelijk tot ergernis leiden. Want wie zich maar enkele van onze grote
juristen voor ogen haalt – voor civilisten: mannen als Meijers en Cleveringa,
Scholten en Pitlo, Schoordijk, Hartkamp, Nieuwenhuis en Vranken, en zovele
anderen – zal wellicht menen dat deze opdracht (‘doe wat!’) bijna ongepast is.
Meijers’ invloed reikt tot ver in Rusland. Daar staat tegenover dat als rechtenfa‐
culteiten in moeilijke financiële tijden en in een steeds meer competitieve en
internationale omgeving deel willen blijven uitmaken van de academische
gemeenschap, er wel iets moet gebeuren. In elke raad van decanen stelt eenmaal
per jaar de rector de vraag: ‘Wie dragen wij dit jaar voor een Spinoza voor?’. Het
antwoord is niet vanzelfsprekend. Want ‘ja, geléérd zijn jullie wel, maar een Spi‐
noza…? Hoe groot is die kans? We hebben trouwens ook een sterrenkundige…’.

Het is meer dan mee-stribbelen alleen. De juristen behoren tot de universitas
magistrorum et scholarium; eeuwenlang vormden ze het hart ervan. Daarom: de
rechtswetenschap is goed op weg, maar op een aantal punten is haast geboden.
Dat geldt vooral de externe oriëntatie, in drievoud: onze wijze van publiceren en
de wetenschappelijke kwaliteitszorg die daarbij hoort (peer review, ranking, weten‐
schappelijke impact), onze thematische profilering (de Europese grand challenges
en de nationale topsectoren), en onze maatschappelijke impact (‘valorisatie’). Juist
in die externe verantwoording en oriëntatie mag de rechtswetenschap de aanslui‐
ting op de andere wetenschappen niet verliezen.
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Approaching Law through Conflicts*

Niels van Dijk

In this article the author presents Latour’s negative analysis of modernity and his
positive ethnographical studies of the modes of existence of our modern world. I
will discuss the merits and disadvantages of his specific approach on law – an insti‐
tutional ethnography of the French Conseil d’Etat – within this framework. The
analysis will be supplemented with the results of a conflict-based approach to a
case study in patent law at a law firm.

1 Introduction

What kind of approach is required when we study law from the perspective of
modernity? This is the question that has engaged the writing of this text and that
it has taken as its address.1 The question has already provided an indication for
the direction we are to take: law is to be studied from the perspective of ‘moder‐
nity’ or ‘modernities’.2 What however do we mean when we place law within the
horizon of modernity? What is the constitution of this evoked common world
that allows such perspectives to be assumed?

With Latour we can ask the question: what does it mean to be modern? According
to him modernity itself has the form of a constitution (Latour 1993). It is a legal
partition of powers and domains: humans belong to the domain of Society and
will be represented by politicians; nonhuman entities belong to the domain of
Nature and will be studied and represented by scientists. These conceptual oppo‐
sitions divide things in neat natural and social segments which are assigned to
different disciplines. From this partitioned perspective however many of the
issues of the ‘modern’ world like global warming, volcanic eruptions, financial cri‐
sis, spread of nuclear technology, oil disasters suddenly seem like strange hybrids
of these two domains. These imbroglios seem to mix up qualities that were sup‐
posed to be separate and they gather different disciplinary actors together in

* Niels van Dijk LL.M. is researcher at the Center for Law, Science, Technoloy & Society (LSTS) at
the Vrije Universiteit Brussel. The author wishes to thank Joep van der Vliet, Daniel López, Serge
Gutwirth and Mireille Hildebrandt for their valuable comments on earlier drafts of this article.

1 The question was posed in the description of the Disciplinarity and Methodology stream at the
Critical Legal Conference 2010 in Utrecht.

2 For the notion of ‘modernities’, see Eisenstadt 2000, p. 1.
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common projects.3 When we insist on explaining such issues either by natural or
by social causes, we miss out on the ways these modern conceptual distinctions
are themselves produced by the network of acting mediators in between. Nature
and Society are themselves not explanatory terms for these issues, but the result
of the work of purifying these hybrids. Meanwhile everything has already hap‐
pened in the middle between the divides where networks proliferate that always
already connect these distinctions. When we focus only on the pure concepts at
the end of the lines we miss out on all the ways in which these distinctions are
themselves produced by the network of translations through the mediators in
between. These mediators are not neutral, merely transporting intermediaries,
but original events with their proper creative capacities. Once it is realized that
this median space has always already been primarily filled up by these productive
mediating networks, we will discover that we have never been modern in the first
place: ‘The proliferation of hybrids has saturated the constitutional framework of
the moderns’ (Latour 1993, p. 51).

Latour urges us to study the work by which these hybrids are produced. This is
done by following the trajectories through which an issue that has become of con‐
cern connects different practices and the ways it is simultaneously transformed
by passing through the mediating tools, techniques and concepts that are specific
to each practice. In the context of his negative analysis of modernity Latour has
thus undertaken the more positive task of writing An Inquiry into Modes of Exis‐
tence of our common world. If we have never been modern, what have we been
and what might we become? This project includes a description of the modes of
enunciation or regimes of telling the truth (veridiction) of different practices like
religion, science, technology, ethnopsychiatry, economics, politics and law
(Latour 2008). These practices all have their own proper conditions of felicity
according to which the success or failure of the actions of their practitioners have
to be understood.4 None of these practices can be reduced to another practice or
to some common conceptual scheme (nature), since each one has its own form of
autonomy. In order to follow the circulation of issues through the networks of
hybrid mediators and to understand their transformations, we have to become
sensitive to the specificities of their practices. These different practices bring into
play the different mediating forms through which the issues at stake come to be
performed. They have to be approached in such a way that allows their practition‐
ers to fully deploy their differences and peculiarities. These practitioners bring
their own tools, techniques and concepts to bear upon what has become an issue
for them in a way that will articulate issues differently. Only in this way does a
more equal comparison between practices first become negotiable.

3 About this gathering force of issues see Lippmann 2009 and in response Dewey 1957. Lippmann
already observed in 1927 that many of the complex issues of life did not fit well into the presup‐
positions of modern democracy. He remarked that due to the proliferation of these mediated
issues ‘modern society is not visible to anybody, nor intelligible continuously as a whole’ (2009,
p. 32). For a recounting of the debate on this point between Lippmann and Dewey, see Marres
2005.

4 Latour borrows this notion of ‘conditions of felicity’ from Austin 1976.
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2 An ethnography of case folders in the French Conseil d’Etat

From this perspective we can turn to legal matters. We need an approach to law,
definitely, but in what way is law to be approached? How could the researcher
come closer to law in a way that discloses what it requires? How do we address
law in the nearness of its peculiarities? Latour has made an attempt in this direc‐
tion through a study of law in action at the French Conseil D’État (Council of
State), the highest court in France in administrative matters (Latour 2010).
Through an ethnographic methodology he has mapped the diverse network of
actors, things and sites in which law comes to pass and that enable legal practi‐
tioners to ‘speak the law’.5 According to Latour the isolated operation modes wit‐
hin this ancient institution provide ideal access to the legal ways of telling truth
(veridiction) and the ideal occasion to study ‘pure’ law.
The force of this approach resides in the way it manages to capture philosophical
questions about the nature of law in a way that is informed by the empirical spe‐
cificities of the legal process and that remain inaccessible to legal theory or legal
philosophy.

‘This book tries, through the device of ethnography, to capture a philosophi‐
cal question (and in addition a social theory puzzle) that would be inaccessi‐
ble philosophically [...]: the essence of law. Knowing that an essence does not
lie in a definition but in a practice, a situated, material practice that ties a
whole range of heterogeneous phenomena in a specific way.’ (Latour 2010,
p. x)

Latour tries to accomplish this in a series of steps. Firstly, by tracking how a legal
file slowly ‘ripens’ in its logistic circulation through its subsequent stages in the
institution: from the moment the ‘introductory claim in proceeding’ is filed by a
lawyer and received in the mailroom of the Council of State, to the moment the
claim is adjudicated by the judges and inserted in the archives and the volumes of
jurisprudence. On each point of its passage, the file becomes modified and slowly
transfigured into different forms. From this perspective, we gain insight in the
material dimensions of the file: how it constrains and acts upon the judges and
makes them reach their specific decisions. Furthermore, Latour traces the trajec‐
tories and pathways by which the members of the Council of State themselves cir‐
culate through different functions and roles within the institution, or between
the institution and the worlds of politics, law, business or State. In this way he
maps the dynamic of the Body of the counselors of State and the accumulation of
wisdom that they bring to bear upon files (measured in the currency of person-
years of experience).

After having made visible the several ways of dealing with files, Latour proceeds
by focusing more specifically on the review meetings in which the councilors have
to adjudicate or ‘speak the law’. The observations are directed towards finding the

5 The French word is dire le droit, in German it would be Recht sprechen.
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conditions of felicity that determine the success of legal arguments and enuncia‐
tions. He extracts a list of ten such conditions for a successful ‘passage of law’
(Latour 2010, p. 192-195):
1. the authority of the judges at stake;
2. the procedural path of the claim;
3. the logistic organization of cases;
4. the interestingness of the cases;
5. the authoritative weight of texts;
6. the control of the quality of the legal work;
7. the hesitations that provide room for maneuver before producing linkages;
8. the legal means that allow for certain actions;
9. the internal coherence of law;
10. the limits of law with justice and public indignation.

By studying the ways these ‘value objects’ are transferred in legal reasoning we
understand the process by which law comes to pass and how judges arrive at good
judgments.6

What understanding of law flows from these observations? How can we character‐
ize this regime of legal enunciations? Firstly, law in action can be described as an
accumulation of micro procedures through which the legal practitioners become
increasingly distanced from the specificities of the affaire of their concern and
through which an attitude of disinterest and detachment is gradually produced.
The micro procedures also oblige the practitioners to proceed step by step, as if in
slow motion, ensuring that they do not take a decision hastily, but instead pro‐
ceed with the proper hesitations and doubts.

Secondly, law can be described as a constructed (‘fabriqué’) fabric. Jurists contin‐
uously make law by producing attachments between documents. In this process
the documents in the case file become linked to legal texts through the specific
legal operation of qualification of the facts of a case according to legal concepts. By
attaching these two registers together the jurist is allowed to move away from the
facts and to pass on to the legal questions about the affaire. According to Latour
facts play a very specific role in law: they are things that jurists try to get rid of as
quickly as possible in order to move on to the particular point of law that is of
interest. He thinks this way of dealing with facts contrasts with science where
one never gets finally rid of facts at all, but always seeks to anticipate and estab‐
lish new facts and knowledge by always gathering more data and constructing
new chains of reference.7 According to Latour, legal qualifications never provide
any in-depth information about the essence of the case, but merely attach the

6 Latour juxtaposes the satisfaction of these conditions of felicity, a term from speech act theory,
to the successful transfer of ‘value objects’, a term he borrows from the semiotic theory of A.J
Greimas. In this sense the two terms seem to be used more or less interchangeably.

7 Latour 2010, p. 215. Phrased differently: science does not aim at producing ‘stops’ (arrêts) of fac‐
tual accumulations, but is rather interested in producing their ‘please-go-ons’ (continus).
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case to a superficial quality that permits its legal manipulation (‘A is an instance
of B as it is defined by article C or precedent D’):

‘Law produces no new knowledge, and yet it spreads its net over the world,
forming a fibrous mantle that extends ‘everywhere’ without ever producing
any information. It has better things to do: it maintains the fabric of imputa‐
tions’ (Latour 2004a, p. 248-49, my translation).

Law is here characterized as a superficial fabric of threads of attachment. This
superficiality is the proper form of autonomy of the law. Law is able to extend its
links everywhere to all persons and all acts because it extracts only a tiny part of
the essence of their cases and does not need to go into the depth of things. Law
itself is empty, without content, a mere trace on things and only because of this,
it can extend its flat grid everywhere and ‘let all the world pass’.

3 Critique: unfolding the case file

Latour’s ethnography fits into his more encompassing analysis of modernity and
the description of the different modern modes of existence. In The Making of Law
Latour dedicates a chapter to the comparison of the practices of science and law
with regard to their central object (heterogeneous phenomenon vs. homogenous
case file), the attitude of their practitioners (engaged vs. detached), the way they
deal with facts and their chains of transportation (reference vs. bligation).8 One
of the conclusions that Latour draws from the comparison is that ‘law has suffer‐
ed less from the ravages of modernism; it has kept to itself, in its habits, its slow‐
ness, even its techniques and its vocabulary’ and as such jurists ‘have never really
been modern’ (Latour 2010, p. 249-250).

These ‘macro’ statements and conclusions about law are prone to some objec‐
tions, many of which are due to Latour’s choice of the object of study – the case
file – and of the site of study – the Council of State. Remember that according to
Latour the isolated modes of operation within this ancient institution provided
the best opportunity to study the ‘pure’ mode in which law tells its truth. The
Council of State however seems a curious choice of site, especially in the light of
his previous remarks about the link between modernity and purification. As has
already been discussed in We Have Never Been Modern, Latour accused the
moderns of purifying the originary processes of translation produced in the net‐
works of mediators, by only focusing on the pure concepts at the end of these tra‐
jectories (‘Nature’ and ‘Society’). In this context it seems rather odd to start a
study of law at the end of the legal line in an instance of last appeal. This choice of
a pure starting point greatly risks rendering a purified account of law.9 Latour’s

8 For a more thorough discussion of this comparison see: Gutwirth 2008.
9 For these reasons Latour has been accused of being reductionist (De Sutter and Gutwirth 2004).
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work is thus subject to the same modern predicament that he analyzed earlier.10

The circle becomes self-enclosed when the resulting purified account of law is
used to arrive at conclusions about its non-modern nature. The purity has been
put in by methodological choice and is later claimed to be found as the outcome
of the study. In this sense, Latour’s approach obscures the impure of hybrid char‐
acter of law and makes us lose sight of the specific work of legal translation that
eventually make judgments possible. To understand these impure processes we
have to focus on the ways lawyers are oriented towards their legal object and
objective and how they endeavor to make extra-legal matters of disputes progres‐
sively pass into matters of law through a manifold of mediating legal actions,
tools, techniques and concepts.

Latour’s choice of the Council of State as the site of study thus has consequences
for the image of law that he extracts from his observations. His conclusion that,
contrary to science, law tries to get rid of facts as soon as possible might also be a
byproduct of this choice. The Council of State has the task to decide the legal
aspects of a certain affaire. It is formally obliged to abstain from judging the facts
of the case, since these have already been exhaustively dealt with by the courts in
first and second instance.11 When we zoom in on the passage of case files in these
lower courts however we will see that facts actually do play an important role. I
will get back to this point in more detail when I discuss the results of a case study
at a law firm. This does already indicate, however, that in the chapters on the
comparison of the practices of law and science and on the nature of law Latour
might have drawn his conclusions hastily or upon an unbalanced basis. A purified
image of law is compared with an unpurified image of science. In the exercise of
this juxtaposition, law finds itself pushed to the opposite end of the scales with
regard to the supposed homogeneity of its object and its negative attitude to
facts. Through this comparison several important aspects of the legal process
have remained black boxed and still need to be drawn out in the open. On the
basis of Latour’s empirical observations we should look further back the legal line

10 Latour seems to apply the very strategy to law that he accused the moderns of applying to nature
and society: starting from purity at the end of the hybrid lines to explain complex phenomena,
thus cutting great part of the hybrid networks that might have produced these purities. To ques‐
tion this point in a rather provocative manner: what prevents us from saying, when following
through this methodological approach, that science is still ‘purely’ occupied with nature, politics
with society, and lawyers with law?

11 In practice things are more complex and the very distinction between facts and ‘pure’ law itself
cannot be so strictly maintained. Formally, the Council is not allowed to pass judgment upon the
facts of the case, but in practice this is sometimes necessary for an appraisal of the legality of
administrative acts. As one councilor puts it: ‘The judge of ultra vires asserts the authority to
appreciate the facts of the case when such appreciation is necessary for the discovery of errors of
law […] he makes this factual inquiry only so far as the facts are the conditions of legality. The
powers of the Council of State over questions of fact thus depend on whether the law makes the
existence of certain facts the condition for the challenged act’ (cited in Schwartz 2006, p. 240).
Furthermore, article L821-2 of the French Code of Administrative Justice postulates an excep‐
tion to the rule of competence. Judges are permitted to substantially decide a case on its merits
‘in the interest of a good administration of justice’.
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and become immersed in even more empirical details about its practices, instead
of theoretically looking forward and jumping to other practices.

This brings us to the objections with regard to Latour’s choice of object of study
and the corresponding approach. According to Latour the case file forms the
materiality of law and the unity that allows organizing its whole proceedings. In
science there is no such unified homogeneous object, only disparate propositions
or claims about new inarticulate entities and phenomena. Latour states that the
circulation of a claim through heterogeneous chains of transformation that lead
up to a publishable scientific text has nothing to do with the singular circulation
of a legal file:

‘No claim has the closed, round and polished form of a grey cardboard folder,
which is easily transported, in which everything is held and which forms the
small world to which the judge has to restrict himself’ (Latour 2010, p. 211).

Again the comparison is unbalanced. Latour compares the chains of transforma‐
tions that gradually lead to the construction of a scientific text to a legal case file
in which the work of construction and assemblage has already been done. Again
law is taken in its purified form. By focusing mainly on how enfolded files logisti‐
cally circulate throughout the institution, we miss out on an important part of
what the legal process is about. We miss out on the way disputes unfold when
lawyers gradually make them proceed to judgment.12

4 Towards a conflict-based approach

Latour’s ethnography at the Council of State is an institutional study that has
mainly focused on following case files and tracing the positions of the counselors
in relation to these files. As such, this approach can not benefit from the advan‐
tages of his other studies focused on ‘circulating objects’, which make visible the
extended networks of translation through which such objects come to pass

12 This objection could even be mounted more forcefully against Vismann’s media-technological
studies of law that ‘attempt to ground the law in files’ (Vismann 2008). She takes files to be the
‘variables’ of law and explicitly excludes their ‘content’ from her studies, focusing exclusively on
their ‘external characteristics’ like their materiality and their function as recording devices.

50 Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011 (1) 1



Approaching Law through Conflicts

(Latour 1999).13 It is true that Latour did study the transfer of value objects. An
‘object of value’ can nevertheless not be equated with what is called the ‘matter in
dispute’ in legal conflicts.14 An approach to law that pays close attention to the
proceedings of this matter in dispute remains closer to the primordial judicial
meaning of a ‘thing’ or a res. A res is, before anything else, posited in the interi‐
ority of a controversy that opposes and reunites two protagonists within the
same relation – res in controversia posita – in which it can become a causa – a cause
for legal action (Thomas 1980). It is this matter in dispute, proposed in the appli‐
cant’s claim, which, rather than the file, is the unit of legal circulation and merits
our main attention. The antagonistic processes through which the matter in dis‐
pute legally proceeds, enable the possible transfer of some of the value objects in
relation to it. It is in terms of this cause that we are allowed to understand what is
at stake within a conflict for the legal practitioners, what actions they are re‐
quired to perform and through which legal means.

Contrary to the critique from De Sutter and Gutwirth that Latour paid too much
attention to the case file and too little to the decision, I will thus argue that he
even paid too little attention to the case-file. The file can only be logistically
transported through the institution as long as its contents remain enclosed in
paper folders. It can only be the unit of institutional circulation at the expense of
black boxing all the documents of the very conflicts that clients, advocates and
judges occupy themselves with and that make up the body of the case file.15 The
cover photo of the French version of Latour’s book depicts this predicament well.
We see enfolded files on an unoccupied desk in an empty conference room. How
can this be law in action when everything and everyone is either lacking or closed
away? How is the case file assembled? Which documents and pieces of evidence
are in these folders and how did they end up there? And what are those docu‐
ments about?

13 Latour himself denied that his study was institutional by drawing a distinction between law as
‘institution’ and law as ‘regime of enunciation’. He situated his endeavors in the realm of the lat‐
ter and proceeded by offering different ‘semiotic’ characterizations of this legal regime of enun‐
ciation (Latour 2004b). Each of these borrowings however imports a separate set of semiotic pro‐
blems within the domain of law, which will be expanded upon elsewhere (see Van Dijk & De Vries
2011). Relevant here is that the movement of purification is actually doubled (in addition to the
methodological/institutional purification discussed). The singularity of the matter in dispute
with which the legal practitioners are dealing is now also subjected to the gravitational center of
the semiotic regime of enunciation. By analyzing concrete conflicts in terms of transfer of value
objects and connotative keys (clefs) comprehensively evoking a regime of enunciation, the con‐
crete conflict becomes deductively subsumed away under presupposed semiotic (mu)signifiers
( ) and formulas (S1 → [S2∩O1]). It will then have lost its power of resistance that can oblige
one to take its particularity into account. For an example of this ‘deductive’ semiotic approach to
law see Greimas 1976.

14 This is a translation of the Dutch term voorwerp van geschil. This matter in dispute is comparable
to what Latour has called a ‘matter of concern’ (Latour 2004c).

15 In this sense Latour might have focused too much on the formal procedures within the Council
and thereby neglected the important legal difference between material or substantial law on the
one hand, and formal or procedural law on the other.
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We need an approach to law that brings the dynamics of the way legal practition‐
ers deal with conflicts back into full view: a conflict-based approach. For these
purposes we need to pay close attention to the matter in dispute and make visible
all the things that make a legal decision by lawyers possible in the first place. We
need to follow the things that happen between the moment a particular conflict is
first brought into contact with advocates and the moment it is decided by the jud‐
ges. From this perspective we can observe how the case file comes to be assem‐
bled in the first place, and, through an antagonistic process, initiated and sustain‐
ed by the constructive actions of advocates, render the case legally decidable. We
then come to see the legal prepositions that precede judgment and make it possi‐
ble.

5 Introducing and qualifying the matter in dispute

To gain insight in these conflict dynamics, I will turn to a ‘case study’ at a law firm
in the domain of patent law. The methodology used includes a mix of document
analysis, ethnographical observations and feedback sessions.16 By empirically
studying all the details of these intellectual rights in action we gain insight in
what allows legal practitioners to use legal concepts like ‘idea’, ‘concept’ and
‘invention’. Such a study visualizes, as it were, the ways these concepts are groun‐
ded when a dispute passes through these practices. Things play an important role
in this process. As matters of dispute they are the occasion for the legal process.
These things gradually transform and gather legal quality through the ceaseless
operations of proof, disproof, qualification, disqualification, authorization, unau‐
thorization of the advocates and through a host of different procedures, conditi‐
ons and instruments like office tools, computers, media of communication and
documents. In following the circulation of the central matter in dispute we will
pass from technological sites of international enterprises, through the offices of
law firms and will eventually proceed to court.

The case deals with a conflict between two parties active in the packing industry.
The dispute is about a patent application pending at the European Patent Office
for a machine for automatically filling boxes. This patent application was filed by
the defending party, the Canadian company Gortec Engineering Mechanics. The
applying party in this case is the Dutch company The Wool Company (TWC),
represented by their advocate Mrs. Blanchard. TWC claims the patent application
is illegitimate and has summoned Gortec. TWC claims it is a joint inventor of this
machine on basis of the contributions they made to the process in which the
machine was invented.

This seems like a straight forward introduction to a conflict however short it may
be. Being able to provide such an introductory summary already requires the con‐
flict to have developed to a certain extent. What the conflict is about has already

16 These methods are mentioned in the order of importance that they were given in working out
the account of the study.
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become stabilized. This however is not the way conflicts start when they first
enter a law firm and thus provides a misguiding image of the dispute dynamics.
We have to get back to the beginning of the process when the conflict was first
brought into connection with the law. This is not so easy; origins are always a
tricky business shrouded in the mists of time especially if they have not been well
documented. In these cases, we have to rely on oral recollection.

Blanchard: ‘In the beginning of a case the points of dispute are not always
immediately clear. The conflict is often situated at some distant moment in
the past, spread out over memories of different people and depending on their
role in the conflict. A process of reconstruction starts guided by the lawyers.
The central points of dispute are then articulated.’

For the advocate, the conflict is not given as something immediately apparent in
the beginning, but merely as a conflict she is confronted with. It is not yet clear
what it is exactly about; its very aboutness is still a problem to be worked out. The
conflict needs to be carefully reconstructed. Such reconstruction requires intense
cooperation with the client TWC in order to retrace all the instable memories and
lost documents. These have become distributed throughout a dispersed institu‐
tional network of long gone past situations, role-shifting actors and messy infor‐
mational archives and databases. These elements will all have to be traced and
gathered in order to be contracted into a few central singular points that will con‐
stitute the centers from which the conflict will unfold.17 Such contractions into
the central claims of the dispute are important since they will already imply and
determine the range of the possible paths through which the dispute might
become solved. They also make possible the whole tailored weaving of relational
threads that come to make up the texture of the conflict’s lawsuit.
We can trace the result of these contractions into the central issues in dispute to
the summons. A summons is a legal document that performs the legal act of offi‐
cially summoning a defendant to make his or her presence in court. It is the legal
form in which the dispute is pursued and that formally initiates the legal proceed‐
ings of the conflict.

‘In the context of her activities defendant Gortec has developed a machine for
automatically filling boxes of raw material. In this context defendant has filed
a Canadian patent application on 16 July 2004 for a device for automatically
filling boxes.’

Here we have the matter in dispute: a patent application on a device for automati‐
cally filling boxes. This is what Latour calls the ‘circulating object’ (Latour 1999)

17 With Deleuze we could call such singular points ‘centers of envelopment’ or ‘centers of implica‐
tion’. With regard to the relation between the contraction of dispersed elements and claims he
remarks the following: ‘Every contraction is a presumption, a claim – that is to say, it gives rise to
an expectation or a right in regard to that which it contracts, and comes undone once its object
escapes’ (Deleuze 2004, p. 100).
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of the conflict, i.e. the central matter of concern to the legal practitioners in our
case that we will follow through its multiple travels and transformations.

‘To hear the applicant’s claim being declared admissible and grounded,
thereby:
• To hear say before the law that applicant is joint inventor of the inven‐

tion described in the European patent application with number
YE672573 and consequently joint owner of the invention.

• Consequently, to hear the rights of joint property to the European
patent application number YE672573 be imputed to applicant accord‐
ing to article 9(2) of the Belgian Patent Act in conjunction with article
74 of the European Patent Convention.

The claim is based upon the contract between parties, the motives men‐
tioned, the laws en decisions concerning the subject matter, as well as any
other factual or legal means made to apply in due time during the course of
the proceedings.’

Here, we can see how the preliminary undelineated dispute has been contracted
into a few central claims. The advocates have gathered all the dispersed memories
and documents about the conflict in the cooperation with their client and have
qualified it according to the legal vocabulary regime of patent law in the following
grammatical form: X is the (co-)invention of Y. The conflict has been condensed
in claims of co-ownership of a patent on a device for automatically filling boxes.
This stating what is legally the case, or rather, what the case legally is, is a decisive
act in the practice of law. It is an example of an important legal operation called
qualification. Qualification is an act of translation in which an extra-legal matter
in dispute is put into a legal form (mise-en-forme). The claim is the most contrac‐
ted and simplified form of the conflict that brings together many heterogeneous
elements in one single formula. In this way it gives a primary orientation to the
dispute by assigning it a belonging in a certain legal regime: patent law. Only
when this translation into legal vocabulary has occurred can one talk about the
applicability of certain legal rules.

Not yet has the legal process been initiated, or a proposal for its possible termina‐
tion is already put forward in the summons. The company Gortec has now
changed capacity, it has become a party in a legal dispute. What was supposed to
be a matter of business for Gortec – filing a patent application for a machine, has
been duly halted and has turned into a matter in dispute officially initiated within
the legal arena. The last paragraph of the summons contains the many buds for
the unfolding of the legal process. It declares that the claim is firmly stated within
a fabric of threads that connect and ground it into contracts, facts, laws, judicial
decisions, and legal procedures and tools. In the subsequent paragraphs, I will fol‐
low these specific weaving acts by the lawyers throughout the case.
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6 Proceeding through the forms of the lawsuit

The claim proposed in the summons is the first formal legal qualification of the
matter in dispute. This action transforms the conflict into a legal case and ini‐
tiates the legal proceedings that will eventually lead to judgment. This proposi‐
tion is a preparation for the mutual articulation of the factual and legal positions
on the dispute throughout the interchange of documents called ‘conclusions’.
These conclusions are important documents. The parties are, to an important
extent, procedurally obliged to organize the dynamics of their dispute through
the exchange of these documents. Most of the dynamics through which the dis‐
pute is developed will proceed through them and I will therefore study them clo‐
sely in order to understand the way advocates organize their arguments and how
they perform their specific operations.

Gortec, as the summoned party, is granted the opportunity to respond to TWC’s
accusations by formulating a reply in defense. A first glance at the way this docu‐
ment is structured already provides us some insight. The reply is divided in three
sections called ‘In fact’, ‘The matter of the claims’, ‘In law’ and has an appendix
with an ‘inventory of pieces’. Here we have the three main layers of proceeding of
the dispute condensed in a table of contents: the legal propositions for conceptual
qualification and disqualification of the matter in dispute in the claims, the stitch‐
ing and cutting of pieces of evidence to the matter in dispute to ground it in the
facts, the aligning and realigning of legal authorities behind the governing condi‐
tions that ground the matter in dispute in the law. The indexed order shows the
central position of the matter of the claims that we already have become familiar
with in the summons. The matter of claim is situated between the facts and the
law and constantly connects and mediates these two. We will see how the matter
of claim of the dispute stated in the summons will have to be transformed in a
matter of fact before proceeding to become a legal object of patent law.

6.1 The legal mode of proof
In both conclusions of Gortec and TWC there is a section with the title: ‘The Facts
that provided the Occasion for the Present Dispute’. In order to understand the
specific notion of the legal fact and the way it works in the dispute dynamics, a
closer look at this text is required. In this section the central matter of the claim
– the machine for automatically filling boxes as described in the patent applica‐
tion – is further articulated through the legal procedures of proof.18

18 When we speak about what the case is in fact, we have to become familiar with the workings of
this very specific legal concept of evidence. Lawyers are bound to specific constraints for provid‐
ing valid proof, which are for instance not to be confused with the way proof operates in scienti‐
fic practices. Concepts like ‘burden of proof’, ‘evidential value’ and ‘evidential force’ are very char‐
acteristic for the legal mode of proof. The same goes for the means of proof allowed in general
civil proceedings: documents, witnesses, experts, presumptions, oaths, confessions and invoices.
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An important condition of proceeding is that who claims something will have to
prove it.19 If TWC claims it is joint owner of the device, it will, so to say, have to
demonstrate how it is joint up with the machine. In the summons TWC tried to
this by arguing that the machine incorporates elements of know-how that origi‐
nate from its engineers and that have been developed in mutual cooperation with
Gortec. TWC will have to prove that these elements come from its engineers by
stitching pieces of evidence to them. It turns out that the facts inscribed in this
section relate to contacts, meetings, negotiations, correspondence, cooperation,
contracts and conflicts between Gortec and The Wool Company. The majority of
these pieces are documents like e-mails, letters and contracts that inscribe a
variety of events, sites, actors, meetings, agreements, inventions and designs. An
ongoing part of the work of advocates consists in obtaining such documents, put‐
ting them in both paper and digital folders and attaching them to the matter in
dispute by inscribing sections of them in the body text of the conclusion. The
digital nature of these documents facilitates the inscription of quotes or pictures.
An ‘Inventory of Pieces’ is always attached to every ‘conclusion’ in which the pie‐
ces of evidence are ordered in categories and given a number. This inventory
mediates the connection between quotes or bracketed document titles inscribed
in the body text of the conclusion and the documents contained in the ‘Pieces’ fol‐
ders. Through all these textual operations legal reference is established to the
facts.

The lawyers of Gortec will endeavor to cut as many of those stitches as possible
and to do some weaving of their own in their subsequent reply in defense. In legal
texts these cutting actions can often be identified by the use of negating grammati‐
cal markers like ‘no’, ‘not’. The primary targets are TWC’s statements about
mutual cooperation in designing a new machine. Gortec claims that:

‘In contrast to what TWC asserts, not a single form of cooperation can be
deduced from the correspondence of mid 2004 that aims at the mutual devel‐
opment of an improved machine. What can be deduced however, is a mere
relation between a manufacturer/salesperson and a potential customer in
which the manufacturer adapts the machine to the needs and specifications
of the latter.’

All the pieces of evidence that TWC lawyers had collected from the correspon‐
dence between Gortec and TWC and stitched to the matter in dispute are cut by
the advocates of Gortec. If TWC has not developed any improvements to the
machine, they will be in no legal position to claim joint ownership. Gortec also
brings forth a new proposition in which all the relations of mutual invention that
TWC had deduced from their mutual correspondence are now reduced to mere
relations of purchase. TWC purported contributions cannot be qualified as inno‐

19 This condition for the burden of proof is expressed in article 870 of the Belgian Code of Procedu‐
ral Law. ‘Each party has to provide the proof for the facts that it brings forward’. This text howe‐
ver gives the misleading impression that all proposed facts have to be proved, whereas only those
facts that have been disputed have to be proved.
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vative, but rather as specifications regularly made by a customer for a custom
made product. Gortec here transposes the cause at stake from the specific regime
of intellectual rights (patents) for inventions to the general legal regime of sales
relations. This is another example of the legal operation of qualification. TWC
proposed translation to the legal vocabulary of patent law. Gortec disqualifies this
proposition and proposes a counterqualification according to the vocabulary of
sales. In law each qualification is a disqualification of other legal categories that
have been either explicitly proposed or which would have been possible. This
constant antagonistic process of qualification/disqualification (counterqualifica‐
tion) is very characteristic for the legal process of dispute resolution (Cayla 1993).

TWC will have to respond to Gortec’s challenges and prove its inventiveness in its
next statement of claim. It will have to show that the elements of know-how they
claimed to have contributed to the machine’s development really come from its
engineers. In order to do so the lawyers will have to further articulate the
machine by stitching new pieces of evidence to it. The etymology of the verb ‘to
articulate’ has a double meaning: ‘to separate into joints’ and ‘to attach by the
joints’. This is exactly the task the lawyers have to face. They will have to use their
skills to ‘open’ the machine, differentiate the functional elements, highlight those
that are appropriable and stitch them to a host of different events inscribed in
several documents like e-mails, letters and contracts. When we talk about open‐
ing the machine we are not referring to the work an engineer has to do when a
machine has broken down and he has to look for the problem in order to fix it.
This opening up of machines is a specific operation of lawyers in the field of
patent law. True, these operations do involve machines, breakdowns and the
work of engineers, but in a different meaning and within different mutual rela‐
tions. We could say that what has broken down is not the reliable way a machine
functions for people in practice, but the indisputable way it belongs to certain
practices in which people make use of them. It is around this breakdown of the
machine’s belonging, raised as a cause in patent law, that the constructive work of
its engineers becomes an issue. What the advocates of TWC have to reopen and
reconstruct is the network of relations in which the claimed machine came about.

In order to do so they will have to collect a host of documents by communicating
closely with the engineers at TWC either by face to face visits, e-mail or teleconfe‐
rences. These communications provide fascinating encounters between practition‐
ers of very different practices. The questions they pose, the concepts they use, the
interests and concerns they have, the things they work with make the advocates
and the engineers articulate the conflict that gathered them very differently. The
engineers have been implicated in the whole process that eventually led to the
legal dispute. They were involved in the contacts and contracts with Gortec, the
modifications of the automatic box-filling machine and the conflicts that resul‐
ted. The advocates however are concerned with the dynamics of this whole pro‐
cess only to the extent that it addresses a legal claim for joint property of a patent
on this machine. They thus require a different kind of involvement from the engi‐
neer. Successfully resolving the dispute in their advantage requires a mode of
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thought different from the technological one. The advocates thus have the task to
keep their client interested throughout the legal proceedings of the dispute which
can last for years. They also have to direct and divert the attention of the engi‐
neers in such a way that their efforts and know-how are not directed to achieving
their regular technical goals, but to the legal goals at stake in the conflict.

6.2 The legal conditions for proceeding
We have treated the work of qualification and evidential stitching that the advo‐
cates performed and will now turn to the legal section in their conclusions. Gor‐
tec’s advocates have disqualified the claims of TWC and have raised their own
legal (counter)claims. After having grounded these two movements ‘in fact’, they
now proceed by grounding them ‘in law’. After the factual work of stitching and
cutting the grounding threads for the matter of claim, we can now become
acquainted with the legal work of making explicit the conditions of proceeding for
these very claims themselves.20 Let us return to our case.

In the law firm two advocates have been assigned on our dispute and the kind of
work has been distributed between two advocates. Mr. Zomers writes the factual
part of the conclusion and ‘is really into the case’. He is familiar with all the pieces
in the inventory, is in contact with TWC’s engineers about the technical details,
and writes most of the draft texts. Mr. Zomers’ work consists in letting the
empirical evidence speak for TWC’s propositions through turning the matter in
dispute into a matter of fact. Mrs. Blanchard writes the legal part of the conclu‐
sion. Her exigencies are different. She will have to let the law and its authorities
successfully speak for TWC’s propositions, by establishing the conditions that
they have to satisfy in order to legally succeed. Her task is to look at the dispute
from a distance by abstracting from the details of the way the dispute empirically
occurred. This distance is not something one can just ‘take’. Just as there are
several media (cars, e-mail, telephone and the other techniques of implication)
that allow Mr. Zomers to bridge the empirical distance between him and his
client’s engineers, there are several things that allow Mrs. Blanchard to create
legal distance from a case. These things are texts with or by legal authorities,
which are inscribed in the books, journals and print-outs that we find in piles on
her desk and in her bookcase.

In order to understand these activities I will focus on a specific point in the dis‐
pute. I will go back to the endeavors of Gortec’s lawyers to disqualify TWC’s
second claim of the summons, in which they want to be imputed the rights of

20 The fact that making explicit the felicity conditions is such an important integral part of the
practical proceedings is definitely a curiosity of legal practice. In science these debates arise most
clearly in those situations in which scientists are engaged in controversies and conflict. Accord‐
ing to Kuhn such conflicts arise mostly in periods of crisis and revolutionary science, i.e. periods
in which the ‘normal’ practice of scientific activity has broken down (Kuhn 1996). In law this
kind of situation is at the heart of its ongoing activity because law is a practice that deals with
problems, conflicts and breakdowns.
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joint property to the European patent application for the automatic box-filling
machine.

‘For the conditions of applicability of article 9(§2) we have to refer to article
9(§1) dealing with the claim of recovery for a patent application. The princi‐
ples mentioned hereafter are thus integrally applicable to the claim to joint
property of TWC.
To succeed in her claim for recovery, TWC is required according to article 9
BPA §2 in conjunction with §1, to demonstrate that two cumulative conditions
have been satisfied:
• First, she has to prove that she has effectively developed a part of the

invention.
When there are several people who have contributed to the invention,
only those who made a substantial contribution can claim the quality of
inventor. (M-C. Janssens, Uitvindingen in dienstverband met bijzon‐
dere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten, Brussel, Bruylant,
1996, pp. 24-25)
[….]

• Second, she has to prove that Gortec has unlawfully taken this devel‐
oped part of the invention.’

We see here that apart from earlier having disputed the pieces of proof proposed
by TWC, Gortec’s advocates also dispute the ‘proof obligations’.21 They want to
prescribe the scope of proof that TWC is required to provide. Their work aims at
making explicit the conditions that TWC’s claim has to satisfy in order to legally
succeed and at proposing authoritative sources that govern the articulation of
these conditions. Gortec’s advocates have inscribed a host of texts from legisla‐
tion, legal doctrine, jurisprudence and dictionaries and have attached them to the
legal articles upon which TWC has grounded its claim of recovery of the patent
application. Gortec’s advocates have even cited a book by Mrs. Blanchard, TWC’s
advocate, which is supposed to support their interpretation! If even the advocate
of the other party is aligned, how can their proposal fail?

Gortec’s advocates proposed two conditions for the proceeding of TWC’s claim for
recovery (the ‘substantial contribution’ condition and the ‘lack of good faith’ con‐
dition). Both conditions will be the issue of intense debate in the subsequent
development of the case. I will here focus on the first condition: does one have to
demonstrate having provided a ‘substantial’ contribution to an invention in order
to classify as its co-owner or is it enough to have ‘merely’ contributed to its devel‐
opment? The advocates of TWC, in their statement of claim, try to cut off the
lines that would make such a stringent condition of substantiality govern the dis‐
pute. In order to have proven that one has effectively developed a part of the
invention one does not necessarily need to have provided a substantial contribu‐
tion. TWC’s advocates claim that the condition of substantiality does not occur in

21 The Dutch word is bewijsplicht.
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any legal text of law, doctrine or jurisprudence. Without even so much as a graf‐
ting point no attachment can be made and no legal authorities can be mobilized
and aligned. Gortec has thus ‘added an additional condition that is not valid’. The
judges must remain unconvinced, their convictions legally unauthorized to be
moved by Gortec’s proposals. In this proposed weft of conditions TWC has made
its scope of proof shrink and thus raised its chances for evidential passage. The
advocates have worked out the conditions for co-ownership, aligned the legal
authorities behind these and established the facts about TWC’s contributions
that these conditions obliged them to proof. By having established and satisfied
the legal requirements, TWC would have acquired the legal quality of co-owner
and would have gained the title to file the claim for recovery and to see it proceed
to judgment.

7 Conclusion

The case I have described has not yet been decided by the court, so I will refrain
from passing any judgments about its merits myself. My description serves differ‐
ent purposes. I started this article by treating Latour’s institutional ethnography
of the French Council of State and discussed its advantages and disadvantages,
most notably its approach to facts and the case file. I proposed a conflict based
approach for the study of law that unfolds the case file. Instead of focusing on the
circulation of a case file enclosed in a paper folder throughout the highest court, I
have focused on how such a case file becomes assembled in the first place, by stud‐
ying the dynamics of a patent dispute in its proceedings through and between law
firms. I have followed how the matter in dispute circulated throughout different
stages and, in doing so, displayed the way in which different legal operations like
qualification, disqualification, proof, disproof, authorization, and unauthoriza‐
tion gradually transformed the matter in dispute. When the company TWC first
contacted its lawyers, the dispute was vague, complex and without a clear object.
Later in the summons the dispute became contracted in a few central claims and
qualified as an intellectual rights dispute of joint ownership of a European patent
application on an automatic box-filling device. Throughout the ‘conclusions’ in
the statements of claims and the replies in defense, pieces of evidence were gath‐
ered and attached to the matter in dispute transforming it into a matter of fact.
Simultaneously, legal authorities from doctrine, jurisprudence and legislation
were aligned with the conditions for proceeding that will govern the matter in
dispute and will transform it into a legal object of patent law: an invention.
Through these series of transformations the advocates have gradually rendered
the dispute legally decidable.

From this perspective we have gotten a different view on the role of the facts in
law. They can certainly not be so easily discarded when talking about the nature
of law. The facts have their own legal standing and modus operandi within the very
specific and elaborate legal concept of evidence. Contrary to Latour, qualification
is not necessarily a device for getting rid of the facts by passing to the legal con‐
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cepts and questions of interest. Quite the contrary, new proposals for (coun‐
ter)qualification can forcefully open wholly new paths into the facts through
which the dispute will simultaneously come to be developed. Neither have we got‐
ten rid of the facts when we have passed to the legal questions. We have seen how
the work of articulating and authorizing the legal conditions of proceeding for the
claim can alter the proof obligations and the scope of proof. As a result of this
work the matter in dispute can thus also be lead back into the facts under the
form of a new legal quality. In turn, the attachment of new evidence to the matter
in dispute can give rise to the proposition of new legal qualifications.

This sheds a new light on what it means to apply legal rules to empirical cases.
Etymologically ‘to apply’ means to ‘attach to’ or to ‘fold to’ in order to bring some‐
thing in contact with something else. Advocates bring heterogeneous elements
together when they connect an extralegal thing to law in order to initiate its pro‐
ceeding as a matter of legal dispute. During the legal process two different fabrics
– the factual patchwork and the legal weft – have to be constantly folded to each
other in such a way that they join together and something can proceed. ‘Applica‐
tion’ does not have the hierarchical or vertical connotation of ‘subsumption’ in
which a factual matter is transformed by being syllogistically placed under a form
that itself remains unaltered. Instead the term application keeps open the possi‐
bilities for the mutual change of both case and rule that might result from a con‐
nection between the two. What the case is and what a rule requires is never some‐
thing given. In a lawsuit both have to be constantly worked out by being connec‐
ted to each other in a way that is legally tailored to the matter in dispute.
Finally, we have to come back to our discussion on modernity. On the basis of his
observations of the Council of State, Latour concluded that law has never really
been modern. Elsewhere he stated that

‘contrary to religion, technology, fiction, and politics, law has suffered much
less from the ravages from the modernist invention of matters of fact. In a
way, law has never been modern, always insisting on its original type of truth
condition and its completely specific key.’ (Latour 2008, p.9)

Throughout our observations we have seen however that law does ‘suffer’ from
matters of fact, but that these facts have their own properly legal conditions of
truth within the specific key of legal evidence. Furthermore, in Latour’s original
analysis modernity was traced back to its legal constitution, which divided the
world into two separate domains of power: society and nature, human and non‐
human. When Latour speaks about the non-modern nature of law however he
seems to draw his conclusions on institutional rather than these ‘constitutional’
observations. The Council of State has an isolated and formal mode of functio‐
ning and ‘has kept to itself, in its habits, its slowness, even its techniques and its
vocabulary’ (Latour 2010, p. 250). It might be that the logistics, habits and proce‐
dures of life inside the ancient walls of the Council of State have not changed that
much. Many domains of substantive law however, with vocabularies that can
easily be described as modern, have since changed or seen the light. A clear exam‐
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ple would be the whole discourse on human rights rooted in natural law, which
can hardly be said to have kept to itself with its universal pretentions. More to
the point are the very vocabularies of intellectual rights at stake in our case.
These vocabularies are grounded upon the very kind of modernist distinctions
Latour had analyzed earlier. Copyright is based on a crucial distinction between
the creativity of human authors and the domain of natural materials. These mate‐
rials can be used in creation but by themselves do not merit any legal protection.
The same goes for patent law which is based upon the crucial distinction between
inventions made by man that deserve patent protection, and discoveries of natu‐
ral facts that fall outside the scope of legal protection.22

This does not mean our analysis should stop at these static modernist vocabu‐
laries and their conceptual macro-oppositions. We have to closely approach how
these concepts are practiced in action when we want to understand their
meaning. Only in this way can we fully grasp the manners in which seemingly
opposed conceptual pairs are, over and over again, constituted in the dynamics of
dealing with concrete matters of legal dispute with its prolonged chains of micro-
transformations. In this sense the task of ethnographically mapping our own
legal practices has only just started. We have yet to study the many different con‐
flicts in the various legal domains and institutions and their various matters,
techniques, actions, conditions and constraints, for arriving at an understanding
of the concepts of law.
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The Theory and Practice of Teaching and
Guiding Legal Research Skills*

Ian Curry-Sumner & Marieke van der Schaaf

The aim of this article is to present a case study of the development process and its
underlying theoretical fundaments of a research skills line in the law degree pro‐
gramme. Broader educational purposes of the article are to give managers and lec‐
turers of law schools suggestions for implementing research skills in their curricu‐
lum. Accordingly, the article is aimed at stimulating students’ research skills. This
article will discuss the background to the decisions that were made in the Utrecht
School of Law, then discuss the ultimate end result, namely the implementation of
a new research skills line and the publication of a standard research skills instruc‐
tion. Furthermore, each section will commence with a brief outline of the theoreti‐
cal framework, followed by an explanation of how this theory has been practically
implemented in the Bachelor of Law in Utrecht.

1 Background

1.1 Introduction
A student graduating with a law degree from a university in The Netherlands
must be able to conduct independent academic research. Conducting research
requires research skills, coupled with advanced knowledge about the law. It is
widely agreed that a specific learning environment aimed at teaching and guiding
law students’ research may enhance the development of students’ research skills.
This starting point is certainly one that the Utrecht School of Law ascribes to.
However, if one asks the question how a law school should approach the issue,
responses vary enormously. In 2008, the Utrecht School of Law appointed a work‐
ing group to examine how the quality of the research skills amongst bachelor stu‐
dents could be improved. This article presents those findings, as well as the solu‐
tions adopted by the Utrecht School of Law. These solutions are furthermore pla‐
ced within the framework of fundamental educational science research. This com‐
bination of theoretical context and practical application forms the golden thread
throughout this article.

* Ian Curry-Sumner is Associate Professor (Senior University Lecturer), UCERF, Molengraaff
Institute for Private Law, Utrecht University, as well as coordinator of the Research Skills Project
in Utrecht. Recently he published Research Skills: Instruction for Lawyers together with F. Kristen,
T. van der Linden-Smith and H. Tigchelaar. Marieke van der Schaaf is Assistant Professor
(University Lecturer), Department of Educational Sciences, Utrecht University.
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1.2 Educational context
Research skills are comprised of many different facets, such as formulating
research questions, identifying possible sources and reporting the research. These
facets come together in different places in the legal curriculum. However, an over‐
arching line throughout the curriculum is sometimes difficult to identify.1 That
was certainly the case in Utrecht anno 2008. The Utrecht School of Law decided
in 2008 to attack this issue head-on. A project group was established with the aim
of improving the quality of the bachelor thesis. In order to achieve this aim, a
steering group was formed under the leadership of one of the current authors of
this article (namely Ian Curry-Sumner), with the other members emanating from
different institutes within the School of Law.2 The steering group was in turn
assisted by the project group which comprised lecturers from all the various insti‐
tutes of the School of Law, namely private law (Ian Curry-Sumner), international
and European law (Arie Trouwborst), constitutional and administrative law
(Aletta Blomberg), legal theory (Tina van der Linden-Smith and Jet Tigchelaar)
and criminal law (François Kristen). Initial discussions within the context of the
project group focused on formulating the scope of the task at hand. In order to do
so, attention first had to be paid to identifying the skills regarded to be essential
to produce a written academic research report. This early period of discussion was
ultimately essential in ensuring that the project remained focused and delineated.

At the same time and early in the discussions, the steering group determined that
more information was required with regard to the extent and the exact nature of
bachelor students’ underperformance in doing research. Therefore, all lecturers
involved in teaching and assessment of the bachelor dissertation were requested
to identify the specific research skills (using the list of research skills previously
identified by the project group as necessary in writing an academic piece) in which
students currently consistently underperform. After interviews with twenty-one
bachelor dissertation lecturers, the overwhelming response to the question (in
varying degrees) was that students consistently encounter difficulties with the
formulation of the research question,3 as well as the proper reporting of their
research (i.e. issues relating to correct language use, structure and citation).
When questioned further, many lecturers explained that the students had not
acquired certain basic skills necessary to write an academic legal analysis,4 noting
that the ultimate quality of the written piece was lower than expected. In general

1 Skills courses have, for example, been introduced in Maastricht and Tilburg. In Maastricht, skills
courses are offered in the first year and awarded a total of 8 ECTS across two courses (Bachelor
Rechtsgeleerdheid and Bachelor European Law School Regular Track) and 9 ECTS across three
courses (Bachelor European Law School English Language Track). Although the Tilburg skills
track spans all three years of the bachelor, the focus is firmly on information skills (i.e. search
skills), as well as writing and presentation skills. Leiden also offers compulsory writing skills
courses in the first year.

2 The other members of the steering group were: François Kristen, Tina van der Linden-Smith and
Jet Tigchelaar.

3 Approximately 95% of those questioned.
4 Approximately 75% of those questioned.

Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011 (1) 1 65



Ian Curry-Sumner & Marieke van der Schaaf

it turned out that for many law lecturers the schism between expectation and real‐
ity with respect to the quality of the bachelor dissertation lead to frustration.

In analysing this phenomenon, two different problems need to be distinguished.
Firstly, students find it difficult to apply skills learnt in one subject in a different
context. In educational science terms this issue is known as ‘knowledge transfer’.
Although it is evidenced that most research skills are strongly bound to specific
content domains (i.e. subject specific skills such as the search for international
case law from a United Nations tribunal or the search for a specific preparatory
document to a national piece of legislation),5 it is possible to stimulate the
transfer of research skills from one domain to another (e.g. from property law to
criminal law). Horizontal transfer from one content domain to another can be
achieved through different means, for example (a) by practicing research skills in
different contexts within the same sub-domain or (b) by promoting reflection of
the skills taught (e.g. by stimulating discussion of the skills and the manner in
which these skills have been developed).6 Anno 2008, students in Utrecht were
primarily confronted with research skills training in two subjects: the compulsory
core subjects offered in Public International Law (Kernvak Internationaal Recht)
and Constitutional and Administrative Law (Kernvak Staats- en Bestuursrecht)
during the first year and a half of study. The limited number of contexts in which
students practiced research skills may have contributed to a diminished possibil‐
ity for horizontal transfer.

Secondly, the question arose whether the traditional methods used to teach stu‐
dents these skills were suitable. This issue is, therefore, related to the didactical
concept behind teaching research skills in a legal setting. In the traditional curri‐
culum, instruction and research assignments were structured and followed along
a pre-determined sequence resulting in students concentrating on executing a
standard procedure of doing research, without serious reflection on the scientific
reasoning as a core characteristic of academic research (Chinn & Malhotra 2002,
p. 175-218). As a result, students may often have a non-academic view of
research.

1.3 Aim and structure of the article
With these two problems in mind, the Utrecht School of Law embarked on an
ambitious project to identify the problems surrounding the level of bachelor
research skills and subsequently attempted to solve the problem or at least
improve the situation. The aim of this article is to present a case study of the
development process and its underlying theoretical fundaments of a research
skills line in the law degree programme. Broader educational purposes of the arti‐
cle are to give managers and lecturers of law schools suggestions for implement‐
ing research skills in their curriculum. Accordingly, the article is aimed at stimula‐
ting students’ research skills. This article will discuss the background to the deci‐
sions that were made in the Utrecht School of Law, then discuss the ultimate end

5 Cf. Brown et al. 1992, p. 65-77; Lock 1989, p. 221-33; Roth & Roychoudhury 1993, p. 127-52.
6 Cf. Veenhoven 2004.
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result, namely the implementation of a new research skills line and the publica‐
tion of a standard research skills instruction. Furthermore, each section will com‐
mence with a brief outline of the theoretical framework, followed by an explana‐
tion of how this theory has been practically implemented in the Bachelor of Law
in Utrecht.

This article is divided into eight sections. After this initial introduction (section
1), attention will be paid to the concept and content of research skills: what are
research skills and what makes these skills distinct from others? (section 2). The
main sections of this article will focus on how such skills can best be developed
and stimulated in a legal educational setting (section 3). Four examples will be
provided of how this can best be achieved by means of elucidation of goals and
objectives (section 4), the instruction and guidance offered (section 5), the tasks
or assignments for the students (section 6), as well as the assessment of the sub‐
mitted work (section 7). The article will conclude with a summary of the results
achieved in Utrecht, along with an indication of the future progress in this field
(section 8).

2 Research skills

2.1 Theoretical framework
Developing students’ research skills is a critical component of contemporary high‐
er education. In many countries and disciplines, students carry out research pro‐
jects that involve a longer time-span (e.g. a few weeks or months). In such open
inquiries, students have freedom to explore questions and problems of their own
interest. For example, in many comparative law courses at the Utrecht School of
Law students are required to draft a comparative research paper in a small group
on a topic of their choosing. They often have the entire teaching period (i.e. eight
weeks) to draft their research question and write the final research report (Chinn
& Malhotra 2002, p. 175-218). Accordingly, students need to plan and carry out
their own investigation and reflect on the research process (Zion et al. 2005,
p. 959-983). Furthermore, students’ reflection on their process and overall qual‐
ity of the research is needed to enhance their deeper understanding of research
(Gott & Duggan 1995; White & Frederiksen 1998, p. 3-118). For example, stu‐
dents should evaluate their own research process and make adjustments to
ensure that the methods employed to collect their materials are suitable to attain
their research objectives and thus ultimately answer their proposed research
question. This requires that students are self-regulated learners able to control
their own learning and to self-monitor and self-evaluate their research process. In
Utrecht, this process culminates in the final bachelor year with the submission of
a bachelor dissertation (Bachelor Afstudeerwerk), in which all the skills learnt
during the bachelor are brought together in a final research project.7

7 In Utrecht, this final dissertation project is also offered in the form of a course, meaning that
students have eight weeks to complete the research cycle.
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The word ‘research’ is, however, used in different contexts. Sometimes it repre‐
sents content, i.e. a body of knowledge relating to the meaning of research that
students need to master (in this sense as a noun), whereas in other contexts it is
used to refer to a process in which student participate when they carry out
research (in this sense as a verb) (Hodson 1992, p. 65-77; Kirschner 1992,
p. 273-299; Lunetta et al. 2007, p. 393-441; National Research Council 2000).
This article focuses on both; how students come to terms with the underlying
knowledge base, as well as the meaning of research by means on on-the-job prac‐
tice i.e. by being involved in research projects. A research process is iterative in
nature and comprises a number of individual features: (a) posing academically
oriented questions; (b) gathering evidence in responding to questions; (c) formu‐
lating explanations from evidence; (d) connecting explanations to academic
knowledge; and (e) communicating and justifying the explanations (National
Research Council 2000). Carrying out research is cognitively complex and demand‐
ing (Blank 2000, p. 486-506; Kuhn et al. 2000, p. 495-523; Zion et al. 2004,
p. 728-753) since conceptual, procedural and contextual knowledge are needed
for decision making, as well as certain skills and attitudes towards careful execu‐
tion, proper processing of data, consistent reasoning, and critical evaluations
(Lunetta et al. 2007, p. 393-441; Stokking et al. 2004, p. 93-116).

2.2 Practical application in the legal context
Much has been written in the educational science world about the difference
between generic skills and domain specific skills. Domain specific skills with re‐
spect to the law degree refer inter alia to the ability to apply legislation, read and
analyse case law, the ability to solve a case, advise a client, draft contracts or
argue in court. These skills are domain specific in the sense that they are not
required of a biology or medical student. Although there is currently no general
agreement upon the division of skills between the general and the domain speci‐
fic, it would appear that in the legal textbooks, general consensus is present with
regard to the core domain specific skills.8 This skill set would also appear to
largely correlate with the legal skills set identified during the mid-term evaluation
of the legal bachelor in Utrecht in 2006 (Faculteit Rechtsgeleerdheid 2006, p. 27).

General skill sets refer to those skills that are not specific to a particular disci‐
pline. For example, all students, regardless of their discipline, should be able by
graduation to independently formulate a research question. Although obviously
domain specific issues will arise with respect to the precise formulation of this
question, the skill sets required to formulate a research question are similar
enough between the disciplines to talk of an overarching general skill set.

In identifying a general set of academic skills, it must be noted that this list bears
great resemblance to a general set of research skills. It is in fact the set of research
skills that form the core general academic skills set. With this in mind, the focus

8 For example, in Loonstra & Mok 2008 chapters are devoted to using a statute book, reading and
analysing legislation, finding, using and analysing case law, using legal literature, using parlia‐
mentary proceedings, answering a fact pattern and case management.
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of the first skills trajectory in the Utrecht School of Law is on research skills. This
obviously does not exclude the creation of other skills lines within the legal
bachelor programme, for example a legal skills line or a presentation skills line.
After three months of discussion and debate in the aforementioned project
group, six phases in a research process were identified. Although aware of the fact
that a research process is not linear, the creation of six phases readily assists in
the teaching of the various skills, as long as attention is paid to the constant rein‐
forcement of the idea that the skills are interlinked and one must constantly refer
back to one’s original research question and as required amend, change, improve
or remove.

The following list of research skills was identified and divided across six phases
within the research process.

Phase 1: Preparing the research

Phase 1a: Acquaintance with the subject
1.1 Preparing the choice of a subject
1.2 Understanding the difference between having a subject and a research

question
1.3 Ability to use methods that enable you to move from subject to

research question
1.4 Being aware of the different selective properties of the research ques‐

tion
1.5 Understanding the different types of research questions and having

the ability to select the research question that is most suitable for your
own study

1.6 Ability to distinguish between the formulation of the research ques‐
tion and the research objective

1.7 Determining whether the research question is achievable considering
the restrictions

1.8 Delineating the subject
1.9 Operationalisation of the research question
1.10 Having/activating the knowledge required to conduct the study

Phase 1b: Formulation of the sub-questions
1.11 (Functional) formulation of the sub-questions
1.12 Ability to structure sub-questions logically
1.13 Breaking down different elements of the questions
1.14 Outlining the research plan/designing the research plan
1.15 Ability to use the research question to create chapters with subsec‐

tions

Phase 1c: Justification of the study/sources
1.16 Ability to indicate the social relevance of the research
1.17 Ability to indicate the academic relevance of the research
1.18 Ability to justify the selected method
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Phase 2: Collecting the material

2.1 Establishing different kinds of sources
2.2 Drawing up a search plan
2.3 Establishing search terms and a search strategy
2.4 If necessary, making a list with interview questions
2.5 Finding sources at different levels
2.6 Recording and compiling registers of sources

Phase 3: Assessing the material

3.1 Identifying possible sources
3.2 Insight in the academic character, quality and reliability of a text
3.3 Understanding the difference between an academic legal text and

other research
3.4 Ability to assess general legal sources
3.5 Ability to assess electronic legal sources

Phase 4: Structuring the report

4.1 Understanding the function of an introduction
4.2 Ability to draft an introduction
4.3 Understanding the function of the main body of the text
4.4 Ability to draft the main body of the text
4.5 Understanding the function of a conclusion
4.6 Ability to draft a conclusion

Phase 5: Structuring the reasoning

5.1 Ability to link with the research question
5.2 Identifying the arguments for and against different points of view
5.3 Analysing and balancing the arguments
5.4 Structuring the arguments according to meaning and priority

Phase 6: Reporting the research

Phase 6a: Presenting the research
6.1 Understanding the influence of the audience on the form of the

research report

Phase 6b: Oral presentation
6.2 Can use audio-visual aids (e.g. presentation software)
6.3 Useful pointers: eye contact, use of voice, gestures, attitude etc.
6.4 Practising the presentation

Phase 6c: Written presentation
6.5 Form: Understand the different forms of research report
6.6 Content: Informative, correct arguments, consistent etc.
6.7 Style: Correct and accurate use of language, well-written
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6.8 Lay-out: Headings, font etc.
6.9 Acknowledgement of sources: Correct, accurate, no plagiarism etc.
6.10 Reread and revise: Re-read your own text

Phase 6d: Reflection
6.11 Reflecting on the research process and suggesting improvements for

the next time

3 Development and stimulation of research skills

Generally, a curriculum that develops students’ research skills is based on an
explicit model of the way in which such skills develop. Utilising this approach
with legal research is not wholly satisfactory since an adequate theoretical model
for describing and explaining the development of research skills is not yet availa‐
ble. Well-known models for skills development in educational science literature
involve psycho-motoric skills or simple cognitive skills (Anderson 1982,
p. 369-406; Fitts & Posner 1982) and are not well suited to research skills in the
other contexts, e.g. the legal context (Stokking & Voeten 2000, p. 101-118; Veen‐
hoven 2004). Though it is often assumed that development takes place in sequen‐
tial phases, the development of research skills can be an irregular process within
which sudden or somewhat unexpected improvements can occur. Consequently,
there is no conclusive model of the development of research skills to aid in struc‐
turing the creation of a learning line in a curriculum (Stokking et al. 2004,
p. 93-116). As knowledge is one of the main contributing factors in stimulating
further learning processes (Bransford et al. 2000), many argue that the most
important condition both for doing, as well as for learning to do research is
having relevant prior knowledge. At the same time, having prior knowledge can be
a problem when this knowledge contains misconceptions or general, everyday
notions that do not correspond with academic concepts (e.g. the concept of offer
in contract law). Although students can have misconceptions concerning academ‐
ic content, they also misunderstand the nature of academic knowledge and the
way it is developed and tested (Blank 2000, p. 486-506; Bruner 1963; Khishfe &
Abd-El-Khalick 2002, p. 551-578; Osborne 1996, p. 53-82). It is therefore often
argued that alongside the actual explorative practical process of conducting
research, students also must receive explicit and continuous instruction and feed‐
back in order to ensure the constant interaction between thought, action, and
discussion (Gott & Duggan 1995; Lederman 1999, p. 916-929; Zion et al. 2005,
p. 959-983). Instruction and feedback in such a way ensures that the distance
between students’ actual developmental level in a certain (research) task and the
level that will be accomplished with guidance can be bridged (Vygotsky 1978).
Such instruction and feedback can have many forms, depending on the needs of
students (e.g. directed instruction, questioning, providing hints etc.). For
instance, it has been shown that when students’ research related cognitive activi‐
ties (which can be based on misconceptions), such as the steps they undertake to
solve a given problem, are discussed with their tutors deeper learning can be
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achieved (Aleven & Koedinger 2002). In an ideal situation the stimulation of stu‐
dents’ research skills is based on a learning line in which learning objectives cor‐
respond to the level of the students. Since the development of research skills
amongst individual students can differ, it is also important to have a learning line
that is flexible enough to provide students with an anchor in this learning pro‐
cess. At the same time, this learning line should also aim to provide an anchor to
lecturers in creating coherence in their own teaching.

In creating a learning environment that is conducive to the learning of research
skills, attention must be paid to a number of different aspects. The main compo‐
nents of the learning environments lecturers can create for their students are the
goals and objectives (section 4), the instruction and guidance (section 5), the
tasks or assignments for the students (section 6), and the assessment (section 7).
The subsequent sections will therefore focus not only on the practical implemen‐
tation of the research skills line and instruction in Utrecht, but will place these
developments in the theoretical framework of the educational sciences.

4 Goals and objectives

4.1 Theoretical framework
While teaching students how to do research, lecturers can strive for different
goals (Gott & Duggan 1995; Hodson 1992, p. 65-77; Kirschner 1992, p. 273-299;
Meester & Kirschner 1995, p. 127-140; Thair & Treagust 1997, p. 581-597), for
example (a) to motivate students, (b) to allow students to experience indepen‐
dent or cooperative assignments, (c) to illustrate phenomena and concepts, (d) to
gain hands-on experience, (e) to contribute to the development of their subject
knowledge, (f) to train them in practical skills (e.g. correct citation of legal sour‐
ces), (g) to experience authentic tasks as a researcher, (h) to systematically exe‐
cute certain activities, (i) to let them think as a researcher, and (j) to let them
experience the ‘ethos’ of research and academia.

In the everyday practice of teaching and guiding students’ research skills, lectures
generally focus on: (i) developing students’ scientific knowledge by means of
doing research; (ii) motivating and activating students’ learning by (collabora‐
tively) working on open research assignments; as well as (iii) developing students’
research skills (Rijborz 2003). Teaching aims provide specific detailed informa‐
tion with regard to the behaviour students should demonstrate at the end of the
course, as well as the requirements according to which these skills need to be
acquired and the criteria for the assessment of these skills. These teaching aims
form an important starting point for the creation of a learning line. In order to
accurately formulate these teaching goals, two different sets of skills need to be
distinguished, namely the underlying basic skills as well as the overarching com‐
plex skills. These two sets of skills can be linked to each other by means of a hie‐
rarchy, with the overarching complex skills at the top of the hierarchy and the
basic underlying skills forming the necessary foundation to be able to successfully
complete the overarching complex skills (Van Merriënboer & Kirschner 2007).
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4.2 Practical application in the legal context
The application of this theoretical context in a legal setting has proven to be
somewhat challenging. Although certain aspects, such as the training of practical
skills, have traditionally formed an integral role in the legal bachelor, other
aspects have not.9 In the end, the goals to be achieved have been formulated
through the precise formulation of the research skills in the instruction book (as
mentioned in the section 1.2 and 1.3). Each substantive law course in Utrecht
dealing with the instruction of legal research skills is therefore expected to use
the research skills instruction book as the point of reference in determining the
teaching goals with regard to research skills. This process has thus ensured conti‐
nuity in the teaching goals throughout the bachelor programme, as well as visibil‐
ity of the research skills line throughout the bachelor curriculum.

Traditional legal skills training has also departed from the assumption that stu‐
dents should commence the research skills training from the point of a
researcher, namely in formulating a research question; this is after all the start of
all research. However, upon reflection it was decided not to depart from this posi‐
tion. Instead, attention was paid to the hierarchical nature of the research skills
themselves. What is necessary in all research and what is necessary dependent
upon the sort of research that one is conducting? More attention will be paid to
this particular issue later in this article in section 5.2.2.

5 Instruction and guidance

5.1 Theoretical framework
Lecturers having to decide how to teach research have to make choices on several
dimensions. Firstly, they have to decide the context in which to teach the stu‐
dents. Nowadays it is common to assume that broad, complex skills such as
research skills should preferably be taught in authentic contexts. Connected to
this is a second choice, namely whether to teach the separate sub-skills individu‐
ally followed by integration, or focus immediately on meaningful wholes. There is
evidence that the latter would be preferable because it better complements the
manner in which complex skills develop (Hodson 1992, p. 65-77). Thirdly, lec‐
turers can choose to install a learning sequence (conform a learning line) from
easy to difficult, either with regard to subject content (conceptual) and/or with
regard to research method (procedural). Fourthly, lecturers have to determine
how much to structure the learning process through assignments and guidance
(on a learning line), and how much to leave to the students themselves. Obviously
lecturers might vary the amount of structure, fitting in with the complexity of the
research and with the students’ experience. In general, bachelor students have
little experience in doing research and thinking scientifically. A very structured
learning environment, in which the students almost have no space for making
choices, is counter-productive (Roth & Roychoudhury 1993, p. 127-152). The

9 For general material on legal research skills and legal research skills training see: Brayne &
Breakey 1996; Clinch 1991 and 1994; Midgal & Cartwright 1991.
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same is also true for a very open learning environment, in which the students are
thrown in at the deep end and left to their own resources (Fradd & Lee 1999,
p. 14-20). It has been empirically proven that the approach of pure discovery lear‐
ning (i.e. prohibiting any intervention from lecturers) neither increases learning
transfer nor subject-matter learning and the acquisition of basic scientific skills
(Anderson et al. 1997, p. 18-21; Mayer 1987). This may demand too much ‘cogni‐
tive load’ of novice researchers, meaning that the capacity of the working memory
is exceeded (Van Merriënboer & Kirschner 2007). When working on complex
assignments, students learn best by ‘guided reinvention’ (i.e. not too open, not
too structured), because both extremes lead to superficial learning (Kanselaar et
al. 1999). Accordingly, lecturers should provide balance in their instruction and
guidance with respect to the degree of structuring and guiding students’ learning
process. A proper way of preventing students suffering from too much cognitive
load is by means of sequencing learning tasks from simple to complex.10

Furthermore, according to the instructional design literature, to facilitate learn‐
ing the different components of the learning environment must be consistent
with each other. There are indications that better results are achieved in educa‐
tional settings where the curriculum and the assessment methods are aligned
(Cohen 1987, p. 16-20). Therefore, an appropriate learning environment for
research is not just a matter of adequate separate components. All components
should address the same agenda and support each other: the objectives are clearly
stated in terms of the research skills needed, the teaching methods support stu‐
dents conducting the research, and the assessment addresses those same research
skills. With the term ‘constructive alignment’, Biggs (1996, p. 347-364) proposes
a marriage between constructivism as a framework for instructional design and
the principle of alignment. The principle of constructive alignment means that
lecturers are expected to be clear in the goals they pursue; to choose for student-
oriented instruction and guidance; to work with authentic assignments fitting
with the students’ level; to be authentic in their assessments; and to make these
components fit together.

5.2 Practical application in the legal context
The Utrecht approach consists of two separate, yet interrelated elements: the
introduction of a research skills line coupled with the publication of a standard
research skills instruction. Each of these elements will be discussed in this sec‐
tion, relating the various elements to the theoretical framework outlined above.

5.2.1 Standard research skills instruction
The ultimate product of the discussions of the steering group in Utrecht was the
creation of a standard research skills instruction. The book consists of four main
chapters: the list of research skills (chapter 1), the instruction of these skills
(chapter 2), the assessment of the skills (chapter 3), and examples of standard
feedback forms (chapter 4). These four chapters should be read in combination

10 See further section 6.2.
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with each other and form an integrated whole. By means of colour-coding and
cross-referencing, the skill-sets are fully integrated with each other. In this way, it
is hoped that the linear structure of the book will not hinder the somewhat cycli‐
cal nature of the research experience.

In this context, the research skills instruction forms the basic guide for all legal
bachelor students in Utrecht. The book is not intended to be read from cover to
cover in the first course. Instead, students are introduced to each set of skills pro‐
gressively throughout the curriculum. Accordingly, the research skills instruction
serves as the necessary means of support in the creation of the research skills
line, as will be discussed in section 5.2.2.

5.2.2 Research skills line
This section will deal with three different choices that have been made in Utrecht
with regard to the introduction of a research skills line, namely the choice for a
research skills line, the positioning of the various skills in the degree programme
and the positioning of the associated instruction of the skills.

Firstly, the choice was made for a research skills line that was integrated into the
subject-related courses, instead of separate skills course. As was explained in the
introduction Utrecht has opted for a research skills line that spans the entire
three years of the bachelor programme. Instead of creating a separate research
skills or general skills programme, the skills line has been fully integrated into the
existing subjects. In this manner, an attempt has been made to ensure that the
problems associated with knowledge transfer can be solved, or at least alleviated.
Students are now made aware of the fact that they are learning non-subject speci‐
fic skills, alongside the subject-related content. Furthermore, the research skills
line provides a general overarching framework within which students are con‐
fronted with different skills at different moments in the bachelor. Nonetheless,
although this line requires a standard sequence in which the skills are to be
trained, students are provided with flexibility when it comes to learning the indi‐
vidual skills. In this way, a compromise has been reached between the need for
structured learning on the one hand, and the need for an open learning environ‐
ment on the other.

Once the decision was reached to implement a research skills line throughout the
entire bachelor programme, the next question of when each skill should be
addressed in the subject-related courses arose. As was stated in section 2.1, it is
essential that lecturers and organizations appreciate that certain skills must be
acquired prior to the development of other skills. Previous experience in Utrecht
has led to the conclusion that requiring students to formulate research questions
in the first year can lead to problems. These considerations coupled with the
desire to avoid superficial learning and promote guided reinvention, promoted
Utrecht to opt for a ‘backwards approach’ to the research skills line. To fully
understand this approach, one first needs to appreciate the structure of the
Utrecht law degree. The bachelor is divided into three main sections:
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1. Foundational section: During the first six months, students are introduced
to the basic principles of law (Grondslagen van het Recht) and provided with
a general introduction to various subjects (Inleiding Privaatrecht, Strafrecht
en Staats- en Bestuursrecht).

2. Core section: In the subsequent two semesters11 students study the eight
core subjects of law: property law, the law of obligations (contract and
tort), substantive criminal law, criminal procedural law, constitutional law,
administrative law, international law and European law. In Utrecht these
subjects are called kernvakken.

3. Choice section: Contrary to the first half of the degree programme, the
second half is characterised by choice. Nevertheless, despite the apparent
superficial freedom, students do have to choose within a range of specific
groupings if they wish to receive a declaration of ‘civiel effect’ that will
entitle them to enter into the legal professions at a later date, they have to
choose certain subjects. For example, procedural law, company and com‐
mercial law, a comparative law subject, a context-related subject (legal so‐
ciology, legal philosophy and so on), as well as a course in general legal the‐
ory (algemene rechtsleer).

These three sections also form the basis for instruction in the research skills.
Alongside the content-related subjects in the ‘foundational section’, ‘foundational
research skills’ are introduced, namely structure, legal reasoning and reporting.
For example, specific attention is paid to the necessary components of an intro‐
duction, as well as the need to cite legal sources correctly and consistently (in
terms of the research skills instruction this is equivalent to phases 4, 5 and 6). In
the second ‘core section’, in which students focus on the ‘core’ content-related
subjects of the law, the research skills line follows suit and shifts attention to the
‘core research skills’, namely the ability to collect and assess ones sources (in
terms of the research skills instruction this is equivalent to phases 2 and 3). In
the seminar groups, students are no longer provided with extracts from existing
case law. Instead students have to find the relevant case law and statutes them‐
selves, and subsequently answer the content-related questions concerning these
cases. In the third and final ‘choice section’, the degree is typified by the ability
for students to choose subjects in which they are interested (within certain para‐
meters). Once again the research skills line follows suit, introducing students to
the most complicated research skills, namely those focusing on the choice of a
subject and the formulation of a research question (in terms of the research skills
instruction this is equivalent to phase 1). Students are not only introduced to the
‘choice research skills’, but also to the need to justify choices that are made.

Thirdly, special attention was paid to the concept of ‘constructive alignment’ in
implementing the instruction session on informational research skills (i.e. search
strategies). Unlike in previous years, Utrecht has now opted not to have the law
library practical in the first week of the first year. As has already been stated, law

11 Spread across the last six months of the first year and the first six months of the second year.
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students are now first trained in foundational research skills, namely the struc‐
ture, legal reasoning and reporting of a research report. During the first six
months students are, therefore, not required to find case law and legal statutes.12

Providing a library practical in this semester therefore leads to a ‘non-aligned’
skills programme. Instead, Utrecht now offers all first years students a law library
practical in April of the first year (i.e. in the second semester). This two-hour
practical is divided into two separate hours. In the first hour students receive
instruction from an older student-mentor. The student-mentor explains the basic
framework of search strategy and the database available. The student-mentor
ensures an approachable and accessible environment in which the skills are intro‐
duced and students are able to ask questions in a non-daunting setting. At the
end of this session students are provided with a number of assignments that they
are to do at home. The following week, students return to the law library and
receive a further hour of instruction from law librarians with specialised expertise
in information skills.

Perhaps the most innovative part of this new structure is that the two subject-
related courses that students follow at the time of the practical (property law and
constitutional law) have fully integrated these search skills into their regular
teaching. Each week students are given a content-related question in which they
first are required to ‘find’ the relevant case or statute. The complexity and diffi‐
culty of the search strategy gradually increases throughout the course, ensuring
that by completion of the courses a student should be able to find cases and sta‐
tutes in a variety of different subjects at a relatively high level of complexity. This
system ensures that students are provided with instruction, as well as the oppor‐
tunity to practice those skills immediately in an authentic educational and practi‐
cal setting. This process is repeated in the second half of the core subjects when
students are asked to search for legal literature. Again the assignments are provi‐
ded within the seminar groups for the law of obligations and administrative law.

6 Assignments

6.1 Theoretical framework
In a learning environment featured by independent learning, as expected in
Dutch upper secondary education, a substantial part of students’ learning takes
place as they work on assignments. The main features of assignments which can
improve the work and the learning of students are well known: the problem is
recognizable for them and is seen as relevant; the problem is challenging (not too
easy nor too difficult); the work should result in a final product; students are allo‐
wed to cooperate; there is a variety of tasks to be done; and there is room for stu‐
dents to make choices of their own (Blumenfeld et al. 1991, p. 369-398). Dutch

12 Nevertheless, it must be noted that students can of course search for case law and statutes of
their own volition to assist in the understanding of the concepts taught. Furthermore, it must be
noted that this structure does not necessarily apply to the students participating in the Utrecht
Law College programme.

Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011 (1) 1 77



Ian Curry-Sumner & Marieke van der Schaaf

lecturers are used to varying the scope and difficulty of assignments and they
often believe this to be easier than to varying the degree and nature of guidance
(Vankan 2000).

Assignments can include various information and options: the choices that stu‐
dents still can or have to make; the sources and facilities to be used; the time
planning; the way of cooperating; the guidance they can ask or will be given; the
moments of assessment; and the assessment criteria. Especially the assessment
criteria can be used to explain the learning aims and their importance and can
make meaningful feedback possible. Clear goals and realistic feedback can be
important motivators (Boekaerts 1991, p. 1-17; Crooks 1998, p. 438-481).

Additionally, the lecturer can provide students with opportunities to cooperate.
Lecturers can let students cooperate for practical reasons, such as reduction in
the number of assignments to be assessed. Cooperation can also be seen as a goal
on its own because students in their future life will also have to work in teams.
Additionally, cooperation can motivate the students and thereby further the learn‐
ing process. Cooperation can also further students’ learning directly if it triggers
discussion and reflection on the research assignment in progress. Finally, lec‐
turers have to make decisions about the coaching they will give the students, the
frequency, amount and type of feedback, and the extent to which they stimulate
reflection and self-assessment (Collins et al. 1989, p. 453-494).13

6.2 Practical application in the legal context
On the basis of the theoretical context in which assignments and research skills
assessment need to be created, the Utrecht context is one characterized by inter‐
disciplinary co-operation. Students embarking upon a bachelor of law in Utrecht
will in the first semester be confronted with the research skills line in the course
Principles of Law (Grondslagen van het Recht). In the context of this course stu‐
dents are provided with a set material and a legal research question. They are sub‐
sequently required to write a legal analysis in groups on the basis of this material.
Accordingly, the focus in this subject is squarely founded on research skills that
are required in the latter three phases of a research process, namely the structu‐
ring, reasoning and reporting of the research undertaken. In order to assist the
students in developing these skills, they receive two forms of instruction, peer-
tutor based instruction from older students (i.e. mentors) and one instruction
session from university lecturers. By involving more advanced students, an acces‐
sible and approachable environment in which students feel comfortable airing
their fears, queries and questions is created. The mentors are also able to explain
the need to learn these skills from direct, first-hand experience. The mentors are
often involved in final phases of their own bachelor or masters degree, thus ena‐
bling first-hand experience to be disseminated in an extremely informal and
easily accessible manner.

13 See further the discussion in section 6.
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Moreover, sequencing learning tasks can be based on part-task or whole-task
sequencing. Part-task sequencing starts with individual sections of the task at
hand and works towards the whole task, whereas whole-task sequencing starts
with a simplified version of the final task and works towards a more complicated
version of the ultimate goal (Van Merriënboer & Sweller 2005, p. 147-177). Al‐
though the whole-task sequencing in the context of the research process would at
first glance appear to be the most obvious method, the Utrecht School of Law has
instead opted for the part-task sequencing method. This is not, however, to say
that whole-task sequencing does not form an essential component of the degree
programme. Instead the first compulsory year and a half of the study is utilised
not only in ensuring that students possess the necessary foundational knowledge
to continue with their study, but all the necessary skills to do so. As a result, in the
final year and a half of the study, any individual student will experience the
whole-task sequence on multiple occasions (e.g. in the context of a comparative
law subject or context based subject such as legal philosophy or legal sociology)
prior to the ultimate test in the context of the bachelor dissertation.

7 Skills assessment

7.1 Theoretical framework
Assessing research skills by means of realistic research assignments is in tune
with new assessment strategies known as performance assessment and authentic
assessment. These strategies lead to a closer integration of teaching and assess‐
ment. Alongside a summative function, in which the achievements of students
are assessed, the assessment also serves a formative function, whereby the assess‐
ment of the teaching process is also supported, for example in providing feedback
in diagnosing problems or providing feedback (Stokking et al. 2004, p. 93-116).
For instance, students can receive formative feedback throughout the process of
working on their long-term research assignment and get a summative mark when
they have completed the assignment. There is a body of firm evidence that form‐
ative assessment has the greatest impact on development and achievement (Hat‐
tie 2008), because it can enhance learning when it provides students with feed‐
back about specific qualities of their work, and about how to improve (Black &
Wiliam 1998, p. 7-75; Kluger & DeNisi 1996, p. 254-284). Especially students’
involvement in their own assessment stimulates learning. For instance peer- and
self-assessment increases students’ responsibility for their learning and enhances
understanding of criteria and standards for good performance.

In addition, lecturers have to make a number of specific decisions with regard to
how often and what to assess, in addition to determining the assessment criteria,
scoring, norms, and quality assurance. The assessment criteria will depend on the
research steps or research skills emphasised by the lecturer, as well as course
goals. Assessment criteria can assist lecturers to accurately assess students’
research assignments. Assessment criteria can direct teachers’ attention on what
to assess and may contribute to a shared interpretation of students’ work. Such
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criteria also can serve as an instruction to students that may guide them during
their research process. Lecturers must also decide how to score: more analytically
or more holistically. Analytical scoring involves the systematic scoring of research
projects with respect to individual aspects of the research process, the final grade
being based on the addition of the scores for the individual parts. Holistic scoring,
on the other hand, refers to a general impression for the research project as a
whole. Finally, the lecturers also need to ensure that they pre-determine their
approach prior to assessment and communicate this to all involved.

7.2 Practical application in the legal context
From the start of this project, it was appreciated that the assessment criteria for
grading of research reports and the provision of feedback were essential to the
ultimate success of the implementation of the research skills line. Accordingly,
two chapters in the research skills instruction focus on the assessment of
research reports (chapter III) and the provision of feedback (chapter IV). The
assessment criteria have been formulated as to focus on the overarching research
skills instead of on the basic research skills themselves.14 General assessment cri‐
teria aimed at objectifying the assessment procedure have also been provided.
These criteria enable students not only to determine the quality of their own
research, but also provide a useful tool and structure when requiring students to
undertake peer-review assessments.

Perhaps the most novel, and also challenging innovation is the introduction of a
standard research project assessment form. The basic idea is simple: every time a
student is required to submit a research-based assessment during their bachelor,
the student will be provided feedback as regards the level and quality of their
research skills. The assessment form is identical regardless of the subject, and
therefore enables students to analyse their cross-content based research skills.
Such a multi-purpose feedback form will also enable the bachelor dissertation lec‐
turer to gain first-hand insight into the current level of any given student’s
research skills. This also means that a lecturer will be provided with the opportu‐
nity to furnish the student with tailored instruction and guidance as to how best
improve those skills that require attention. Accordingly, it is hoped that the feed‐
back forms serve both a summative, as well as formative function both in terms
of the assessment of a given subject, as well as the improvement of the research
skills of each student throughout the bachelor.

Uniformity often entails rigidity. To compensate for this and ensure that the
research report feedback is tailored to the individual needs of the lecturer and
course at hand, two aspects should be mentioned. Firstly, two blank spaces have
been left available on the feedback form. These assessment criteria are left open
to provide all lecturers with the ability to highlight specific assessment criteria.
Secondly, two different assessment forms have been included, a standard form to
be used in all cases, and an extensive assessment form should lecturers require

14 See earlier section 4.1.
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more specific or extensive feedback. The assessment forms, with the combination
of grading indications and room for comments provide a balanced approach to
the systematic and holistic scoring approaches.

8 Conclusion

The development of complex research skills demands a learning environment in
which students learn in a gradual, independent, active and cooperative manner
and in a meaningful context. The teaching of such skills should be focused on
mentoring and guiding the students’ development with the content of different
subjects being integrated into the process. The assessment of such skills forms an
integral part of the learning environment. The intended result is that students
learn to monitor the consistency and scope of the research as a whole.

In Utrecht these factors have ultimately been translated into the publication of a
research skills instruction and the implementation of an accompanying research
skills line. These innovative steps have, however, only recently been taken, and
therefore empirical evidence is not available as to the effect that these changes
have had on the final quality of the research reports submitted. Nonetheless,
early indications are that the general level of the written reports has indeed in‐
creased, and that the students are much more aware of how and more impor‐
tantly why they need to use legal databases in searching for legal materials.
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Praktijkgericht juridisch onderzoek*

Geertje van Schaaijk

In dit artikel wordt de stelling verdedigd dat in een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek zowel juridische als empirische onderzoeksmethoden nodig zijn. De centrale
onderzoeksvraag in een praktijkgericht juridisch onderzoek dient immers gerela‐
teerd te zijn aan het recht en aan de praktijk, zodat het antwoord op de centrale
vraag praktisch bruikbaar is. Vragen van het type ‘mag dat?’ of ‘werkt dit?’ kunnen
die relaties met recht en praktijk goed over het voetlicht brengen en sturing geven
aan de richting van het onderzoek. In het beredeneerde antwoord op de onderzoeks‐
vraag komt de integratie van methoden en technieken uit de juridische en sociaal‐
wetenschappelijke discipline tot uitdrukking. Het onderzoeksmodel dat in dit arti‐
kel wordt uitgebeeld en toegelicht, maakt deze integratie duidelijk en biedt een
basis voor een methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek.

1 Inleiding

Een praktijkgericht juridisch onderzoek vraagt om een integratie van methoden
en technieken uit zowel de juridische als de sociaalwetenschappelijke discipline.
Dat is het uitgangspunt in het boek Praktijkgericht juridisch onderzoek.1 Dat uit‐
gangspunt zal ik in dit artikel toelichten, want deze noodzaak tot integratie wordt
niet als vanzelfsprekend aangenomen. In de universitaire juridische opleiding
behoort een training in sociaalwetenschappelijke methoden en technieken van
onderzoek gewoonlijk niet tot het standaardpakket. En in andere disciplines dan
de juridische is het niet gebruikelijk om aandacht te besteden aan het eigen karak‐
ter van juridische onderzoeksmethoden en juridisch redeneren. Het integreren
van beide werelden is dan ook een lastige opgave, zowel voor degenen die een
praktijkgericht juridisch onderzoek uitvoeren als voor hun begeleiders die vaak
afkomstig zijn uit ofwel de juridische ofwel een sociaalwetenschappelijke disci‐
pline.

Bij de uitvoering van hun lastige taak ondervinden onderzoekers en begeleiders
tot nu toe weinig steun vanuit de rechtswetenschap. Daar woedt wel een discussie
over de noodzaak, mogelijkheid en/of wenselijkheid van een interdisciplinaire
benadering in het rechtswetenschappelijk onderzoek, maar deze discussie heeft

* Mr. dr. Geertje van Schaaijk doceert juridische vakken, rechtssociologie en methoden en
technieken van onderzoek aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Reacties op dit artikel
kunnen worden gericht aan g.vanschaaijk@avans.nl.

1 Dit artikel is een bewerking van het eerste hoofdstuk van het boek Praktijkgericht juridisch onder‐
zoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011. In dit hoofdstuk geef ik een uitleg van het door
mij ontwikkelde onderzoeksmodel.
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nog niet geleid tot een methodologie die bruikbaar is in het onderwijs.2 Het hoger
onderwijs kan echter niet stil gaan zitten wachten, want er moeten wel (veel) stu‐
denten afstuderen. Daarvoor moeten zij meestal een afstudeeronderzoek verrich‐
ten en hun bevindingen vastleggen in een scriptie of onderzoeksrapport. Voor
een effectieve uitvoering en begeleiding van het onderzoek is het wenselijk dat
studenten weten wat er van hen wordt verwacht en waarop hun onderzoek wordt
beoordeeld. Het onderwijs zit dan ook te springen om een methodologie van
praktijkgericht juridisch onderzoek.

De behoefte van studenten en begeleiders aan handvatten voor de uitvoering en
begeleiding van praktijkgericht juridisch onderzoek was voor mij de reden om een
boek hierover te schrijven, een boek waarin niet alleen de gebruikelijke ‘tips &
trucs’ zijn opgenomen, maar waarin ook per onderzoeksactiviteit wordt uitgelegd
wat de kenmerken zijn van de betreffende activiteit, waarom die nuttig of nodig is
en aan welke eisen een goede uitvoering van de onderzoeksactiviteit zou moeten
voldoen.3 Ik volg in het boek de drie stadia die ook in andere methodologieboeken
vaak worden gebruikt: voorbereiding van het onderzoek, verdere uitvoering en
rapportage. Nieuw is echter de integratie van methoden en technieken uit de juri‐
dische en de sociaalwetenschappelijke discipline. Om die integratie te laten zien
en te verantwoorden heb ik een onderzoeksmodel voor praktijkgericht juridisch
onderzoek ontwikkeld. Praktijkgericht juridisch onderzoek is echter complex en
zoals in ieder model van een complexe activiteit verdwijnen ook hier aspecten uit
beeld. De werkelijkheid is immers niet in een model te vangen. De eenvoud van
een model heeft echter ook zijn charmes, want daardoor is het mogelijk om in één
oogopslag een beeld te krijgen van de belangrijke aspecten van een praktijkgericht
juridisch onderzoek en van hun onderlinge samenhang.

Het onderzoeksmodel voor een praktijkgericht juridisch onderzoek dat ik heb
ontwikkeld is afgebeeld in figuur 1.

2 Smits 2009, p. 153-168 geeft wel enkele voorzetten voor een methodologie, maar werkt deze niet
verder uit.

3 Deze vierslag in kenschets, nut en noodzaak, eisen, aanpak is geïnspireerd door de serie boeken
van Heinze Oost over onderzoek (Oost & Markenhof 2009; Oost 2008a; 2008b). De onderzoeks‐
activiteiten die ik behandel zijn: oriëntatie op onderzoeksonderwerp en opdracht, onderzoeksfor‐
mulering, onderzoeksopzet, onderzoek van het recht, onderzoek van de praktijk, argumenteren
en concluderen, schrijven van een onderzoeksrapport. Deze zeven hoofdstukken worden vooraf‐
gegaan door een inleiding waarin het onderzoeksmodel wordt uitgelegd dat de basis vormt voor
de methodologie. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk over de beoordeling van een
praktijkgericht juridisch onderzoeksrapport.
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Figuur 1 Onderzoeksmodel van een praktijkgericht juridisch onderzoek
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In woorden uitgedrukt: een praktijkgericht juridisch onderzoek levert een directe
bijdrage aan de oplossing van een handelingsprobleem doordat er een berede‐
neerd antwoord (in de vorm van een beschrijving, verklaring, oordeel of advies)
wordt gegeven op een aan het recht en de praktijk gerelateerde kennisvraag door
middel van het gebruik van juridische en empirische onderzoeksmethoden.

1.1 Vooruitblik
In de volgende paragrafen zal ik het onderzoeksmodel toelichten, nadat in para‐
graaf 2 enkele veelgebruikte begrippen kort zijn uiteengezet. In paragraaf 3 wordt
de stelling behandeld dat een praktijkgericht onderzoek een directe bijdrage
levert aan de oplossing van een handelingsprobleem doordat er een antwoord
wordt gegeven op een kennisvraag. Hoe deze kennisvraag gerelateerd is aan het
recht en aan de praktijk wordt uitgelegd in paragraaf 4. Hier worden twee typen
vraagstelling geanalyseerd, die geschikt zijn voor praktijkgericht juridisch onder‐
zoek, namelijk de ‘mag dat?’-vraagstelling en de ‘werkt dit?’-vraagstelling. Deze
analyse laat zien dat in een praktijkgericht juridisch onderzoek twee wegen wor‐
den bewandeld: het recht en de praktijk. In paragraaf 5 worden de strategieën,
bronnen en methoden die relevant zijn voor een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek samengebracht in een overzichtelijk schema. Paragraaf 6 gaat over het
belang van argumenteren in een praktijkgericht juridisch onderzoek. Om een
beredeneerd antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag moeten
de argumenten die zijn gevonden in het recht en in de praktijk met elkaar in ver‐
band worden gebracht. Paragraaf 7 sluit af met de conclusie dat in een praktijkge‐
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richt juridisch onderzoek, juist vanwege de eis van praktijkgerichtheid, een inte‐
gratie van juridische en empirische onderzoeksmethoden noodzakelijk is.

2 Begripsbepalingen

In het vervolg van dit artikel worden de begrippen praktijkgericht onderzoek, juri‐
disch onderzoek en praktijk veelvuldig gebruikt. Het loont daarom de moeite deze
begrippen zo nauwkeurig mogelijk af te bakenen, zodat er over de betekenis ervan
zo weinig mogelijk misverstanden bestaan.

2.1 Praktijkgericht onderzoek
In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen theoriegericht en praktijk‐
gericht onderzoek.4 Bij theoriegericht onderzoek heeft de onderzoeker niet een
bepaalde toepassing van de kennis voor ogen. De praktische relevantie van de
kennis is niet direct van belang. ‘Kennis om de kennis’ is voldoende reden voor
een theoriegericht onderzoek. Praktijkgericht onderzoek daarentegen beoogt een
directe bijdrage te leveren aan de oplossing van een handelingsprobleem. Let wel,
het onderzoek is niet gericht op de directe oplossing van het praktische probleem,
maar op de bijdrage aan de oplossing. Die bijdrage wordt geleverd in de vorm van
kennis.

2.2 Juridisch onderzoek
De term juridisch onderzoek gebruik ik voor toegepast onderzoek. Kenmerkend
voor toegepast onderzoek is dat de vragen meestal grotendeels of geheel door de
opdrachtgever worden bepaald, zich richten op specifieke onderwerpen en voort‐
komen uit actuele maatschappelijke kwesties.5 Bij toegepast onderzoek wordt
veelal de bestaande kennis als uitgangspunt genomen. Dit type onderzoek is te
onderscheiden van rechtswetenschappelijk onderzoek, dat een fundamenteel
karakter heeft. Fundamenteel onderzoek is gericht op het genereren van nieuwe
kennis, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe theorie, een nieuw model of een
nieuwe methode. In het rechtswetenschappelijk domein valt dan te denken aan
de ontwikkeling van de doctrine, dat wil zeggen een algemeen juridisch leerstuk
over bijvoorbeeld opzet, schuld, aansprakelijkheid, vermogen, legaliteit enzo‐
voort.

Het onderscheid juridisch – rechtswetenschappelijk loopt niet parallel aan het
onderscheid praktijkgericht – theoriegericht. Praktijkgericht onderzoek kan
immers zowel fundamenteel als toegepast onderzoek zijn.6 De gerichtheid op
mogelijke oplossingen van een handelingsprobleem laat namelijk onverlet dat
praktijkgericht onderzoek een groot effect kan hebben op fundamentele theorie‐
vorming.

4 Zie bijvoorbeeld Verschuren 2009, p. 11.
5 Van Klink 2010, p. 73.
6 Verschuren 2009, p.29.
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Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt met name verricht aan universiteiten.
Juridisch onderzoek wordt verricht aan universiteiten, hogescholen en buiten het
onderwijs.

2.3 Beroepspraktijk, rechtspraktijk, handelingspraktijk
In de Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo wordt praktijkgericht
onderzoek omschreven als ‘onderzoek dat is geworteld in de beroepspraktijk en
bijdraagt aan de verbetering en innovatie van die beroepspraktijk.’7 Voor juridisch
onderzoek kan deze omschrijving de suggestie wekken dat praktijkgericht onder‐
zoek alleen betrekking zou kunnen hebben op de rechtspraktijk, dat wil zeggen
‘de praktijk als het domein waarin juristen werkzaam zijn.’8 Het recht is echter
ook aanwezig in praktijken waarin geen juristen werkzaam zijn en ook daar kan
juridisch onderzoek nodig of wenselijk zijn. De begripsverwarring kan worden
voorkomen door het begrip beroepspraktijk niet op te vatten als rechtspraktijk,
maar als handelingspraktijk. Dit past tevens bij een opvatting van recht als een
sociale praktijk die bestaat uit de handelingen van personen. 9

3 Van handelingsprobleem naar kennisvraag

De eerste constatering uit het onderzoeksmodel is dat praktijkgericht onderzoek
een directe bijdrage levert aan de oplossing van een handelingsprobleem doordat
er een antwoord wordt gegeven op een kennisvraag. De bijdrage wordt dus gele‐
verd in de vorm van kennis. Maar wat wordt bedoeld met een handelingspro‐
bleem? Wat is een kennisvraag? Om welk soort kennis gaat het in een onderzoek?
In welke zin kan kennis een bijdrage leveren aan de oplossing? En wat valt er te
zeggen over de vertaalslag van handelingsvraag naar kennisvraag?

3.1 De reden voor het onderzoek: een handelingsprobleem
Ieder praktijkgericht onderzoek begint met een handelingsprobleem, ook wel een
‘te-doen-probleem’ genoemd. Een handelingsprobleem is een probleem dat zich in
de praktijk van een bedrijf, organisatie, overheidsinstantie of in de samenleving
voordoet en om een oplossing vraagt, een oplossing in de vorm van een bepaald
handelen, van een bepaald ‘doen’. Er is geen onderzoek nodig als er geen sprake is
van een probleem, een moeilijkheid, een lastige kwestie, een ongewenste situatie.
Een probleem is iets vervelends, iets wat we niet willen en waar we zo snel moge‐
lijk weer vanaf willen.10 Toch is de constatering dat ieder onderzoek met een pro‐
bleem begint niet zo eenvoudig als deze op het eerste gezicht lijkt. Het begrip
‘probleem’ is immers niet op voorhand duidelijk. Het rijden onder invloed van
drugs wordt beschouwd als een maatschappelijk probleem, evenals overlast door
hangjongeren. Darmkanker, echtscheiding, overstromingen, slechte studieresul‐

7 Gedragscode 2010, p. 2. Het begrip beroepspraktijk wordt niet uitgelegd of verantwoord door de
commissie die aan de hbo-raad het advies heeft uitgebracht over de gedragscode.

8 Taekema 2010, p. 16.
9 Deze theoretische notie wordt verdedigd door Taekema 2010, p. 16.
10 Verschuren 2008, p. 11.
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taten, het zijn allemaal problemen die onderwerp kunnen zijn van onderzoek,
maar deze problemen zijn nog veel te ruim en zijn daarom (nog) niet geschikt als
onderzoeksonderwerp. Zij moeten nog afgebakend worden. Die afbakening kan
plaatsvinden door het handelingsprobleem te vertalen in een kennisvraag.

3.2 De kern van het onderzoek: een kennisvraag
De enige manier waarop een onderzoek een bijdrage kan leveren aan de oplossing
van een handelingsprobleem is door het leveren van kennis. Stel je voor dat tij‐
dens een fietstocht een band klapt. Dat is een probleem, maar niet voor een
onderzoeker, als de fietser precies weet wat er aan de hand is en hoe het probleem
kan worden opgelost. Daar is geen onderzoek voor nodig. In het geval van een
praktijkgericht onderzoek is het op te lossen probleem echter altijd de combinatie
van twee problemen, namelijk een handelingsprobleem en een kennisprobleem.
Een handelingsprobleem heeft te maken met iets kunnen en iets willen bereiken,
een kennisprobleem met kennen en iets willen weten.11 Om een handelingsvraag
te kunnen beantwoorden is vaak kennis nodig. En als die kennis niet voor het
opscheppen ligt, is er onderzoek nodig. Een onderzoeker die het onderzoek wil
afbakenen zal de praktische ‘wat te doen?’- of ‘hoe kan…?’-vraag vertalen in een
kennisvraag die meer richting kan geven aan het onderzoek dan de handelings‐
vraag. Die kennisvraag is de kern van het onderzoek en vormt de basis van de
centrale onderzoeksvraag.

3.3 Soorten kennis
Via verschillende soorten kennis kan een onderzoeker een kennisbijdrage leveren
aan de oplossing van een handelingsprobleem. De onderzoeker kan op zoek zijn
naar een beschrijving van een stand van zaken (‘Wat is…?’), naar een verklaring
voor een bepaald verschijnsel (‘Hoe komt het dat…?’), naar een oordeel over een
bepaald handelen of over een bepaalde situatie (‘Wat vind ik, als jurist, van…?’) of
naar een voorstel, in de vorm van een advies of ontwerp, voor een bepaald han‐
delen (‘Wat valt er te verbeteren of te vernieuwen aan…?’). Het geven van een
beschrijving, verklaring, oordeel of handelingsvoorstel is het kennisdoel van de
onderzoeker, het interne doel. De volgorde van deze kennisdoelen is niet wille‐
keurig, maar laat een toenemende vorm van complexiteit zien. Een beschrijving is
het minst complex, een handelingsvoorstel het meest complex, want daarvoor is
een oordeel nodig en voor een oordeel is weer een beschrijving en soms ook een
verklaring nodig.

3.4 Een bijdrage aan de oplossing
Een praktijkgericht onderzoek heeft, naast het interne kennisdoel, ook een
externe doelstelling, namelijk een directe bijdrage leveren aan de oplossing van
een handelingsprobleem. Dat is de eis van praktische relevantie of praktische
bruikbaarheid die aan een praktijkgericht onderzoek wordt gesteld. De onderzoe‐
ker levert de bijdrage in de vorm van kennis. Dat wil zeggen dat de beschrijving,
de verklaring, het oordeel of het advies van de onderzoeker dient ter ondersteu‐

11 Verschuren 2008, p. 13-14.
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ning van een bepaalde besluitvorming door de opdrachtgever of een andere
instantie. Deze besluitvorming brengt een verandering teweeg in de werkelijk‐
heid, terwijl het antwoord van de onderzoeker op de kennisvraag dit effect niet
heeft.

3.5 De vertaalslag van handelingsvraag naar kennisvraag is een creatief proces
De centrale onderzoeksvraag heeft, samen met de probleembeschrijving en de
externe doelstelling, een belangrijke functie in het onderzoeksproces. Het is
namelijk een handvat dat sturing kan geven aan de richting van het onderzoek.12

Maar een kennisvraag die te dicht tegen de handelingsvraag aanschurkt, kan deze
sturende functie niet goed vervullen. Een onderzoeker die de handelingsvraag
‘Wat te doen aan overlast door hangjongeren?’ vertaalt in de vraag ‘Welke moge‐
lijkheden zijn er om overlast door hangjongeren juridisch aan te pakken?’ loopt
het risico niet verder te komen dan een inventarisatie van allerlei bestuursrechte‐
lijke en strafrechtelijke instrumenten. Deze inventarisatie voegt echter weinig toe
aan de informatie in bestaande handboeken. Hetzelfde geldt voor de vraag ‘wat is
het geldend recht op het terrein van de aanpak van de overlast door hangjonge‐
ren’. Zou deze onderzoeker er echter in slagen om een omslag te maken naar
hypothetische oplossingen voor het probleem, dan zou hij op basis daarvan een
centrale vraag kunnen formuleren die veel meer sturing kan geven aan het onder‐
zoek, bijvoorbeeld de vraag naar de rechtmatigheid of de effectiviteit van
bepaalde hypothetische oplossingen. Deze omslag vraagt echter om een gedegen
vooronderzoek en de nodige creativiteit. Hoe dat creatieve proces precies ver‐
loopt, valt niet te beschrijven. Een brainstormsessie over mogelijke oplossingen
voor het handelingsprobleem kan behulpzaam zijn bij de vertaalslag, evenals ken‐
nis van bepaalde typen vraagstelling die dominant zijn in praktijkgericht juridisch
onderzoek.

4 Een aan het recht en de praktijk gerelateerde kennisvraag

De tweede constatering uit het onderzoeksmodel is dat in een praktijkgericht juri‐
disch onderzoek de centrale vraag gerelateerd is aan het recht en aan de praktijk.
Aan het recht, omdat het om een juridisch onderzoek gaat. Aan de praktijk,
omdat het onderzoek een bijdrage dient te leveren aan de oplossing van een prak‐
tijkprobleem. Om de wijze waarop recht en praktijk met elkaar verbonden zijn te
verduidelijken, maak ik gebruik van twee typen vraagstelling. Deze typen vraag‐
stelling zijn dominant in het praktijkgericht juridisch onderzoek. Ik noem ze de
‘Mag dat?’-vraagstelling (paragraaf 4.1) en de ‘Werkt dit?’-vraagstelling (para‐
graaf 4.2). Let wel, het gaat hier om typen vraagstelling, die kort zijn samengevat
in een gesloten vraag. Om hier een centrale vraag van te maken die sturing kan

12 Deze sturingsfunctie is niet alleen van belang voor de onderzoeker zelf, maar ook voor de begelei‐
ding. Zolang de onderzoeker er niet in slaagt het inhoudelijke ontwerp van het onderzoek te for‐
muleren is begeleiding vrijwel onmogelijk. Een begeleider kan immers niet in het hoofd van een
onderzoeker kijken. Om feedback en bijsturing te kunnen krijgen, zal de onderzoeker daarom
moeten communiceren over wat hij van plan is te gaan doen.

Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011 (1) 1 91



Geertje van Schaaijk

geven aan het onderzoek zal de samenvatting aangevuld, aangescherpt en open
geformuleerd dienen te worden. Afhankelijk hiervan wordt het een beschrijvend
onderzoek (bijvoorbeeld ‘Wie mag dat?’ of ‘Hoe werkt dit?’), een verklarend
onderzoek (bijvoorbeeld ‘Waarom mag dat?’ of ‘Wanneer werkt dit?’), een evalua‐
tief onderzoek (bijvoorbeeld ‘In hoeverre is dat of dit rechtmatig dan wel effec‐
tief?’) of een onderzoek gericht op een advies (bijvoorbeeld ‘Wat valt er, vanuit
het oogpunt van rechtmatigheid of effectiviteit, te verbeteren aan dat dan wel
dit?’).

‘Dat’ en ‘dit’ hebben betrekking op de kwestie die centraal staat in het onderzoek
en die de onderzoeker zorgvuldig moet formuleren en analyseren. De werkwoords‐
vormen ‘mag’ en ‘werkt’ verwijzen naar de kennisgebieden waaruit de onderzoe‐
ker een kader moet zien te ontwikkelen dat hij nodig heeft om een advies, oor‐
deel, verklaring of beschrijving te kunnen geven.

Het werken met een type vraagstelling bergt het risico in zich dat de onderzoeker
te eenzijdig focust op een bepaalde richting van het onderzoek en de kennisvraag
te snel versmalt. De ervaring in de begeleiding van leeronderzoeken en afstudeer‐
onderzoeken leert echter dat een te smal geformuleerde vraag veel minder vaak
voorkomt dan een te ruime vraag. Het risico van een mogelijke tunnelvisie weegt
dan ook niet op tegen de voordelen van het werken met deze typen vraagstelling.
Het biedt namelijk de mogelijkheid om het terrein van praktijkgericht juridisch
onderzoek af te bakenen ten opzichte van andere soorten onderzoek (paragraaf
4.3). Bovendien kan het type vraagstelling dienen als hulpmiddel bij de bepaling
van de volgorde in het onderzoek (paragraaf 4.4). Ook laat het zien dat in een
praktijkgericht onderzoek zowel de probleemanalyse als de ontwikkeling van een
toetsingskader belangrijk is (paragraaf 4.5). En met een ruim rechtsbegrip bieden
deze vraagstellingen de mogelijkheid tot een breed spectrum van onderzoeksvra‐
gen (paragraaf 4.6).
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4.1 De ‘Mag dat?’-vraagstelling

Figuur 2 De ‘Mag dat?’-vraagstelling
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In de ‘Mag dat?’-vraagstelling (zie figuur 2) verwijst ‘mag’ naar het juridische toets‐
ingskader (ook wel het juridische beoordelingskader genoemd) dat de onderzoe‐
ker moet ontwikkelen. Je zou je ook kunnen afvragen of iets ‘mag’ vanuit religi‐
eus, ethisch of esthetisch perspectief, maar in een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek heeft ‘mag’ met name betrekking op het geldend recht.13 Een onderzoekson‐
derwerp zou bijvoorbeeld kunnen zijn: de rechtmatigheid van …, de bevoegdheid
om …, de strijd van … met …, de aansprakelijkheid van …, de strafbaarheid van …,
de gebondenheid aan …, de rechtsgevolgen van …, de geldigheid van ….
Rechtmatigheid, bevoegdheid, strijd, aansprakelijkheid, strafbaarheid, geldigheid
worden ‘attenderende begrippen’ of ‘claimwoorden’ genoemd. Zij geven de rich‐
ting aan van het onderzoek en van de keuze voor de bronnen en methoden. Voor
een onderzoek naar de rechtmatigheid van vreemdelingenbewaring zal een onder‐
zoeker bijvoorbeeld andere bronnen en methoden gebruiken dan voor een onder‐
zoek naar de effectiviteit van vreemdelingenbewaring.

‘Dat’ heeft betrekking op een bepaald verschijnsel in de sociale werkelijkheid: een
feitelijk handelen, een gebeurtenis, een werkwijze, een procedure, een organisatie
etc. ‘Dat’ is een problematisch verschijnsel, ook wel een praktische kwestie

13 In dit opzicht is er geen verschil tussen de ‘Mag dat?’-vraag en de vraag ‘Wat is het geldend recht
op een bepaald terrein?’. Het lijkt alsof de eerste vraag normatief is en de tweede beschrijvend,
maar dat is slechts een schijnverschil, want bij beide vragen gaat het om een beschrijving en
interpretatie van geldende rechtsnormen. Er is echter wel een verschil in sturende kracht van
beide typen vragen. De ‘Mag dat?’-vraag daagt de onderzoeker uit om ‘dat’ te formuleren in ter‐
men van een of meer hypothetische oplossingen voor het handelingsprobleem, terwijl de tweede
vraag deze uitdaging mist. Juist vanwege dit vermogen om de richting van het onderzoek duide‐
lijk te maken, verdient de ‘Mag dat?’-vraag vanuit didactisch perspectief de voorkeur boven de
vraag ‘Wat is het geldend recht?’.
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genoemd. Zonder ‘kwestie’ of ‘probleem’ zou er immers geen onderzoek nodig
zijn. Voorbeelden van ‘dat’ zijn: de informatie-uitwisseling tussen scholen; de
instelling van een avondklok in een bepaalde gemeente ter bestrijding van de
overlast van hangjongeren; het gebruik van ouderdomsclausules in koopcontrac‐
ten van oude huizen; een bepaalde werkwijze van een rechtbank, incassokantoor,
ziekenhuis of bedrijf; het downloaden van digitale boeken; de uitvoering van inte‐
griteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in Brabantse gemeenten. Bij al
deze praktische kwesties kunnen ‘mag’-vragen gesteld worden: onder welke voor‐
waarden mag dat, wie mag dat, in hoeverre mag dat, op welke wijze mag dat, wan‐
neer mag dat, voor wie mag dat?

In een praktijkgericht juridisch onderzoek is niet alleen de ontwikkeling van een
juridisch kader van belang, maar ook de analyse van het praktijkprobleem (‘dat’).
In een theoriegericht onderzoek (bijvoorbeeld een onderzoek dat gericht is op de
verdere ontwikkeling van de juridische doctrine) daarentegen wordt ‘dat’ vaak
buiten het onderzoeksdomein geplaatst. Dit verschil is te verklaren vanuit de eis
van praktische relevantie. In een theoriegericht onderzoek speelt bruikbaarheid
geen grote rol. In een praktijkgericht onderzoek echter wel en om te kunnen vol‐
doen aan deze eis is een nauwkeurige probleemanalyse noodzakelijk.

Een eenvoudig voorbeeld om het belang van de probleemanalyse in een praktijk‐
gericht onderzoek te verduidelijken. In een bepaalde wijk veroorzaken hangjonge‐
ren veel overlast. De opdracht van het gemeentebestuur is om een onderzoek te
doen naar de rechtmatigheid van de instelling van een avondklok. De onderzoe‐
ker voert een gedegen juridisch onderzoek uit en gaat daarbij uit van de (onjuiste)
veronderstelling dat de hangjongeren, net als in buurgemeenten, ook in deze wijk
jonger zijn dan 12 jaar. Maar later blijkt, bij de presentatie van de onderzoeksre‐
sultaten, dat het in casu niet gaat om 12-minners, maar om 16-plussers. Dat zal
voor de eventuele rechtmatigheid van een avondklok een groot verschil uitmaken.
Het gevolg is dat door de slechte probleemanalyse de uitkomsten van het onder‐
zoek voor de praktijk waardeloos zijn geworden en het rapport voor altijd ver‐
dwijnt in een bureaulade.

Uit dit voorbeeld valt te concluderen dat, naast de ontwikkeling van een juridisch
kader, ook de probleemanalyse de nodige aandacht van de praktijkgerichte onder‐
zoeker verdient, juist vanwege de eis van praktische bruikbaarheid.

Voor de analyse van het ‘dat’, het praktijkprobleem, gebruikt de onderzoeker geen
juridische maar empirische methoden, bijvoorbeeld interviews, enquêtes of obser‐
vaties. Voor het onderzoek van het ‘mag’ gebruikt hij vervolgens juridische bron‐
nen en methoden.

De ‘Mag dat?’-vraag is voor juristen heel vertrouwd, want dat is de vraag waar het
om draait bij het oplossen van een casus. Er zijn dan ook overeenkomsten tussen
casusoplossen en praktijkgericht juridisch onderzoek. Bij beide activiteiten gaat
het om analyseren van de feitelijke kwestie, analyseren en interpreteren van de
relevante rechtsregel, argumenteren op basis van de feiten (de praktijk) en het
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recht, een juridisch onderbouwd oordeel of advies geven, schrijven van een gemo‐
tiveerd oordeel of advies. Er zijn echter ook verschillen tussen casusoplossen en
praktijkgericht juridisch onderzoek (zie tabel 1). Een casus gaat over een concreet
geschil tussen concrete partijen, terwijl het in een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek om een algemener of abstracter probleem gaat. Bovendien gaat het bij een
casus om het achteraf oplossen van een bestaand geschil, terwijl een praktijkge‐
richt juridisch onderzoek vaak gericht is op het voorkomen van een geschil. Het
laatste is dus meer proactief en toekomstgericht. Het derde verschil is dat in het
juridisch onderwijs de casus ‘gegeven’ wordt aan de studenten, en vaak ook de
rechtsvraag. Studenten moeten wel de feiten kwalificeren, maar hoeven die niet
verder te onderzoeken. In een praktijkgericht juridisch onderzoek moet een stu‐
dent/onderzoeker echter zelf nieuwe of bestaande feitelijke gegevens verzamelen
en analyseren en zélf de centrale vraag formuleren. Het laatste verschil betreft
het verschil in effect van het werk van een rechtstoepasser en een onderzoeker.
Als een rechter een beslissing neemt in een voorgelegde casus brengt dit namelijk
een verandering teweeg in de juridische werkelijkheid, een verandering in de rech‐
ten en plichten van degenen die aan de rechterlijke beslissing zijn onderworpen.
Dat geldt ook voor beslissingen van een wetgever. De uitkomst van een praktijk‐
gericht juridisch onderzoek heeft niet dit effect, maar levert slechts een bijdrage
aan de besluitvorming. Het werk van de onderzoeker brengt geen directe verande‐
ring teweeg in de rechtspositie van betrokkenen. Daarvoor is de tussenkomst
nodig van iemand die bevoegd is om bepaalde besluiten te nemen.

Tabel 1 De verschillen tussen casusoplossen en praktijkgericht juridisch
onderzoek in onderwijssituaties

Casus oplossen Praktijkgericht juridisch onderzoek

Het gaat om een concreet geschil tussen
concrete partijen met concrete belangen.

De kwestie is algemener en/of abstracter dan in
een casus.

Het is gericht op het oplossen van een
‘bestaand’ geschil.

Het is gericht op het voorkomen van een toe-
komstig geschil (proactief).

In het onderwijs wordt de casus ‘gegeven’
aan de studenten, en vaak ook de rechts-
vraag.

De onderzoeker moet zelf nieuwe of bestaande
feitelijke gegevens (de praktijk) onderzoeken en
zelf de centrale vraag formuleren.

De beslissing van een rechter of wetgever
heeft rechtsgevolgen.

De uitkomst van een onderzoeker heeft geen
directe gevolgen.

Ondanks de verschillen tussen casus oplossen en praktijkgericht juridisch onder‐
zoek is een ‘Mag dat?’-onderzoek bekend terrein voor juristen. Het is echter niet
het enige type vraagstelling voor praktijkgericht juridisch onderzoek. Een ander
type is de ‘Werkt dit?’-vraagstelling.
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4.2 De ‘Werkt dit?’-vraagstelling

Figuur 3 De ‘Werkt dit?’-vraagstelling
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Toetsingskader:

de praktijk
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Procedure
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In een ‘Werkt dit?’-vraagstelling (zie figuur 3) heeft ‘dit’ betrekking op een juri‐
disch verschijnsel (fenomeen). Dit kan bijvoorbeeld een wet zijn of een regeling,
een verordening, een contract, een bepaald soort straf of procedure, bijvoorbeeld
een vreemdelingenprocedure, een vergunningverleningprocedure enzovoort. Het
gaat om een fenomeen dat door regels wordt geleid. Dit zullen vaak rechtsregels
zijn, zoals bij een vreemdelingenprocedure. Om dit verschijnsel goed te kunnen
analyseren is kennis van het recht noodzakelijk. Daarom is óók een onderzoek
met een ‘Werkt dit?’-vraagstelling te beschouwen als een juridisch onderzoek. Het
is geen onderzoek in de klassiek-juridische zin, maar het is wel een onderzoek
waarvoor juridische kennis noodzakelijk of wenselijk is.

Hoe zit het nou met een onderzoek naar de werking van tuchtcommissies in de
sport? Is dat een juridisch onderzoek? Je zou kunnen zeggen dat voor dit onder‐
zoek geen kennis van het recht nodig is. Dat klopt, als er bijvoorbeeld een onder‐
zoek wordt gedaan naar de kosten van tuchtcommissies, dat is geen juridisch
onderzoek. Maar betreft het een onderzoek naar de effecten van uitspraken van
tuchtcommissies op het gedrag van voetballers, dan ligt een vergelijking met cri‐
minologisch onderzoek naar de effectiviteit van straffen voor de hand. Kennis
van het recht (in dit geval de beginselen van het strafrecht) is dan heel goed
bruikbaar. Kortom, of een onderzoek juridisch van aard is, hangt af van de moge‐
lijkheid om het juridisch in te kaderen.

Anders is het met onderzoeken die geen verband houden met het recht, bijvoor‐
beeld een onderzoek naar de effectiviteit van een bepaalde rekenmethode in het
basisonderwijs of naar de effectiviteit van het dragen van bedrijfskleding op de
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omzet in een supermarkt. Dat is geen juridisch onderzoek, want ‘dit’ heeft hier
niets te maken met recht of met regels.

Het onderdeel ‘werkt’ in een ‘Werkt dit?’-vraagstelling verwijst naar een beoorde‐
lingskader dat ontleend wordt aan de praktijk of aan (causale) theorieën over de
praktijk. De ‘praktijk’ is een ruim begrip. Het heeft betrekking op het gedrag van
een bepaalde groep mensen. In principe kan de praktijk zich uitstrekken van een
kleine organisatie tot de Nederlandse samenleving.

Het onderzoeksonderwerp in een ‘Werkt dit?’-vraagstelling kan bijvoorbeeld zijn:
de effectiviteit van …, de doelmatigheid van …, de werking van …, de effecten of
risico’s van …, het functioneren van …, de invloed van ….

Werking, effectiviteit, doelmatigheid, effecten enzovoort zijn in dit type vraag‐
stelling de claimwoorden (attenderende begrippen) die aangeven welke richting
het onderzoek uit zal gaan. Voorbeelden van ‘Werkt dit?’-onderzoeken zijn: een
onderzoek naar de effectiviteit van elektronisch toezicht op jeugdigen, een onder‐
zoek naar de werking van milieuconvenanten in de afvalindustrie, een onderzoek
naar de gevolgen van een nieuwe familiewet voor de werkwijze van de rechtbank
in Den Bosch of een onderzoek naar de wijze waarop de Wet bevordering integri‐
teitsbeoordelingen door het openbaar bestuur functioneert in Brabantse gemeen‐
ten.

4.3 Afbakening van het terrein van praktijkgericht juridisch onderzoek
Het schema van de twee dominante vraagstellingen in een praktijkgericht juri‐
disch onderzoek ziet eruit zoals in figuur 4 weergegeven.

Figuur 4 De twee dominante vraagstellingen
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Deze figuur kan helpen om de afbakening van het terrein van praktijkgericht juri‐
disch onderzoek inzichtelijk te maken. Buiten het terrein van praktijkgericht juri‐
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disch onderzoek valt de ‘Werkt dit?’- vraagstelling. Bij deze vraagstelling worden
de twee donkergrijze kaders onderaan in het model met elkaar in verband
gebracht. Een kwestie in de sociale werkelijkheid (‘dat’) wordt getoetst aan de
praktijk (‘werkt’). Voorbeelden van een ‘Werkt dit?’-vraagstelling zijn een onder‐
zoek naar de meest effectieve wijze van dossierbeheer op advocatenkantoren of
een onderzoek naar de doelmatigheid van het financieel management van rechts‐
bijstandverzekeraars. In deze gevallen spreken we niet van een juridisch onder‐
zoek, want noch voor de analyse van de kwestie, noch voor het onderzoek van het
toetsingskader is juridische kennis nodig. Dit type onderzoek laat ik daarom bui‐
ten beschouwing.

Buiten het terrein van praktijkgericht juridisch onderzoek valt ook de ‘Mag dit?’-
vraagstelling. In deze vraagstelling wordt een verband gelegd tussen de twee licht‐
grijze kaders bovenaan in figuur 4, bijvoorbeeld in een onderzoek naar de grond‐
slag van de overeenkomst tot geneeskundige behandeling. In deze vraagstelling
ontbreekt het directe verband met de praktijk. Vanuit rechtswetenschappelijk
perspectief kan deze ‘Mag dat?’-vraag zeker interessant zijn en kan dit onderzoek
een bijdrage leveren aan de uitbreiding van de rechtswetenschappelijke kennis en
de doctrine-ontwikkeling, maar dit type onderzoek zal geen directe bijdrage leve‐
ren aan de oplossing van een praktijkprobleem. Het voldoet daarom niet aan de
eis van praktijkgerichtheid en valt buiten de focus van praktijkgericht onderzoek.

Praktijkgericht juridisch onderzoek met een ‘Werkt dit?’-vraagstelling is nauw
verwant aan rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van recht.14

Wanneer dit rechtssociologisch onderzoek gericht is op het leveren van een
directe bijdrage aan de oplossing van een praktijkprobleem, kan het zonder meer
onder de noemer van praktijkgericht juridisch onderzoek worden geschaard. Is dit
onderzoek echter gericht op de ontwikkeling van een nieuwe theorie, dan ligt
deze noemer niet voor de hand. Hetzelfde geldt voor praktijkgericht onderzoek
naar de economische, psychologische of communicatieve werking van een juridi‐
sche maatregel.

4.4 De invloed van de vraagstelling op de onderzoeksvolgorde
In theorie zou een onderzoeker in één onderzoek zowel de ‘Mag dat?’- als de
‘Werkt dit?’-vraagstelling kunnen behandelen en bijvoorbeeld een onderzoek kun‐
nen doen naar de rechtmatigheid en de effectiviteit van een bepaalde maatregel.
In een praktijkgericht onderzoek zal het een echter vaak ten dienste staan van het
ander. De wetgever wil bijvoorbeeld een evaluatieonderzoek laten uitvoeren naar
de effectiviteit van het elektronisch toezicht bij daders van een strafbaar feit,
zodat de wetgever een beslissing kan nemen over een eventuele aanpassing van
de wet. De onderzoeker zal in dit ‘Werkt dit?’-onderzoek eerst analyseren wat het
elektronisch toezicht precies inhoudt en een jurist zal daarbij vast en zeker de
rechtsbronnen raadplegen, al was het maar om te achterhalen wat het doel en de

14 Volgens Huls (2009, p. 63) zijn in de rechtssociologie twee relaties tussen recht en samenleving
object van studie, namelijk de invloed van de samenleving op het recht, de zogenoemde sociale
productie van recht, en de invloed van het recht op de samenleving, de sociale werking van recht.
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strekking van de wettelijke regeling is. Vervolgens zal de onderzoeker in de prak‐
tijk een onderzoek doen naar de effectiviteit van het elektronisch toezicht. Het
‘onderzoek van het recht’ staat hier ten dienste van het ‘onderzoek van de prak‐
tijk’. Het onderzoek naar doel en strekking van de wet is immers nodig om uit‐
spraken te kunnen doen over de effectiviteit van die wet.

De andere kant van de medaille: een advocatenkantoor zou een onderzoek kun‐
nen laten instellen naar het elektronisch toezicht om te weten te komen of de
beslissingen tot toepassing ervan aanvechtbaar zijn. De onderzoeker zal dan eerst
analyseren wat het (huidige of beoogde) elektronische toezicht in de praktijk pre‐
cies inhoudt. Vervolgens zal de onderzoeker het geldend recht onderzoeken en een
beoordelingskader ontwikkelen waaraan hij de praktijk kan toetsen. In deze
onderzoeksopzet staat het ‘onderzoek van de praktijk’ naar de feitelijke gang van
zaken rond elektronisch toezicht ten dienste van het ‘onderzoek van het recht’.

Zowel in het onderzoek waarvan de wetgever de opdrachtgever is als in het onder‐
zoek voor het advocatenkantoor wordt zowel de rechtmatigheid als de effectivi‐
teit van elektronisch toezicht onderzocht, maar beide claims staan in een andere
verhouding tot elkaar. Die verhouding wordt bepaald door de opdrachtgever, de
context en de doelstelling van het onderzoek. Hieruit blijkt dat het onderscheid
tussen een ‘Mag dat?’- en ‘Werkt dit?’-onderzoek niet absoluut is. Het is een hulp‐
middel voor de volgorde waarin de twee onderzoekssporen het best aan bod zou‐
den kunnen komen: eerst ‘dat’ of ‘dit’, daarna ‘mag’ c.q. ‘werkt’. Bovendien is het
een hulpmiddel voor het accent dat een onderzoeker gaat leggen, want vaak zal
het onderzoek van het beoordelingskader meer nadruk krijgen dan de probleem‐
analyse.

4.5 Twee sporen: probleemanalyse en ontwikkeling van een toetsingskader
Uit de beschrijving van de twee typen vraagstelling komt naar voren dat ieder
praktijkgericht juridisch onderzoek twee sporen heeft: recht en praktijk. Maar die
sporen hebben, afhankelijk van het type vraagstelling, wel een verschillende func‐
tie, namelijk probleemanalyse of ontwikkeling van een beoordelingskader.

We beginnen met het beoordelingskader. Om de vraag of iets ‘mag’ te kunnen
beantwoorden, is er een juridisch kader nodig. Dat wordt ontwikkeld door het gel‐
dend recht te onderzoeken en daarvoor gebruikt de onderzoeker juridische
methoden: rechtsbronnen- en literatuuronderzoek. Voor de beantwoording van
de vraag of iets ‘werkt’, heeft hij daarentegen een kader nodig dat hij ontleent aan
de praktijk. Daarvoor kan hij gebruik maken van empirisch onderzoek.

In een praktijkgericht juridisch onderzoek gaat het echter niet alleen om de ont‐
wikkeling van het toetsingskader, maar is het ook van belang dat het probleem
nauwkeurig geanalyseerd wordt, zodat de uitkomsten van het onderzoek ook
daadwerkelijk praktisch bruikbaar zijn.
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In veel onderzoeksboeken wordt de probleemanalyse niet gerekend tot het ‘eigen‐
lijke’ onderzoek en wordt er weinig aandacht aan besteed.15 Juist in een praktijk‐
gericht onderzoek is de probleemanalyse echter heel belangrijk. Bij een ‘Mag
dat?’-onderzoek bewandelt de onderzoeker het spoor van de praktijk om het pro‐
bleem te analyseren; bij een ‘Werkt dit?’-onderzoek is voor de probleemanalyse
onderzoek van het recht nodig.

De samenhang tussen onderzoek van het recht en onderzoek van de praktijk is in
figuur 5 in beeld gebracht.

Figuur 5 De samenhang tussen onderzoek van het recht en onderzoek van de
praktijk

‘Mag dat?’-vraagstelling ‘Werkt dit?’-vraagstelling
Probleemanalyse Grondige analyse van ‘dat’ 
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juridisch onderzoek
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empirisch onderzoek

Concluderend kunnen we vaststellen dat bij beide typen vraagstelling zowel juri‐
disch als empirisch onderzoek nodig is. Enerzijds is dat nodig om de kwestie gron‐
dig te analyseren, anderzijds voor de ontwikkeling van een beoordelingskader. Dit
samen optrekken van onderzoek van het recht en onderzoek van de praktijk
wordt ingegeven door de eis van praktische bruikbaarheid. De samenhang tussen
beide onderzoekssporen is echter ook vanuit een ander perspectief te verdedigen.
De rechtsgeleerde Scholten noemde dit ‘de betekenis der feiten.’16 Dat wil zeggen
dat feiten (de praktijk) gekwalificeerd worden in het licht van de normen (rechts‐
regels) en dat normen geïnterpreteerd worden in het licht van de feiten. Er is een
wisselwerking tussen recht en praktijk en zij kunnen niet los van elkaar worden
vastgesteld. Dat wordt in figuur 5 aangegeven met de zwarte pijlen.

4.6 Een ruim rechtsbegrip: een breed spectrum aan onderzoeksvragen
In een praktijkgericht juridisch onderzoek met een ‘Werkt dit?’-vraagstelling kan
het object van onderzoek bijvoorbeeld een rechtsregel, een juridisch begrip, een
rechtsbeginsel of een juridische procedure zijn. Dat sluit aan bij de omschrijving
van recht als ‘het geheel van regels, begrippen, beginselen en procedures, vastge‐
steld door een daartoe bevoegd orgaan’. Er kunnen echter ook andere objecten
van onderzoek zijn die niet vallen onder het hierboven omschreven rechtsbegrip,
maar wel onder een ruim rechtsbegrip. Er zou bijvoorbeeld een onderzoek kunnen
worden gedaan naar gedragsregels die niet zijn vastgelegd in wet of jurispruden‐

15 Een van de uitzonderingen vormt Verschuren 2008.
16 Scholten 1974, p. 120.
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tie, naar de manier waarop procedures zijn ingericht, naar de werkwijze van orga‐
nisaties die het recht toepassen, naar de waarden die aan regels en procedures ten
grondslag liggen of naar de verwachtingen die mensen over en weer hebben van
elkaar en waarop zij hun gedrag afstemmen.17 In tabel 2 worden voorbeelden
gegeven van onderzoek waarin een ruim rechtsbegrip wordt gehanteerd.

Tabel 2 Een breed spectrum van onderzoeksvragen

Onderzoeksobjecten die vallen
onder een ruim rechtsbegrip

Voorbeelden

gedragsregels die niet zijn vastgelegd in
wet of jurisprudentie

een onderzoek naar de werking van doping- en tucht-
regels in de voetbalwereld

de manier waarop procedures zijn inge-
richt

een onderzoek naar een efficiënte inrichting van een
incassoprocedure op een bepaald incassokantoor

de werkwijze van organisaties die het
recht toepassen

een onderzoek naar de naleving van uitspraken van de
bestuursrechter

de waarden die aan regels en procedu-
res ten grondslag liggen

een onderzoek naar de achterliggende waarden en
rechtvaardigheidsopvattingen van ambtenaren bij de
toepassing van milieuregels in een bepaalde gemeente

de verwachtingen die mensen over en
weer hebben van elkaar en waarop zij
hun gedrag afstemmen

een onderzoek naar de verwachtingen die betrokke-
nen van elkaar hebben bij aanbestedingen in de vast-
goedsector

De voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat zij niet vallen onder juridisch
onderzoek in klassieke zin. Het zijn echter wel onderzoeken waarin kennis van
juridische oplossingen goed van pas kan komen. Daarom is het aanvaardbaar om
deze onderzoeken met een ‘Werkt dit?’- vraagstelling ook onder de noemer van
praktijkgericht juridisch onderzoek te scharen.

5 Juridische en empirische onderzoeksmethoden

Omdat de kennisvraag in een praktijkgericht juridisch onderzoek gerelateerd is
aan het recht en aan de praktijk, wordt er gebruik gemaakt van methoden en
technieken uit zowel de juridische als sociaalwetenschappelijke discipline.18 Dat is
de derde constatering uit het onderzoeksmodel. Het gebruik van methoden uit
meerdere disciplines is echter een lastige opgave voor onderzoekers en begelei‐
ders, omdat er schuttingen zijn opgetrokken rond de verschillende wetenschaps‐
gebieden. Wie over de schutting wil klimmen, zal merken dat begrippen aan de
ene kant van de schutting op een andere manier worden gebruikt dan aan de

17 Witteveen 2001, p. 62.
18 Wat het empirisch onderzoek betreft, beperk ik me tot kwalitatief onderzoek. Hierbij ligt de

nadruk op het ‘begrijpen’ van een verschijnsel in de sociale werkelijkheid. Kwantitatief onder‐
zoek, waarbij de onderzoeker cijfermatige gegevens verzamelt en die met statistische methoden
analyseert, laat ik in het boek grotendeels buiten beschouwing, omdat dit type onderzoek speci‐
fieke onderzoeksvaardigheden vereist die ver verwijderd zijn van de standaarduitrusting van de
jurist. Wel wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop een onderzoeker gebruik zou kunnen
maken van bestaande gegevens die door anderen in een kwantitatief onderzoek zijn verzameld.
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andere kant. Wat de een strategie noemt, noemt de ander methode; wat de een
methode noemt, wordt door de ander strategie of techniek genoemd. Daarnaast
zijn er in de diverse wetenschapsgebieden verschillen in de eisen die worden
gesteld aan de verantwoording van de keuzes die de onderzoeker maakt met
betrekking tot de bronnen en methoden die hij gebruikt.

Een overzichtelijk schema kan orde scheppen in de brij van begrippen en zorgen
voor een gemeenschappelijk referentiekader voor onderzoekers en begeleiders. En
vuistregels kunnen helpen om recht te doen aan de verschillen in verantwoor‐
dingseisen.

5.1 Een overzicht van strategieën, bronnen en methoden
Een onderzoeksstrategie is een soort standaardaanpak voor het opzetten, faseren
en verder uitvoeren van het onderzoek. Met de onderzoeksstrategie geeft een
onderzoeker aan welke middelen hij in gaat zetten om zijn kennisdoel te berei‐
ken. Voor het onderzoek van het recht ligt, in een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek, een rechtsbronnen- en literatuuronderzoek het meest voor de hand. Andere
strategieën, bijvoorbeeld rechtsvergelijking, rechtshistorisch of rechtstheoretisch
onderzoek, laat ik dan ook buiten beschouwing.19 Voor het onderzoek van de
praktijk komen meerdere strategieën in aanmerking. De meest gebruikte kwalita‐
tieve strategieën in een praktijkgericht onderzoek zijn casestudy, survey of veld‐
onderzoek.20

Om informatie te verzamelen en kennis te verwerven ten behoeve van de analyse
van de relevante kwestie en het relevante kennisgebied kan de onderzoeker ver‐
schillende bronnen aanboren. ‘Bronnen’ zijn de vindplaatsen van gegevens en ken‐
nis. Een bron geeft aan waar de onderzoeker de gegevens en de kennis gaat halen
die hij nodig heeft voor zijn onderzoek. De bronnen die worden geraadpleegd bij
het onderzoek van het recht zijn voornamelijk de rechtsbronnen (wetgeving,
jurisprudentie, verdragen), literatuur en documenten. De laatste twee bronnen
zijn ook bruikbaar voor het onderzoek van de praktijk, evenals personen, media
en fysieke objecten.

De term methoden wordt gebruikt voor de wijzen waarop de bronnen worden ont‐
sloten. Een methode geeft aan hoe een onderzoeker uit de bronnen op een valide
en systematische wijze de gewenste data of inzichten tevoorschijn kan halen.
Voor een praktijkgericht juridisch onderzoek zijn vier methoden van belang:
inhoudsanalyse, interview, enquête en observatie.

19 In navolging van Pintens (1998, p. 16) beschouw ik rechtsvergelijking als een wetenschappelijke
onderzoeksmethode die een expliciete vergelijking veronderstelt van opgedane kennis van een
bepaald rechtsstelsel of een bepaalde rechtsfiguur met op dezelfde wijze vergaarde kennis uit het
Nederlandse rechtsstelsel. Bij het onderzoek naar het geldend recht op een bepaald gebied hoort
ook een studie van het relevante Europese of internationale recht dat geïmplementeerd is of
doorwerkt in het Nederlandse recht. Dat is echter iets anders dan een rechtsvergelijkend onder‐
zoek.

20 Voor een uitleg van deze strategieën, zie Van Schaaijk 2011, p. 80-82 en 151.
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In figuur 6 zijn strategieën, bronnen en methoden schematisch afgebeeld.

De dikke witte en zwarte lijnen in het schema maken zichtbaar dat in ieder prak‐
tijkgericht juridisch onderzoek zowel het recht als de praktijk voorwerp van
onderzoek is, ofwel om ‘mag’ en ‘dat’ te onderzoeken (het recht), ofwel ‘werkt’ en
‘dit’ (de praktijk). De dunne witte lijnen laten zien welke bronnen van belang zijn.
De dunne zwarte lijnen geven aan welke methoden gebruikt kunnen worden om
de bronnen te ontsluiten.

5.2 Vuistregels voor de verantwoording van de keuzes
Alle keuzes die de onderzoeker maakt, vragen om een verantwoording. De verant‐
woording maakt het mogelijk om te controleren of het antwoord op de centrale
onderzoeksvraag onafhankelijk en vakkundig tot stand is gekomen. De eisen die
in de juridische en de sociaalwetenschappelijke discipline worden gesteld aan de
verantwoording van de keuzes blijken echter in de praktijk nogal te verschillen.
Om beginnende onderzoekers toch een handvat te bieden, maak ik gebruik van
twee vuistregels.

De vuistregel voor het empirisch deel van het onderzoek is dat de praktijkgerichte
juridische onderzoeker het best kan aansluiten bij de eisen die gelden voor sociaal‐
wetenschappelijk onderzoek. Daarin moet een onderzoeker altijd verantwoorden
waarom hij juist deze bronnen en deze methoden gebruikt. Dat doet hij door de
bronnen en methoden in verband te brengen met de betrouwbaarheid van de
gegevens en de validiteit van de onderzoeksresultaten.

Figuur 6 Schematisch overzicht van onderzoeksstrategieën, bronnen en
methoden
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In juridisch onderzoek is het (tot nu toe) niet gebruikelijk om iedere keuze voor de
bronnen en methoden expliciet te verantwoorden.21 De wet, de ‘vaste’ jurispru‐
dentie en gerenommeerde handboeken worden beschouwd als gezaghebbende
bronnen, waarvan het gezag algemeen gedeeld wordt, zodat er geen aparte ver‐
antwoording nodig wordt geacht voor het gebruik van deze rechtsbronnen. De
vuistregel voor de verantwoording van het juridische deel van het onderzoek luidt
dan ook: bronnen en methoden moeten verantwoord worden, tenzij het vanzelf‐
sprekend is dat een onderzoeker deze bronnen (de relevante rechtsregel uit de
wet of de vaste jurisprudentie) en deze methoden (inhoudsanalyse van rechts‐
bronnen en literatuur) gebruikt.

6 Een beredeneerd antwoord

Een praktijkgericht juridisch onderzoek levert een bijdrage aan de oplossing van
een handelingsprobleem doordat er een beredeneerd antwoord wordt gegeven op
een aan recht en praktijk gerelateerde kennisvraag. In deze omschrijving is een
aspect nog onderbelicht gebleven, namelijk dat het gaat om een beredeneerd ant‐
woord. De laatste constatering uit het onderzoeksmodel is dan ook dat een prak‐
tijkgericht juridisch onderzoek een argumentatief karakter heeft. En dit karakter
is bepalend voor de inhoud en structuur van onderzoeksrapport of scriptie.

6.1 Het argumentatieve karakter van een praktijkgericht juridisch onderzoek
In een praktijkgericht juridisch onderzoek komt een onderzoeker niet via een wis‐
kundige redenering of een statistische analyse tot de eindconclusie van het onder‐
zoek, maar via argumentatie. In de conclusie geeft hij niet alleen aan wat het ant‐
woord is op de kennisvraag, maar ook waarom dit volgens hem het (voorlopig)
juiste antwoord is. Hij geeft dus een beredeneerd antwoord op de onderzoeks‐
vraag. De argumenten voor dit antwoord haalt hij uit de onderzoeksresultaten.
De onderzoeker ordent deze argumenten door ze met elkaar en met de centrale
vraag in verband te brengen, beoordeelt de betrouwbaarheid, de geldigheid en de
overtuigingskracht ervan, confronteert ze met elkaar en weegt ze tegen elkaar af.
Met deze argumentatie probeert hij het publiek te overtuigen van de (voorlopige)
juistheid van zijn antwoord.

6.2 Inhoud en structuur van onderzoeksrapport en scriptie
De kennisvraag wordt beantwoord in een onderzoeksrapport of scriptie. Sommi‐
gen beschouwen dit als een verzameling van gevonden gegevens, die geordend
worden volgens een voorgeschreven standaardmodel.22 Het model ligt al vast,
voordat er ook maar een stap op het onderzoekspad is gezet. Een bezwaar tegen
dit model is dat het schrijven van een rapport of scriptie een soort invuloefening
wordt, waarbij de verbanden tussen de verschillende onderdelen en de stappen in
de redeneringen niet zichtbaar worden gemaakt, terwijl dit voor de lezer wel

21 Tijssen 2009, p. 183.
22 O.a. Grit & Julsing 2009, p. 103.
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noodzakelijk is om de redeneringen te kunnen volgen en overtuigd te raken van
de juistheid van het antwoord op de centrale vraag.

Anderen vatten een onderzoeksrapport op als een nauwgezet verslag van het
gehele onderzoeksproces, dus vanaf de vraagstelling tot en met de conclusies en
de discussie.23 Deze opvatting is gebaseerd op het model voor een rapport van een
kwantitatief onderzoek met de vaste onderdelen vraagstelling, methode, resulta‐
ten, conclusies en discussie. Een bezwaar tegen dit model is dat het juridische deel
van een praktijkgericht juridisch onderzoek er niet goed in past. Bovendien doet
dit model weinig recht aan het argumentatieve karakter van een juridisch onder‐
zoek.

Het verdient de voorkeur om een scriptie of een rapport van een praktijkgericht
juridisch onderzoek op te vatten als een beredeneerd antwoord op een onderzoeks‐
vraag. Het onderzoek naar de praktijk en naar het recht levert resultaten op
waarin argumenten te vinden zijn om tot een antwoord op de centrale vraag te
kunnen komen en dit antwoord te kunnen rechtvaardigen. De scriptie of het
onderzoeksrapport is bedoeld om de lezers te overtuigen van de voorlopige juist‐
heid van het antwoord van de onderzoeker. Om dit doel te bereiken dient de
schrijver aan de lezer voldoende informatie te geven om de redeneringen te kun‐
nen volgen en de argumenten en de conclusie op waarde te kunnen schatten. Dat
betekent dat niet alle wegen die de onderzoeker heeft bewandeld en niet alle gege‐
vens die hij heeft gevonden uiteindelijk in het onderzoeksrapport terecht zullen
komen. De onderzoeker zal selectief te werk moeten gaan en in het rapport alleen
de onderzoeksresultaten moeten opnemen die relevant zijn in het licht van de
vraagstelling.24

7 Conclusie

Dit artikel begon met de stelling dat een praktijkgericht juridisch onderzoek
vraagt om een integratie van juridische en empirische onderzoeksmethoden. Het
onderzoeksmodel dat is afgebeeld in figuur 1 maakt dat zichtbaar. Dit onder‐
zoeksmodel leidt tot vier constateringen. De eerste constatering is uitgewerkt in
paragraaf 3. Daar is uiteengezet dat een praktijkgericht onderzoek een directe bij‐
drage dient te leveren aan de oplossing van een handelingsprobleem. En om dat
te kunnen doen wordt het handelingsprobleem vertaald in een kennisvraag. Wan‐
neer een kennisvraag zowel betrekking heeft op mogelijke oplossingen voor het
probleem als op het beoordelingkader waaraan die hypothetische oplossingen
getoetst zouden kunnen worden, kan zij goed duidelijk maken welke richting het

23 O.a. Baarda, De Goede & Teunissen 2005, p. 348.
24 Het selectiecriterium betreft de relevantie in het licht van de vraagstelling, niet de welgevallig‐

heid van de uitkomsten voor de opdrachtgever. De Gedragscode voor praktijkgericht onderzoek voor
het hbo (2010, p. 8) stelt als eis dat de onderzoekers integer zijn. Dat wil onder andere zeggen dat
zij onpartijdig moeten zijn in hun rapportage en dat zij ook informatie moeten opnemen die hun
conclusies kan tegenspreken.
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onderzoek op zal gaan. Dan kan deze centrale vraag een belangrijk handvat zijn
voor de onderzoeker en voor de begeleider van het onderzoek.

De tweede constatering uit het onderzoeksmodel is dat in een praktijkgericht juri‐
disch onderzoek de kennisvraag gerelateerd dient te zijn aan het recht en aan de
praktijk. Dat is uitgewerkt in paragraaf 4. Kennisvragen van het ‘Mag dat?’- of
‘Werkt dit?’-type kunnen de relatie met het recht en de praktijk helder over het
voetlicht brengen. Tevens zijn zij bruikbaar om praktijkgericht juridisch onder‐
zoek af te bakenen van andere typen onderzoek en om richting te geven aan de
volgorde van de onderzoeksactiviteiten.

De derde constatering is dat in een praktijkgericht juridisch onderzoek methoden
worden gebruikt uit verschillende disciplines. Paragraaf 5 gaat dan ook over de
juridische bronnen en methoden die gebruikt worden voor het onderzoek van het
recht en over de empirische bronnen en methoden die gebruikt worden voor het
onderzoek van de praktijk.

De laatste constatering uit het onderzoeksmodel gaat over het argumentatieve
karakter van praktijkgericht juridisch onderzoek. In paragraaf 6 is uiteengezet dat
de uitkomsten die met behulp van de juridische en empirische onderzoeksmetho‐
den zijn verkregen argumenten opleveren die nodig zijn om tot een beredeneerd
antwoord op de centrale vraag te kunnen komen. In dit beredeneerde antwoord
komt de integratie van de juridische en empirische methoden tot uitdrukking.

Om de samenhang tussen recht en praktijk, tussen juridische en empirische
onderzoeksmethoden in een praktijkgericht juridisch onderzoek zichtbaar te
maken, heb ik het onderzoeksmodel ontwikkeld dat in dit artikel en in het eerste
hoofdstuk van het boek Praktijkgericht juridisch onderzoek is toegelicht. Dit onder‐
zoeksmodel vormt de achtergrond van de volgende acht hoofdstukken van het
boek, die veel praktischer en concreter van aard zijn en onderzoekers en begelei‐
ders allerlei handvatten geven voor de uitvoering van een onderzoek en de bege‐
leiding ervan. Inzicht in het model kan onderzoekers en hun begeleiders helpen
om die handvatten ten volle te benutten. Het onderzoeksmodel vormt de basis
voor een methodologie van praktijkgericht juridisch onderzoek. Deze methodolo‐
gie staat echter nog in de kinderschoenen en vraagt om verdere ontwikkeling. Bij‐
dragen aan deze ontwikkeling en andere opmerkingen en suggesties, zowel vanuit
de rechtswetenschap als vanuit het onderwijs en de praktijk, zijn van harte wel‐
kom.
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Deze recensie gaat in op de methode voor praktijkgericht juridisch onderzoek van
mr. G.A.F.M. van Schaaijk en op de ervaringen die mijn studenten aan de Hogere
Juridische Opleiding van Saxion en ik hiermee hebben opgedaan.

Onderzoek wordt ook in het hoger beroepsonderwijs steeds meer een vast onder‐
deel van het curriculum. Het gaat dan om praktijkgericht onderzoek waarbij de
kennis die de student genereert bijdraagt aan de oplossing van een vraagstuk uit
de praktijk. Hierbij kan de student prima gebruikmaken van sociaalwetenschap‐
pelijke en natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden. Bij hbo-opleidingen
met een sterk juridische component zoals HBO Recht en HJO (Hogere Juridische
Opleiding) doet zich echter een probleem voor. Want empirische onderzoeksme‐
thoden zoals het causaal veldmodel en het verzamelen van data voor een datama‐
trix zijn niet geschikt voor het vinden van een antwoord op een juridisch vraag‐
stuk. Neem bijvoorbeeld een onderzoek in opdracht van een voetbalclub naar het
voorkomen van aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van vernielingen die
tijdens een uitwedstrijd worden aangericht door de eigen leden/supporters in het
stadion van de gastclub. Natuurlijk zijn de supporters zelf aansprakelijk, maar
gaat de uitspelende club altijd vrijuit? Voor aansprakelijkheid geldt de voorwaarde
van de causaliteit: tussen de oorzaak en de schade moet een verband bestaan. Pas
als dit is vastgesteld ontstaat de verplichting om de schade te betalen, tenminste
als ook is voldaan aan de andere voorwaarden voor een onrechtmatige daad. Het
is bij dit onderzoek echter niet logisch om de causaliteit vast te stellen met een
causaal veldmodel. En het vinden en interpreteren van de toepasselijke wetsarti‐
kelen aan de hand van de memorie van toelichting is niet te vergelijken met het
verzamelen van data voor de datamatrix. Ook rechtswetenschappelijk onderzoek
waarbij het recht zelf wordt onderzocht schiet hier echter tekort. Het praktijkge‐
richt juridisch onderzoek in bovenstaand voorbeeld moet zich immers ook richten
op de (niet-juridische) maatregelen waardoor aansprakelijkheid kan worden voor‐
komen. Hiervan moet tenminste de werkzaamheid worden onderzocht.

Juridisch onderzoek in het hbo is per definitie praktijkgericht juridisch onderzoek
en dit vraagt om een speciale methode. Bij het lectoraat Gebiedsontwikkeling en
recht van het Kenniscentrum leefomgeving van Saxion hebben we ons vorig jaar

* Mr. Yvonne Denissen-Visscher is docent recht en senior onderzoeker bij het Lectoraat
Gebiedsontwikkeling en recht van het Kenniscentrum leefomgeving van Saxion.
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verdiept in praktijkgericht juridisch onderzoek. Omdat niet direct duidelijk was
wat juridisch onderzoek in het hbo zou moeten of kunnen inhouden en welke
vaardigheden hierbij van een student en docent werden verlangd, hebben we op
15 juni 2010 in Deventer het congres ‘Juridisch onderzoek in het hbo’ georgani‐
seerd. Daar gaf mevrouw G.A.F.M. van Schaaijk een workshop over de didactische
methode die zij voor praktijkgericht juridisch onderzoek had ontwikkeld. Dit was
een eyeopener voor velen. Inmiddels is haar boek Praktijkgericht juridisch onder‐
zoek verschenen en heb ik de daarin beschreven methode toegepast bij Saxion in
het tweede jaar van het curriculum van HJO. Ik zal hierna eerst ingaan op de
methode van Van Schaaijk en daarna mijn ervaringen en die van de studenten
beschrijven.

In Praktijkgericht juridisch onderzoek heeft Van Schaaijk de bestaande onderzoeks‐
methoden op een verrassend eenvoudige manier geïntegreerd. Enerzijds wordt
het praktijkprobleem, of beter gezegd de oplossing hiervan, getoetst aan het
recht. Anderzijds worden de effecten van een juridische oplossing onderzocht. De
kapstok hiervoor bestaat uit twee vragen die de kern van het praktijkgericht juri‐
disch onderzoek vormen: mag dat en/of werkt dit? Met andere woorden: voldoet
de praktische oplossing voor het praktijkprobleem aan de juridische normen en/
of is de juridische oplossing efficiënt? Laten we dit eens toepassen op een veelbe‐
sproken praktijkprobleem: de legitimatie van het vastbinden van psychiatrisch
patiënten zoals de veelbesproken jongen Brandon. Dan zouden we de volgende
onderzoeksvraag kunnen formuleren: onder welke voorwaarden is het vastkete‐
nen van psychiatrisch patiënten juridisch gezien toegestaan? Het gaat hier om
een mag dat?-vraag en het onderzoek richt zich op de vraag of de praktische
oplossing (het beperken van de bewegingsvrijheid) voldoet aan de juridische nor‐
men. De werkt dit?-vraag zouden we kunnen toepassen op het wetsvoorstel met
betrekking tot de boete voor langstudeerders. De onderzoeksvraag zou dan kun‐
nen luiden: is het opleggen van een bestuurlijke boete aan studenten die langer
dan de gebruikelijke studieduur studeren effectief? Anders gezegd: werkt de juri‐
dische maatregel voor deze groep studenten? Om deze vragen te kunnen beant‐
woorden moet zowel het recht (de juridische normen c.q. de juridische maatregel)
als de praktijk (het vastketenen van patiënten c.q. het effect van de boete) wor‐
den onderzocht. Soms kan in een onderzoek zowel de mag dat?-vraag als de werkt
dit?-vraag worden gesteld. Bijvoorbeeld: in hoeverre is het opleggen van een
bestuurlijke boete aan langstudeerders toegestaan en effectief? In een dergelijk
praktijkgericht juridisch onderzoek wordt onderzocht of de wet het opleggen van
een boete legitimeert (mag dat?) en of deze juridische maatregel het beoogde
effect heeft in de praktijk (werkt dit?).

De twee typen vraagstelling vormen het onderzoeksmodel voor praktijkgericht
juridisch onderzoek. Het eigenlijke onderzoek begint met de voorbereidende fase
waarin de student zich oriënteert op de opdracht en het onderwerp, een pro‐
bleembeschrijving en een centrale vraag formuleert en een onderzoeksopzet
beschrijft met deelvragen en onderzoeksstrategieën. Vervolgens vindt de uitvoe‐
ring van het onderzoek plaats waarbij zowel het recht als de praktijk voorwerp is
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van onderzoek. Hierin onderscheidt dit model zich van de sociaalwetenschappe‐
lijke, natuurwetenschappelijke en rechtswetenschappelijke onderzoeksmethode
die de focus op een van beide onderzoeksobjecten richten. Een belangrijk element
is ook het argumenteren en concluderen om te komen tot een beredeneerd ant‐
woord op de centrale vraag. Argumenteren is nodig bij praktijkgericht juridisch
onderzoek omdat het recht vraagt om interpretatie van normen, wat wezenlijk
iets anders is dan het interpreteren en verwerken van de verzamelde data. Ten
slotte volgt het schrijven van het PJO-rapport waarin de student de gehanteerde
onderzoeksmethode verantwoordt en waarbij hij moet voldoen aan de verschil‐
lende eisen die worden gesteld aan het citeren en vermelden van juridische en
andere bronnen. Het verrichten van onderzoek is in beginsel een doorlopend pro‐
ces, maar het komt dikwijls voor dat de student even moet terugschakelen naar
een eerder stadium. Dit is bij praktijkgericht juridisch onderzoek niet anders dan
bij andere vormen van onderzoek.

Tot zover de onderzoeksmethode, maar wat zijn nu de ervaringen van de studen‐
ten? Mij is opgevallen dat de meeste studenten in het begin een drempel over
moeten. Het vinden van een onderwerp dat zich leent voor praktijkgericht juri‐
disch onderzoek is niet eenvoudig als je nog niet precies weet wat een dergelijk
onderzoek inhoudt. En dat leer je pas als je met het onderwerp aan de slag gaat en
het onderzoek gaat voorbereiden. Het begin moet dus zeker niet te abstract zijn.
Een klein punt van kritiek op de opzet van het boek is dat het eerste hoofdstuk in
vogelvlucht en weliswaar met voorbeelden het onderzoeksmodel beschrijft, maar
dat de student geen concreet beeld krijgt hoe een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek eruit zou kunnen zien. Dat zal de docent dus moeten uitleggen en dat is niet
eenvoudig als deze zelf (nog) onvoldoende inzicht heeft in de onderzoeksmethode
en in de inhoud en opzet van een praktijkgericht juridisch onderzoek. Zoals
gezegd hebben studenten door het gebrek aan inzicht moeite om een onderwerp
te vinden dat zich leent voor praktijkgericht juridisch onderzoek. Velen zoeken
houvast bij de hun bekende casusoplossing, waardoor het onderwerp beperkt
blijft tot een individueel geval waarin een concreet juridisch advies moet worden
gegeven. Het vraagt van de docent een extra inspanning om studenten verder en
vooral breder te laten kijken zodat zij zich gaan oriënteren op een probleem uit de
praktijk waarbij de kennis die zij met hun onderzoek genereren kan bijdragen aan
een oplossing. Maar als de studenten eenmaal de drempel van het onderwerp over
zijn dan gaat er een wereld voor hen open. Het boek is zeer toegankelijk geschre‐
ven en de verschillende stadia van het onderzoek en de activiteiten van de onder‐
zoeker worden duidelijk toegelicht. Het schematisch overzicht vóór in het boek
geeft de stadia en activiteiten in één oogopslag weer en helpt de studenten om het
overzicht te bewaren. Wanneer studenten de in het boek beschreven onderzoeks‐
activiteiten wekelijks toepassen op hun eigen onderzoeksonderwerp dan creëren
zij voor zichzelf een overzichtelijk geheel dat hun inzicht geeft in de opzet, inhoud
en structuur van een praktijkgericht juridisch onderzoek. Het geven van feedback
op de individuele prestaties vergt veel tijd, maar het loont de moeite. Het door de
studenten zelf opgezette onderzoek vormt voor hen een handige leidraad voor
onderzoeken die zij later in hun studie zullen uitvoeren. Het volgen van deze
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methode is tevens een uitstekende voorbereiding op het verrichten van een prak‐
tijkgericht juridisch afstudeeronderzoek. Naar mijn mening is de methode van
Van Schaaijk niet alleen een eyeopener maar een echte eyecatcher.
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Juridisch redeneren is het toepassen van regels en precedenten op feiten.
Frederick Schauer wil deze manier van redeneren uitleggen in zijn boek Thinking
Like a Lawyer. Volgens Schauer is een kenmerkend aspect van juridisch denken
het suboptimale karakter ervan. Iemand die een regel toepast of een precedent
volgt, doet iets anders dan het nemen van een beslissing die de beste resultaten
oplevert in een bepaald geval. De regeltoepasser en de precedentvolger zien af van
het beste resultaat vanwege de autoriteit van degene die de regel of het precedent
heeft opgesteld. Juridisch redeneren is het gehoorzamen van die autoriteit en
daarmee zijn de belangrijkste aspecten (suboptimaliteit en autoriteit) van juri‐
disch redeneren volgens Schauer gegeven.

De regeltoepasser heeft volgens Schauer in beginsel niet de bevoegdheid om zelf‐
standig te onderzoeken of het belang dat aan de regel ten grondslag ligt daadwer‐
kelijk wordt beschermd door de regeltoepassing. Hij moet de regel toepassen, ook
al blijkt niet dat het beschermde belang daarmee in het betreffende geval is
gediend, bijvoorbeeld bij de toepassing van een snelheidsregel in het verkeer. Het
verweer van de overtreder dat hij weliswaar 140 km/u reed op een weg waar
slechts 120 km/u is toegestaan, maar dat hij dat op een nachtelijk tijdstip deed
terwijl er geen overig verkeer op de weg aanwezig was, is geen relevant verweer
met betrekking tot de rechtsvraag of de regel van toepassing is: de regel geeft dui‐
delijk aan dat de betrokkene te hard reed en daarom een strafbaar feit pleegde.

Schauer noemt dit het formele aspect van het recht. Hij geeft toe dat dit aspect in
bepaalde gevallen ter discussie kan worden gesteld, vooral wanneer de uitkomst
van regeltoepassing extreem onrechtvaardig lijkt te zijn. Toch kan volgens
Schauer het formalistische uitgangspunt niet worden veronachtzaamd, omdat het
de essentie van juridische redeneren is ter onderscheiding van andere vormen van
denken. Er kan alleen sprake zijn van bindende regels en precedenten wanneer de
toepasser of de volger ervan zijn of haar eigen oordeel over de wenselijke uit‐
komst in beginsel terzijde schuift vanwege de autoriteit van het precedent. In ver‐
band met precedenten geldt dit in ieder geval ten aanzien van beslissingen van
hogere rechters, maar niet zonder meer ten aanzien van eigen eerdere beslissin‐
gen. Voor deze laatste categorie geldt volgens Schauer echter wel het argument
van stabiliteit: de rechter is gebonden aan zijn eigen beslissingen in het belang
van de stabiliteit van het recht. Opmerkelijk hierbij is dat het stabiliteitsargument

* Mr. dr. Klaas Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.
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geen autoriteitsargument is, maar een argument met betrekking tot de wenselijke
resultaten van rechterlijke beslissingen. Schauer gaat aan dit punt voorbij, maar
dit gegeven lijkt wel afbreuk te doen aan zijn formalistische autoriteitstheorie.

Het volgen van een autoriteit is volgens Schauer inhoudsonafhankelijk. De beslis‐
sing van een autoriteit wordt niet gevolgd vanwege de inhoudelijke redenen die
aan de beslissing ten grondslag liggen, maar vanwege het gegeven dat een autori‐
teit de beslissing heeft genomen, waardoor de beslissing bindend wordt voor de
personen en instanties die aan deze autoriteit zijn onderworpen. Waarom
bepaalde instanties als juridische autoriteiten worden aangemerkt die bindende
beslissingen kunnen nemen, is volgens Schauer in navolging van Hart uiteindelijk
een kwestie van een veranderlijke sociale praktijk. Het bindende karakter van
beslissingen vanwege de autoriteit van degene die de beslissing neemt, verklaart
volgens Schauer de suboptimale uitkomst van regeltoepassing en precedentvol‐
ging.

De kern van juridisch redeneren zou kunnen worden samengevat als een verbod
om een eigen oordeel te vormen over het wenselijke resultaat in een bepaald
geval. Deze typering van juridische redeneren roept allereerst de vraag op of het
recht inderdaad een dergelijke autoritaire kern heeft. Deze opvatting wordt
betwist door rechtsrealisten die betogen dat rechters juist wel beslissen met het
oog op wenselijke resultaten en dat zij zich daarbij niet gebonden achten aan
regels en precedenten of sterker nog: regels en precedenten bevatten altijd een
mogelijke rechtvaardiging voor tegenovergestelde beslissingen in een bepaald
geval en daaruit volgt dat de rechter zijn beslissing wel moet nemen op basis van
buitenjuridische maatstaven over wenselijke resultaten. De beslissing kan altijd
achteraf worden gerechtvaardigd met behulp van juridische maatstaven die argu‐
menten voor de beslissing opleveren.

Als algemene theorie over het recht is het realisme volgens Schauer niet plausibel
en hij wijst erop dat Karl Llewellyn zijn realistische theorie alleen van toepassing
achtte in moeilijke gevallen waarin partijen onderling van mening verschillen over
de juiste uitkomst. Dergelijke gevallen zijn aanleiding voor rechterlijke procedures
en niet de eenvoudige gevallen waarin de uitkomst van een procedure bij voorbaat
vaststaat. In moeilijke gevallen is volgens de realisten de ideologie van de rechter
bepalend voor de uitkomst van zijn beslissing. Volgens Schauer heeft deze type‐
ring van de rechterlijke beslissing in moeilijke gevallen slechts een beperkte gel‐
ding. Waarschijnlijk gaat de typering op voor hoogste rechters (bijvoorbeeld het
Amerikaanse Supreme Court waarnaar empirisch onderzoek is gedaan met een
dergelijke uitkomst), maar niet voor lagere rechters die zich volgens Schauer in
veel sterkere mate laten leiden door regels en precedenten. Volgens Schauer zou
hiernaar empirisch onderzoek kunnen worden gedaan, waarbij hij de voorspelling
doet dat lagere rechters gezagsgetrouwer zijn dan de realisten veronderstellen.
Kern van Schauers positie is ook hier dat het bindende karakter van eerdere
beslissingen kenmerkend is voor het recht, wat niet wegneemt dat rechters in een
beperkt aantal moeilijke gevallen beslissingen moeten noemen waarmee een pre‐
cedent wordt geschapen in plaats van gevolgd.
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Schauers formalisme is bepalend voor de wijze waarop hij kwesties bespreekt als
het verschil tussen analogie en precedent, de interpretatie van wettelijke regels en
de vaststelling van de feiten in rechterlijke procedures. Daardoor kan de lezer van
zijn boek het gevoel krijgen dat Schauer een belangrijk kenmerk van het juridi‐
sche denken heeft gemist. Schauer geeft in zijn boek geen antwoord op de vraag
waarop de autoriteit van juridische instanties als de wetgever en de rechter
berust. Er ontbreekt daardoor een theoretisch fundament voor Schauers forma‐
lisme. Hij zou van oordeel kunnen zijn dat een dergelijk fundament buiten het
juridische denken valt, zodat hij er in zijn boek niet op in hoeft te gaan. Het zou
echter ook zo kunnen zijn dat het theoretische fundament van juridische autori‐
teit mede bepalend is voor de wijze waarop regels en precedenten bindend zijn en
moeten worden uitgelegd en toegepast.

Een alternatieve opvatting zou de theorie kunnen zijn dat het uiteindelijke funda‐
ment van het recht niet inhoudsonafhankelijk is, zoals Schauer met zijn forma‐
lisme betoogt, maar dat het fundament van het recht bestaat uit basisnormen die
niet te herleiden zijn tot bindende beslissingen van juridische autoriteiten. In een
democratische samenleving is de autoriteit van wettelijke regels gebaseerd op de
democratische procedure waarin die regels tot stand zijn gekomen en de democra‐
tische legitimatie van deze procedure is gefundeerd op een normatieve opvatting
over de gelijkwaardigheid van personen en de grondrechten waarin deze gelijk‐
waardigheid tot uitdrukking komt. Het is mogelijk dat een dergelijke basis is neer‐
gelegd in formele teksten met juridische autoriteit zoals een grondwet, maar de
legitimatie van dergelijke formele teksten berust uiteindelijk op een normatieve
theorie over de gelijkwaardigheid van personen. De betekenis van regels, prece‐
denten en grondrechten wordt mede door de inhoud van zo’n normatieve theorie
bepaald, en het juridische gezag van wetten en precedenten berust voor een
belangrijk deel op de mate waarin dergelijke beslissingen met behulp van inhou‐
delijke argumenten kunnen worden gerechtvaardigd. Ook de vraag of een bepaald
geval eenvoudig of moeilijk is, wordt mede bepaald door het antwoord op de
vraag in hoeverre bepaalde regels of precedenten in overeenstemming zijn met
fundamentele basisnormen waaraan het recht zijn legitimatie ontleent.

De lezer die een dergelijke alternatieve theorie niet zonder meer ongeloofwaardig
acht, kan een onbevredigd gevoel overhouden aan de lezing van Schauers boek.
Schauer lijkt te veronderstellen dat het antwoord op de vraag wat het fundament
van juridische autoriteit is niet relevant is voor het antwoord op de vragen
waarom regels en precedenten bindend zijn en waarom rechters in beginsel niet
bevoegd zijn om een eigen oordeel te geven over de wenselijkheid van een
bepaalde beslissing. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat eigen oordeelsvorming
door de rechter inderdaad zoveel mogelijk moet worden uitgesloten in het licht
van de normatieve fundamenten van het recht (democratische legitimatie, gelijk‐
waardigheid van personen), maar dat had Schauer dan moeten beargumenteren.
Rechterlijke terughoudendheid is voor juristen niet zonder meer een gegeven,
maar die terughoudendheid zou wel uit een inhoudelijke argumentatie over de
grondslagen van het recht kunnen worden afgeleid en dat zou betekenen dat het
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idee van juridische autoriteit niet alleen op die autoriteit zelf kan zijn gebaseerd,
maar op inhoudelijke argumenten moet berusten. Ook juristen moeten nadenken
over de vraag waarom zij in bepaalde gevallen geen eigen oordeel over de wense‐
lijkheid van een beslissing mogen geven. In een boek over het denken van juristen
moet daarom ook aandacht worden besteed aan de vraag wat de fundamenten
van het recht zijn. Het is mogelijk dat het antwoord op die vraag uitmondt in
Schauers formalisme, maar dat antwoord kan niet zonder nadere argumentatie
als juist worden verondersteld, zeker niet door een jurist die wil nadenken over de
vraag waarom de beslissing van een bepaalde autoriteit bindend is.

Een gemis in het boek is ook dat Schauer niet heel uitgebreid ingaat op de rechts‐
vormende activiteiten van de rechter. Een kenmerk van moderne rechtsstelsels is
dat rechtspraak een zelfstandige rechtsbron is naast wetgeving en dat kenmerk
kan niet zonder meer worden verklaard aan de hand van Schauers formalisme,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het hiervoor gesignaleerde probleem van binding van
een rechter aan zijn eigen beslissingen. Deze binding berust niet op een autori‐
teitsargument, maar op een resultaatsargument met betrekking tot de vereiste
stabiliteit van het recht. Ook in zijn bespreking van de common law besteedt
Schauer relatief weinig aandacht aan de rechtsvormende activiteiten van de rech‐
ter; hij benadrukt hij vooral het bindende karakter van precedenten, waarbij hij
waarschuwt voor te snelle veranderingen in de common law en een restrictieve
toepassing bepleit van de billijkheid als corrigerende factor in een rechtssysteem.
Schauer erkent de noodzaak van een bepaalde mate van flexibiliteit bij evident
onrechtvaardige uitkomsten. Zijn uitgangspunt blijft echter het beginsel dat de
rechter niet bevoegd is om de resultaten van beslissingen te optimaliseren aan de
hand van buitenjuridische maatstaven, waarbij het argument van stabiliteit
belangrijker lijkt te zijn dan het argument van autoriteit.

De vraag in hoeverre rechters in het belang van de stabiliteit van het recht terug‐
houdend moeten zijn bij de rechterlijke rechtsvorming zou echter afhankelijk
kunnen worden gesteld van een analyse van de rechterlijke rechtsvorming in
moderne rechtstelsels. Bij een dergelijke analyse staat niet bij voorbaat vast dat
het recht op onaanvaardbare wijze zijn stabiliteit verliest wanneer de bindende
werking van regels en precedenten wordt afgezwakt. Of dat het geval is, hangt af
van een analyse van de effecten van rechterlijke rechtsvorming en die analyse
ontbreekt in Schauers boek. Het zou juist een kenmerkend aspect van het recht
van een democratische samenleving kunnen zijn dat mensen minder autoriteits‐
gevoelig zijn en meer behoefte hebben aan inhoudsafhankelijk recht waarbij het
gezag van de beslissing niet afhangt van de autoriteit van de rechter of de wetge‐
ver, maar van de inhoud van de argumenten die voor wetgeving en rechtspraak
worden aangevoerd. De alternatieve hypothese zou zijn dat het recht in een
moderne samenleving flexibeler en inhoudelijker zou moeten zijn dan Schauer
met zijn formalisme toelaatbaar acht en dat het verlies aan stabiliteit minder
belangrijk is dan hij veronderstelt. Je zou van iedere jurist mogen verwachten dat
hij of zij in staat is om over een dergelijk alternatief na te denken en ook in staat
is om een beargumenteerde keuze te maken tussen verschillende benaderingen

Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 2011 (1) 1 115



Klaas Rozemond

van het recht. Schauer had daarom in zijn Thinking Like a Lawyer meer aandacht
moeten besteden aan de inhoudelijke eisen die aan het recht kunnen worden
gesteld voordat het als bindend recht kan worden aangemerkt.
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Een discipline in transitie
Carel Stolker
In 2010 verscheen het rapport Kwaliteit &
diversiteit van de Commissie Koers die het
wetenschappelijk onderzoek van negen
Nederlandse juridische faculteiten beoor‐
deelde. De conclusie van het rapport is dat
het ‘goed’ gaat met het rechtswetenschap‐
pelijk onderzoek in Nederland, maar tege‐
lijkertijd ziet de Commissie ‘een discipline
in transitie’. De Commissie dringt er bij de
decanen van de faculteiten op aan om veel
meer te gaan samenwerken. Als uitgespro‐
ken ‘zwak’ benoemt ze het gegeven dat er
binnen de discipline geen algemeen
gedeelde opvatting bestaat over de weten‐
schappelijke kwaliteit op grond waarvan
onderzoeksresultaten beoordeeld kunnen
worden. In deze bijdrage blikt de auteur
aan de hand van de bevindingen van de
Commissie Koers terug en trekt hij lijnen
naar de toekomst. Volgens hem verdient
vooral de externe oriëntatie aandacht: de
wetenschappelijke verantwoording (peer
review, ranking, impactmeting), de steeds
belangrijker wordende maatschappelijke
verantwoording, en de thematisering van
het juridische onderzoek (de Europese
‘grand challenges’ en de Nederlandse top‐
sectoren).

Approaching Law through Conflicts
Niels van Dijk
In this article the author presents Latour’s
negative analysis of modernity and his
positive ethnographical studies of the
modes of existence of our modern world. I
will discuss the merits and disadvantages
of his specific approach on law – an institu‐
tional ethnography of the French Conseil
d’Etat – within this framework. The analy‐
sis will be supplemented with the results of
a conflict-based approach to a case study in
patent law at a law firm.

The Theory and Practice of Teaching and
Guiding Legal Research Skills
Ian Curry-Sumner & Marieke van der Schaaf
The aim of this article is to present a case
study of the development process and its
underlying theoretical fundaments of a
research skills line in the law degree pro‐
gramme. Broader educational purposes of
the article are to give managers and lec‐
turers of law schools suggestions for imple‐
menting research skills in their curriculum.
Accordingly, the article is aimed at stimu‐
lating students’ research skills. This article
will discuss the background to the deci‐
sions that were made in the Utrecht School
of Law, then discuss the ultimate end
result, namely the implementation of a
new research skills line and the publication
of a standard research skills instruction.
Furthermore, each section will commence
with a brief outline of the theoretical frame‐
work, followed by an explanation of how
this theory has been practically implement‐
ed in the Bachelor of Law in Utrecht.

Praktijkgericht juridisch onderzoek
Geertje van Schaaijk
In dit artikel wordt de stelling verdedigd
dat in een praktijkgericht juridisch onder‐
zoek zowel juridische als empirische onder‐
zoeksmethoden nodig zijn. De centrale
onderzoeksvraag in een praktijkgericht
juridisch onderzoek dient immers gerela‐
teerd te zijn aan het recht en aan de prak‐
tijk, zodat het antwoord op de centrale
vraag praktisch bruikbaar is. Vragen van
het type ‘mag dat?’ of ‘werkt dit?’ kunnen
die relaties met recht en praktijk goed over
het voetlicht brengen en sturing geven aan
de richting van het onderzoek. In het bere‐
deneerde antwoord op de onderzoeksvraag
komt de integratie van methoden en tech‐
nieken uit de juridische en sociaalweten‐
schappelijke discipline tot uitdrukking. Het
onderzoeksmodel dat in dit artikel wordt
uitgebeeld en toegelicht, maakt deze inte‐
gratie duidelijk en biedt een basis voor een
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methodologie van praktijkgericht juridisch
onderzoek.
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