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Naschrift
Agnes Schreiner
Ik ben blij met Roland Pieriks reactie, omdat zijn repliek op mijn forumbijdrage
het schrijven ervan naar mijn mening rechtvaardigt. Ik probeer inderdaad duidelijk te maken dat niet alleen onze juridische gedachten, instituties en constructies
contextafhankelijk zijn, wat niet hetzelfde is als ze houden voor essentieel. Ik verdedig de stelling dat ook de metajuridica contextgebonden is. Daarbij houd ik een
pleidooi voor het onderzoeken van die contextgebondenheid, in de hoop dat de
grenzen van een gegeven variant van metajuridisch denken kan worden aangetoond en ingezien. Pierik is met zijn bijdrage en in debat met mij bereid om dat te
onderzoeken. Maar overtuigd van het belang heb ik hem (nog) niet. In ieder geval
niet voor de rechtsfilosofie.
In zijn reactie op mijn forumbijdrage neemt Pierik aan dat het continentale en het
Anglo-Amerikaanse model gebaseerd is op een liberaal-democratisch fundament.
Dat noemt hij essentieel. Het gaat om een gezamenlijke liberaal-democratische
grondslag die niet te ontkennen zou zijn. Natuurlijk is het aan filosofen eigen om
naar principes, fundamenten, standaarden en grondslagen op zoek te gaan; deze
als onderliggend of bovenstaand te construeren. De contextafhankelijkheid lijkt
dan voor de rechtsfilosofie pas te komen of te ontstaan als deze principes, met
Pieriks woorden, ‘gematerialiseerd’ worden in de instituties van concrete samenlevingen of verschillend ‘geïmplementeerd’. Ook verschijnt de contextgebondenheid als de algemene metajuridische theorie een eigen ‘uitwerking’ krijgt naar
concrete samenlevingen. Iets wat iedere rechtsfilosoof schijnt te weten en waarvoor mijn waarschuwing niet (meer) nodig is.
Los van het feit ik juist geïnteresseerd ben in de concretiseringen en de vertaalslagen die daarmee gepaard gaan, anders gezegd in de contextualiseringen, geldt
mijn waarschuwing ook het feit dat die principes door de betreffende filosoof
gevonden worden in een context. En in de bepaling wat een eerste principe is en
wat een tweede, bijvoorbeeld, wordt de context meegenomen. Een theorie is niet
contextonafhankelijk.
Over het belang om metajuridische vraagtekens te zetten bij de (vermeende) liberaal-democratische grondslagen van de westerse wereld, zou ik graag bij een
andere gelegenheid een verhaal willen afsteken.
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