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Wat heeft Liesbeth met het Paasei? 
Over reflectie, gewoonte en de rol 
van vertrouwen in professionele 
praktijken
Iris van Domselaar1

Inleiding
In zijn artikel “The Tower of Babel” geeft Michael Oakeshott kernachtig twee vormen 
van een ethische praktijk weer.2 De ene praktijk noemt hij ethiek als gewoonte, de ander 
ethiek als reflectie. Oakeshott’s elegante en transparante bespreking van deze praktijken 
is een behulpzaam kader om een aspect van Liesbeths werk en professionele leven te 
duiden. Het kader werpt enerzijds licht op haar visie op de waarde van gewoonte en 
reflectie in professionele praktijken en anderzijds biedt het een aanknopingspunt om 
haar eigen rol in en visie op de academische wereld, opgevat als een dergelijke praktijk 
te duiden. Van dat laatste heb ik zo nu en dan iets ervaren, omdat ik in de gelukkige 
omstandigheid heb verkeerd een tijd met Liesbeth als collega mee op te lopen, niet 
zelden in de letterlijke zin van het woord – van de fietsenstalling van de ‘Poort’ naar de 
afdeling Algemene Rechtsleer.
 Oakeshott beschrijft ethiek als gewoonte als een praktijk waarin het ethisch gehalte 
wordt verzekerd door affecties en gedrag. Hoe te handelen spreekt in deze praktijk 
nagenoeg vanzelf. In de woorden van Oakeshott: “There is, on occasion, nothing more 
than the unreflective following of a tradition of conduct in which we have been brought 
up”.3 Dit type praktijk moet volgens Oakeshott niet als primitief of premodern worden 
opgevat. Het is de wijze van handelen zoals die in de moderne samenleving de facto 
vaak plaatsvindt, in het bijzonder als de tijd en ruimte voor problematiseren ontbreekt.
 Bij ethiek opgevat als gewoonte wordt ethische kennis primair geleerd door te 
handelen met anderen, met deelnemers die het juiste gedrag vertonen. Het leerproces is 
geen geïsoleerde bezigheid, maar vindt plaats in de praktijk. Het is vooral een proces 
van imitatie van andere deelnemers. Oakeshott gebruikt het voorbeeld van de taal: we 
leren een taal door met anderen te spreken en in het proces van spreken gecorrigeerd te 
worden. In dit type van leren staat dus niet zozeer het waarom van het handelen centraal, 
maar meer het hoe: “[F]rom this sort of education can spring the ability never to write 
a false line of poetry, but it will give us neither the ability to scan nor a knowledge of 
the names of the various metric forms”.4
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 Oakeshott benadrukt dat ethiek als gewoonte niet op gespannen voet staat met 
vernieuwing of vooruitgang. Binnen dit type ethische praktijk vindt vernieuwing niet 
plaats via een radicale breuk of onderbreking, maar via het geleidelijk accommoderen 
van nieuwe inzichten die opgedaan worden in concrete handelingen en situaties. 
‘Gewoonte’ is volgens hem elastisch, omdat de koers van de praktijk niet vooraf en 
expliciet gegeven is, maar wordt vormgegeven door de deelnemers die zich steeds weer 
opnieuw afstemmen op een concreet geval. De richting van ethiek als gewoonte kan 
hierdoor nooit vooraf bepaald worden. 
 Vernieuwing wordt gevonden in de vrijheid en creativiteit van de ‘vernieuwende’ 
deelnemer, die Oakeshott aanduidt als ‘excentriekeling’. Ethiek als gewoonte herbergt 
dus ‘originele deelnemers’, althans voor zover die niet het gemeenschappelijke leven 
bedreigen. “There is a freedom and inventiveness at the heart of every traditional 
way of life, and deviation may be an expression of that freedom, springing from a 
sensitiveness to the tradition itself and remaining faithful to the traditional form.”5 
 De tweede vorm van een ethische praktijk, ethiek als reflectie, ziet die praktijk als 
toepassing van een bepaald expliciteerbaar ideaal, regel of doel. Niet alleen is het ideaal, 
de regel of het doel het product van reflectie of theoretisch denken, ook de toepassing 
zelf is een reflectieve activiteit. Bij ethiek als reflectie wordt de praktijk gezien als 
de uitkomst van “the communally cultivated reflective capacities of each individual”, 
aldus Oakeshott.6 Deelnemers aan een dergelijke praktijk zien de werkelijkheid 
in de eerste plaats als een verzameling van problemen en vraagstukken die moeten 
worden opgelost. Deze praktijk is voortdurend vatbaar voor kritiek; zij kan niet alleen 
getoetst worden op basis van voor een ieder toegankelijke grondslagen, ook kunnen de 
grondslagen zelf ter discussie worden gesteld. Iedere volwaardige deelnemer moet in 
deze zin tenminste een soort van filosoof zijn en aan zelfanalyse doen. 
 Bij ethiek als reflectieve activiteit is leren vooral een intellectuele exercitie, 
geïsoleerd van het handelen. Het verkrijgen van kennis van de toepasbare regels, 
concepties en idealen staat centraal, de toepassing is van secundair belang. Vrijheid 
ziet er in deze praktijk anders uit dan bij ethiek als gewoonte. Volgens Oakeshott is 
de mogelijkheid van vernieuwing en verandering in ethiek als reflectieve praktijk 
maar zeer beperkt. Omdat het gedrag voortdurend wordt geproblematiseerd, zal deze 
praktijk haar houvast juist zoeken in grondslagen en andere abstracties. “When action is 
called for, speculation or criticism will supervene”.7 Reflectie heeft dan een remmende 
werking op het handelen. 
 De vrijheid van de individuele deelnemers moet gevonden worden in de 
heroverweging van grondslagen, in het onderzoeken van de pointe van die praktijk. 
De excentriekeling is hier revolutionair, zij is de nieuwe leider, de ‘stuurman’ die een 
nieuwe koers uitzet of de persoon die het functioneren van die praktijk als zodanig 
bekritiseert. In deze praktijk kan vernieuwing ook komen van de buitenstaander die met 
volstrekt nieuwe doelstellingen komt. 
 Niet geheel verrassend is Oakeshott als traditionalist zeer kritisch op ethiek als 
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reflectieve activiteit. Menselijk gedrag is volgens hem niet via abstracte en algemene 
concepten te sturen en ook niet coherent te begrijpen als uitdrukking van vooraf 
gegeven concepties.  Het feit dat het reflectieve gezichtspunt de werkelijkheid begrijpt 
als een vat vol problemen en vraagstukken waarover nagedacht moet worden is volgens 
Oakeshott ook schadelijk voor een ethische praktijk. De ethiek, zo stelt Oakeshott, “will 
have as little opportunity as the cultivation of the land when the farmer is confused and 
distracted by academic and political directors”, aldus Oakeshott.8 Reflectie waarborgt 
geen ethiek, maar draagt eerder bij aan corruptie en aan de teloorgang van ethiek, juist 
vanwege het gebrek aan inbedding. Ook brengt reflectie het risico mee van verstarring 
en verabsolutering, vanwege de fixatie op beginselen. 
 Tegelijk erkent Oakeshott dat beide vormen van een ethische praktijk – gewoonte 
en reflectie – niet afzonderlijk van elkaar kunnen bestaan. Hij verkiest dan ook een 
combinatie waarbij de gewoonte de boventoon voert en reflectie, mits zij in toom wordt 
gehouden, een toegevoegde waarde heeft. Een ethische praktijk die het primaat van 
gewoonte erkent, en reflectie een duidelijk afgebakende plaats geeft, heeft dan zonder 
het risico van desintegratie van de eigenlijke ethische praktijk “the advantages that 
spring from a reflective morality – the power to criticize, to reform and to explain itself, 
and the power to propagate itself beyond the range of the custom of a society.”9

 Zoals gezegd: bovengenoemde bespreking van Oakeshott is geen doel op zich; zij 
dient hier om Liesbeth haar visie op (het waarborgen van) de rol van gewoonte en 
reflectie in professionele praktijken te duiden. Ook biedt zij aanknopingspunten om 
haar ervaring met de academische praktijk en haar rol daarin te plaatsen. 

De juridische praktijk
Ik zie Liesbeths visie op de rol van gewoonte en reflectie in professionele praktijken 
als verwant aan die van Oakeshott. In ieder geval bespeur ik een Oakshottiaanse 
achterdocht jegens de ethiek als reflectieve activiteit en een zeker vertrouwen in de 
ethiek als gewoonte. In een artikel over de beroepsethiek van rechters bespreekt Liesbeth 
een tendens in het denken over het waarborgen van de kwaliteit van rechtspraak, een 
nieuwe rechterlijke beroepsethiek die zij aanduidt met “beleidsjustitie”.10 Beleidsjustitie 
zoals Liesbeth die omschrijft, is een mooi voorbeeld van ethiek als reflectieve activiteit 
zoals die door Oakeshott werd omschreven. Kenmerkend voor beleidsjustitie is dat 
eerst een visie op rechtspraak wordt ontwikkeld en in samenhang daarmee een aantal 
beleidsdoelen. Vervolgens moeten deze beleidsdoelen worden gerealiseerd in de 
concrete praktijk. De praktijk van rechtspraak wordt als potentieel vat van problemen 
gezien, problemen die via reflectie dienen te worden opgelost. De Raad van de 
Rechtspraak is dan de ‘visionair’ of wellicht de ‘buitenstaander’ die (plots) de koers 
bepaalt en het overneemt van de gewoonte. De Raad ontwikkelt een visie en probeert 
vervolgens afzonderlijke gerechten en rechters als uitvoerders van die visie te sturen. 
    Liesbeth is zeer kritisch op ‘beleidsjustitie’ (al is de tendens volgens haar onomkeerbaar) 
en zoekt tegenwicht in de rechtspraak opgevat als gewoonte. 
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Het oude type organisatie van de rechterlijke macht had een ingebakken 
vergaande sociale controle. [...] Meervoudige rechtspraak was nog de regel. De 
discussies in de raadkamer leidden ertoe dat men elkaar goed kende en dat niet 
alleen juridische standpunten, maar ook de daarbij behorende waarden en normen 
uitvoerig besproken werden en van de oudere rechters op de jongere werden 
overgedragen. In feite was er sprake van een natuurlijke vorm van intervisie 
waarbij men elkaar aansprak op de manier van functioneren. De schotten tussen 
de rechtsgebieden waren er nog niet, zodat men makkelijk voor elkaar kon 
inspringen. Er was onderlinge saamhorigheid: kortom, er heerste een esprit de 
corps.11

Deze wijze van functioneren gaat door de introductie van beleidsjustitie mogelijk 
verloren, aldus Liesbeth. Het realiseren van een bepaalde ethiek via de toepassing van 
algemene en abstracte doelstellingen maakt dat vanzelfsprekende betekenissen en de 
overdracht daarvan verloren gaan en willekeur en corruptie dreigen. Liesbeth stelt: “In 
de ‘nieuwe organisatie’ is er verantwoording via verslaglegging”. Die verslaglegging 
krijgt de vorm van abstracte geaggregeerde grootheden. Dit maakt corruptie makkelijk 
en het aanpakken ervan extreem moeilijk, gedragscodes of niet.”12 Beleidsjustitie 
maakt dat omgangsvormen veranderen en hiermee ook oude normen en waarden 
verdwijnen. Gedragscodes bieden hiertegen weinig soelaas. Zij blijven “lege stukjes 
papier [...]”.13 Liesbeth benadrukt het risico van machtsmisbruik in deze situatie, een 
punt dat bij Oakeshott ook aan de orde komt wanneer hij de rol van de ‘morele leider’ 
in een reflectieve praktijk bespreekt. Dat type leider maakt de deelnemers passief en 
afwachtend, als hij zelf praktijkkennis ontbeert. Bij de beantwoording van de vraag 
hoe de Raad voor de Rechtspraak, als relatieve ‘nieuwkomer’ doelstellingen via het 
handelen van rechters kan realiseren, klinkt Liesbeths scepticisme door. Ze ‘vindt’ een 
niet geheel neutraal antwoord bij Machiavelli:

Als iemand in een stad of land de macht grijpt [...] dan kan hij als nieuwe heerser 
zijn positie het best consolideren door daar alles radicaal te veranderen, zeker als 
zijn basis daar wankel is [...]. Kortom, niets mag hij in dat land overeind laten 
staan, en geen enkele rang, ambt, macht of rijkdom mag er zijn die de bezitter 
ervan niet aan hem te danken meent te hebben.14

Deze sceptische houding jegens ethiek als reflectieve activiteit en Liesbeths vertrouwen 
in de normerende kracht van gewoonte komt ook naar voren in haar bespreking van 
een boek over de praktijk van euthanasie. Waar de auteur stelt dat in deze praktijk 
artsen hun handelingen kunnen construeren zoals zij willen en dat ook zullen doen, 
gegeven de wetmatigheden van cognitieve dissonantie, relativeert Liesbeth met 
verwijzing naar de sturende werking van ingebedde betekenissen. “Een individuele 
arts kan zijn handelen niet construeren zoals hij wil. Voorzover zijn handelen zich niet 
in diepe geheimhouding voltrekt, zullen collegae over zijn schouder meekijken en hun 
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conclusies trekken.”15 De officieren van justitie, die het meest direct met producten van 
reflectie op het positieve recht van doen hebben, bieden echter weinig garanties voor 
individuele en professionele discretie in de praktijk van euthanasie. 

De wens om ‘het handelen van de medici transparant te maken’ verleidt de 
officieren echter tot een maximale interpretatie die op sommige punten lijnrecht 
tegen de definitorische inhoud van het begrippenkader ingaat. Op deze manier 
wordt het recht ondergraven en ontstaat ongebreidelde macht die slechts onrust 
brengt.16

Tegelijk wijst Liesbeth ook op de zwakten van gewoonte en de relevantie van 
reflectieve activiteit. Theorie is volgens haar onmisbaar voor professionele praktijken. 
Zij benadrukt dat ‘gedeelde betekenissen’ veelal minder eenduidig zijn dan vaak wordt 
gedacht, in welk geval er alsnog keuzen moeten worden gemaakt en reflectie soelaas 
kan bieden. In het bijzonder voor de praktijk van rechtspleging geldt dat explicitering, 
abstractie, algemeenheid belangrijke deugden zijn die bij reflectie passen en tegengas 
bieden tegen al te vanzelfsprekende’ betekenissen, zeker als burgers er niet om hebben 
gevraagd hebben “[om] lastig gevallen te worden.”17

 Kortom, Liesbeth lijkt in haar artikelen over professionele praktijken een gematigd 
traditionalist die verwantschap heeft met de visie van Oakeshott. Zij is kritisch over 
de invloed van reflectie op ethische praktijken. Reflectie kan ethische kennis, een 
‘knowing how’ te niet doen en zij kan lippendienst verlenen aan simpele willekeur, de 
wil tot macht. Dat gevaar bestaat in het bijzonder in professionele praktijken zonder 
‘belevingsinhoud’.18 Aan de andere kant zijn het juist ook de producten van reflectie 
die een belangrijke ethische rol kunnen spelen, bijvoorbeeld bij de bescherming van 
afzonderlijke deelnemers of bij het beslechten van geschillen over de betekenis die 
moet worden toegedicht aan bepaalde handelingen (zoals het geval was bij euthanasie).

De academische praktijk
Op basis van Oakeshott’s tweedeling valt ook iets te zeggen over Liesbeth als deelnemer 
aan de academische praktijken: zij heeft wel iets weg van de rebelse excentriekeling die 
Oakeshott noemt als mogelijke rol in een reflectieve praktijk. Zij was in verschillende 
academische contexten niet wars van het inroepen van juist de ‘producten van reflectie’ 
als tegenwicht tegen de ‘vanzelfsprekende betekenissen’, tegen de ‘maar-zo-doen-we-
dat-gewoon-mentaliteit’ die een traditie eigen is. Liesbeth beoogde de zaken ‘open te 
breken’, daar waar het beroep op vanzelfsprekendheid volgens haar verstikkend en 
onheus was. 
    Aan de andere kant was zij ook kritisch en sceptisch over het reflectieve karakter 
van de academische praktijk. Formele kaders, analytisch steekhoudende redeneringen, 
abstracte doelstellingen stelden in haar ogen weinig voor wanneer ze niet ‘gedragen’ 
werden door de deelnemers die de impliciete waarden van die praktijk daadwerkelijk 
hebben geïnternaliseerd. Als dat niet zo is, dan blijven ze leeg en bieden ruimte voor 
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willekeur en het dienen van louter eigen belang. (In de lege huls die de academische 
wereld soms kan zijn, zette Liesbeth juist een traditie in. Ieder jaar kon de afdeling 
Algemene Rechtsleer de klok erop gelijk zetten: Liesbeth kwam met Pasen aan met een 
buitengewoon grote mand met paaseitjes en zette die op het secretariaat.)
 
Liesbeths concrete ervaringen met de rol van gewoonte en reflectie in de academische 
praktijk laten mogelijk zien dat in de waardering van beide een derde concept nodig 
is; namelijk dat van vertrouwen en de voorwaarde waaronder vertrouwen zich kan 
ontwikkelen: waarachtigheid. Bernard Williams verwoordt het zonneklaar: “A necessary 
condition of co-operative activity is trust, where this involves the willingness of one 
party to rely on another to act in certain ways. This implies that the first party has some 
expectations about the second party’s motives.”19 Er bestaat een sterk verband tussen 
vertrouwen en waarachtigheid volgens Williams. Om vertrouwen te kunnen hebben 
in anderen moeten deelnemers aan een praktijk de dispositie van oprechtheid hebben. 
“If we are to rely on what others tell us, they had better be not just sincere but correct; 
moreover (in the other correction so to speak) if we take care to be right, we need to be 
honest with ourselves.”20 
    De waardering van zowel reflectie als van gewoonte is uiteindelijk afhankelijk van ons 
vertrouwen in de intenties van de deelnemers van een ethische praktijk. We accepteren 
bijvoorbeeld eerder dat een beroepsgroep zichzelf reguleert via mechanismen van 
sociale controle, indien we ervan overtuigd zijn dat die praktijk niet wordt geëxploiteerd 
ten behoeve van de private belangen van één of meer deelnemers. Dit is ook het 
verschil tussen professionele deugden en professionele vaardigheden die deelnemers 
in een handelingspraktijk kunnen hebben: de eerste impliceren een juiste intentie, de 
tweede niet. Hetzelfde geldt voor de reflectieve activiteit: we accepteren eerder een 
praktijk waarbij veelvuldig een beroep wordt gedaan op abstracte beleidsdoelen als we 
erop vertrouwen dat degene(n) die zich erop beroepen daadwerkelijk gecommitteerd 
is (zijn) aan de doelen van de praktijk. Dit vertrouwen en de waarachtigheid die eraan 
vooraf gaat, zijn dus nodig om de daadwerkelijk merites van gewoonte en reflectie te 
kunnen beoordelen. 
    Dan rijst de vraag hoe de professional dat vertrouwen kan verdienen en een evenwicht 
kan vinden tussen zijn gevoel voor traditie en zijn reflectieve vermogen. Liesbeth 
verwoordt het als volgt:

Door zijn ervaringen te plaatsen in een theoretisch referentiekader krijgt [het 
bestaan van de professional IvD] continuïteit en zijn handelen samenhang met 
het handelen van anderen. Tegen de achtergrond van zo’n referentiekader wordt 
hij zich zowel bewust van de betrekkelijkheid van zijn eigen ervaringen als ook 
van de ontoereikendheid van de theorie die ondanks zijn abstracte elegantie 
slechts een pover beeld schetst van het vloeiende en meerzinnige karakter van 
het concrete bestaan.21

Ik zal de collegiale wandelingen met Liesbeth missen.
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