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“Ik heb al mijn tijdschriften 
opgezegd”
André Hoekema1

“Ik heb al mijn tijdschriften opgezegd”, zei Liesbeth Huppes mij onlangs. Dat is een 
heel persoonlijk feit, maar bij haar voeden persoonlijke ervaringen vaak intuïties 
over alles omvattende vraagstukken van de werkelijkheid van recht en orde2 in onze 
samenleving. Via het tijdschriftenverhaal kan ik enkele recente wetenschappelijke 
intuïties van haar toelichten. Volgens haar vormen de redacties van die tijdschriften 
met wat aanhang informele clubjes van mensen die elkaar overal en nergens telkens 
ontmoeten, die een gemeenschappelijk begrip hebben van “waar het hierbij om gaat”, 
ongeschreven normen over de juiste thema’s en de passende onderlinge relaties. Wie 
deze common sense negeert en zich op afstand houdt, hoort er niet bij en is hooguit 
goed voor een bladvulling. Achter de façade van een open, redelijke gemeenschap van 
gelijkwaardige academici gaat dan een normloze en ordinaire strijd om macht schuil.
 Haar ervaring met de jungle van deze informele gemeenschappen staat voor iets 
veel groters. Een overheersend aspect van ons samenleven is namelijk, schrijft ze 
herhaaldelijk, een totale informalisering van verhoudingen gepaard aan de strikte eis 
om als individu constant in een open gesprek te zijn met de anderen en bij conflicten of 
stagnaties datgene waar het om gaat in een nieuwe common sense neer te leggen. Er kan 
dan weer gecoördineerd gehandeld worden.3 Deze nadruk op informele normvorming 
van onderop4 heeft als keerzijde een even totale minachting voor formaliteiten, voor 
het nauwkeurig en in scherpe regels vastleggen (en vasthouden) van bevoegdheden in 
bijvoorbeeld een faculteit of welke non-profit organisatie dan ook, of in de praktijk van 
het openbaar bestuur (en daar gáán ‘mijn’ horizontaal bestuur, onderhandelend bestuur 
en poldermodel).

De kritische maatschappijleer
Ten diepste gaat het Liesbeth om het kwaad5 dat een bepaalde soort van sociale 
wetenschappen sinds het einde van de jaren zestig toebrengt aan de praktijk van bestuur 
en rechtstoepassing. Alles beheersend binnen o.m. de rechtssociologie werd zo’n kleine 
halve eeuw geleden het gevecht tegen een formele opvatting van recht en rechtspraak, 
tegen de zekerheid dat de formele elementen in het recht zoals de hoofdbegrippen ervan, 
ons iets zeggen over kernwaarden van een vrije maatschappelijke orde. Legitimiteit van 
rechtstoepassing wordt nu gesitueerd in het (veronderstelde) feit dat de rechtsbeslissing 
is gevallen in een ongedwongen gesprek tussen gelijkwaardigen, dus in ‘horizontale 
rechtspraak’ resp. ‘horizontaal bestuur’. “Recht werd niet langer gezien als een […] 
stelsel van betekenisregels dat top down, via het uitoefenen van officiële definitiemacht 
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kon worden opgelegd […]”, zo schrijft ze in haar voor dit onderwerp mooiste artikel 
“Gewoontes bestaan niet”.6 In de anti-autoritaire kritische maatschappijleer vanaf die 
tijd (de ‘culturele revolutie’ van toen) wordt aangenomen “dat zich spontaan sociale 
normen ontwikkelen waar mensen zich normalerwijze aan houden: naast de codificatie 
vanuit de staat is er als het ware een natuurlijk codificatieproces aan de gang, waarbij 
mensen elkaar aan de regels houden”.7 Zo vormt zich bottom up een ‘recht der 
werkelijkheid’, ook wel ’levend recht’ genoemd. Sociale cohesie komt van onderop 
tot stand en niet door formele wetgeving en gezagsuitoefening van boven af. In plaats 
van ‘legitimiteit door legaliteit’ komt nu legitimiteit door een procedure van dialoog 
binnen een maatschappelijke forum8. Dit afbreken van de officiële definitiemacht en de 
bijbehorende instituties, zoals het parlementair-democratische politieke stelsel, zou in 
de oude macrosociologie uit bijvoorbeeld de jaren vijftig een zekere weg betekenen naar 
de heerschappij van onbeheerste individuen en hun verterende emoties, de overheersing 
door ‘de wet van de straat’. In die nieuwe leer stond emancipatie voorop, ook begrepen 
als een bevrijding uit de door de toenmalige elite als essentieel beschouwde sociale 
instituties en de bijbehorende gevestigde macht van autoriteiten. 

Al deze theoretische ideeën hebben inderdaad een grote praktische invloed gehad. 
Rond 1970 is een hele generatie van studenten, activisten, intellectuelen en 
ambtsdragers opgegroeid met een anti-autoritaire en wereldse leer over recht en 
de goede samenleving. De vermaatschappelijking van recht zou zijn voltooid, 
ofwel: het recht bevindt zich op een voor ieder controleerbare wijze in de 
samenleving.9 

Sinds die tijd is informalisering van sociale verhoudingen, ook in werkverhoudingen, 
sterk doorgezet10, en dus ook de afrekening met alles wat zweemt naar uitoefenen van 
officiële definitiemacht11. Het theoretisch eindpunt van deze kijk op recht en sociale 
orde is bereikt in wat door J. ter Heide de “functionele rechtsleer” werd genoemd; een 
benaming die ik zelf herdoopte tot de “forumopvatting van het recht”, en door Niels van 
Manen en mij als één der legaliteiten uit het boek Typen van legaliteit12 onderscheiden. 
 Om Liesbeth’s visie op wat een individu dan overkomt in zo’n anti-autoritaire 
samenleving te verhelderen, moet ik nog wat verder graven in de ‘nieuwe’ sociale 
wetenschappen.

Over de postmoderne sociale wetenschap en het afscheid van de 
macrosociologie 
In de ‘postmoderne’ sociale wetenschappen13 – ook wel met ‘symbolisch interactionisme’ 
aangeduid, is afgestapt van dat wat de eerdere sociologie zo veel zorgen gaf, nl. hoe 
je in een complexe samenleving stabiliteit behoudt en toch ieders vrijheid dient. Ooit14 
gaf ik een bijna caricaturaal voorbeeld van de benadering van zulke vraagstukken in de 
oude (‘moderne’15) sociologie, bijvoorbeeld à la Parsons. 
 Talcott Parsons legde uit waarom het volgens hem veelvuldig voorkomen van 
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oudere ongetrouwde schooljuffrouwen zo belangrijk is voor de stabiliteit van ons 
soort samenlevingen. Kinderen op de lagere school moeten leren om zich los te 
maken van de ouders, vooral de moeder. Op die weg naar volwassenheid is het goed 
(“functioneel noodzakelijk” heet dat bij Parsons) dat die kinderen op school deze 
oudere ongetrouwde schooljuf meemaken, een soort vervanging van de eigen moeder, 
maar toch anders. Via partiële identificatie met de juf lukt het de kinderen om de totale 
binding aan de echte moeder te overwinnen. Dit ‘structureel-functionele’ denken in de 
toenmalige sociologie ziet de individuen niet als medescheppers van de samenleving, 
maar als ongepolijste diamanten die pas door het leren spelen van hun vaste rollen 
bijdragen aan de orde. Zij moeten zich aan de gevestigde normen houden en het gezag 
volgen wanneer deze normen formeel worden gehandhaafd. Overtreders zijn gewoon 
overtreders; niet mensen die aan een creatieve onrust lijden. Bewaking van de sociale 
orde en het polijsten van individuele burgers is een taak van de (officieel bevoegde) 
autoriteiten, terwijl de nodige sociale verandering tot stand gebracht moet worden via 
de politieke instituties van parlement en regering en niet via de straat. 

Mijn eerste academische jaren, toen ik werkte onder de leiding van de strafrechtshoogleraar 
Enschedé, stonden in het teken van deze structureel-functionele benadering, waarbij 
het ‘spontane’ doen en laten van individuen veel meer als een bedreiging van kostbare 
en subtiele maatschappelijke evenwichten werd gezien dan als een ‘bevrijdingsstrijd’ 
uit autoritaire verhoudingen. Met die bevrijdingsstrijd was ik toen als het ware in mijn 
andere tijd, mijn vrije tijd, nou net wel bezig – buurtactivisme – zodat ingewikkelde 
verhoudingen met mijn hoogleraar en supervisor onvermijdelijk waren (en mijn 
dissertatie over havendiefstallen een innerlijk tegenstrijdig werk is geworden). Het 
symbolisch interactionisme – niet hetzelfde als de leer van Habermas over machtsvrije 
discussie haast ik mij te zeggen16 – gaf het theoretisch fundament voor de gedachte dat 
juist individuen machtsvrij en met respect voor de gelijkwaardigheid van alle anderen, 
sociale verhoudingen kunnen en zullen opbouwen wanneer eenmaal de knellende 
verbanden van paternalisme, traditioneel gezag, kerk en geloofsgemeenschappen en van 
politieke elites zijn opengebroken. De nodige gemeenschappelijke referentiekaders zijn 
geen vaste grootheden die in instituties zijn neergeslagen en bewaakt moeten worden 
tegen rebellen en uitvreters, maar worden in machtsvrije communicatie steeds weer 
ondervraagd en hernieuwd. Informaliteit is kenmerkend voor de onderlinge omgang en 
voor het vaststellen van ‘waar het hier om gaat’ en welk gedrag van je verwacht wordt. 
Eenmaal geformuleerde redenen kunnen steeds weer ter discussie staan. Het kan toch 
niet zo zijn dat je iets doet of laat omdat een gezagsdrager je dat zegt, of althans dat je 
dat doet omdat je weet wat er zwaait als je het niet doet? 

Het kwaad der rechtssociologie
In deze postmoderne sociale wetenschappen wordt de methodiek ontwikkeld van 
de ‘participerende observatie’ om vast te stellen welke betekenis in die specifieke 
gemeenschap toekomt aan allerhande handelingen. Mensen handelen niet op basis van 
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‘krachten’, maar ‘om goede redenen’. Om mensen te begrijpen moet je dus die redenen 
leren kennen, en dat gaat via ‘meeleven’ en je zelf eigen maken wat er in een specifieke 
situaties van je verwacht wordt. Al participerend krijgt de onderzoeker inzicht in de 
‘interne regels’, de betekenisregels, de normen, die in een bepaalde situatie blijkbaar 
gelden. Zo wordt ‘de cultuur’ van bijvoorbeeld een ons onbekende gemeenschap 
beschreven. 
 Maar zoals Liesbeth steeds betoogt, deze beschrijving kan nooit worden 
gegeneraliseerd tot inzicht in algemene normen. Wat de participerende wetenschapper 
meemaakte, en meebeleefde, blijft gebonden aan een specifieke context, en blijft tijd- en 
plaatsbepaald. In nieuwe situaties zullen die regels weer net een andere inhoud krijgen 
die de anderen niet tevoren kenden. De onderzoeker kan in deze specifieke cultuur niet 
zo maar algemene normen aflezen, die een wetgever bij wijze van spreken maar even 
op papier hoeft te zetten (codificatie) om daarmee waarlijk ‘recht der werkelijkheid’ te 
produceren en de samenleving in orde te houden. Het zijn, zegt Liesbeth pikant genoeg, 
geen rechtsregels.17 Dit inzicht heeft ze bij mijn weten als een der weinigen stelselmatig 
vertolkt, althans, binnen de kringen van rechtsantropologen en de maatschappijkritische 
rechtssociologen ben ik het niet tegengekomen.
 Maar als dit waar is, dan bevordert een forumsamenleving een sociale werkelijkheid 
waarin woorden en handelwijzen nooit een gezamenlijke, heldere betekenis hebben. In 
de visie van Liesbeth is er nu een vrijplaats ontstaan voor machtswellustige individuen 
die fanatiek en handig de strijd om de macht voeren. Voor het individu is dit een 
wanhopige ervaring, waarin hij/zij geen respect ontvangt voor eigen, afwijkende 
meningen en handelingen en bovendien nergens een instantie – op basis van een formeel 
recht allicht? – kan vinden die hem/haar beschermt tegen de (informeel uitgeoefende) 
groepsdruk. Ze schrijft treffend: “Liberalisme betekent daarom voor mij niet het leven 
in een maatschappij waarin iedereen naar elkaar luistert, elkaar als gelijkwaardige 
accepteert, maar het leven in een maatschappij waarin ik tot op grote hoogte met rust 
gelaten word”.18 Voor haar is de kern van een individu en diens vrijheid niet gelegen 
in de open communicatie als gelijkwaardige met anderen, dat is de sociale en politieke 
kant van het individu. Belangrijk genoeg als constituerend of bevechtend aspect van 
vrijheid. Maar alle kaarten zetten op dit open individu betekent ontkenning van de 
waarden die het individu beschermen dat ‘met rust gelaten wil worden’ en als zodanig 
respect vraagt. 
 Dat ‘onzegbare individuele’ van het individu is de andere, nog belangrijker, kant 
van individuele vrijheid, schrijft Liesbeth.19 Ik moet sterk aan de Weberse gedachte 
denken dat pas door een strakke en gehandhaafde orde, voor de individuen zekerheid 
en ruimte ontstaat om een eigen weg te gaan. Maar Liesbeth graaft weer wat dieper. 
De ervaringen van dit ‘individuele individu’ worden in de huidige tijd niet erkend 
als serieuze ervaringen met goede of kwade kanten van een maatschappelijke orde, 
misschien wel als emotie, angsten, of existentiële vragen, maar zeker niet als een vorm 
van (intuïtief) inzicht, een vorm van kennis van sociale relaties en hun kwaliteit. 
 Die veronachtzaming wreekt zich onder meer in de rechtspraktijk. Rechters zijn 
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meer social engineers geworden en worden niet (meer) erkend als magistraten. 
Sowieso was lange tijd die term alleen al (‘magistraat’) voorwerp van enige spot 
onder rechtssociologen – we dachten aan reactionaire houwdegens.20 Liesbeth heeft 
echter vooral gezien hoe de rechters (en bestuurders) tot ingenieurs verwerden. Juist de 
nadruk op communicatie en open discussie en op het objectief kunnen verantwoorden 
van beslissingen (dus niet op basis van “dit is de wet”, of “dit is nu eenmaal de kern van 
het begrip subjectief recht”, of “dit valt wel/niet binnen mijn bevoegdheid”) heeft er toe 
geleid om ‘doelen van recht’ en verantwoorden van beslissingen een andere betekenis 
te geven. Rechtsdoelen moeten operationeel geformuleerd worden, wat betekent in 
termen van empirisch goed omschreven (‘operationele’) criteria. (Ooit noemde ik dat 
“toestandsdoelen”.)  De rechts- en beleidssociologie zal wel objectief zeggen of dat 
doel via het gekozen middel gehaald wordt. Hierdoor wordt de ‘autoritaire magistraat’ 
ontmanteld en als het ware gedemocratiseerd en alleen langs die weg kan van de burgers 
gevraagd worden om vertrouwen in het recht te behouden.21

 Maar juist door die reconstructie van rechtstoepassing als middel tot sociale 
verandering en de veronderstelde betekenis van objectieve wetenschappelijke kennis, 
verdwijnt de persoon van de magistraat achter een soort collectief subject. En dat 
was de bedoeling. De magistraat kan moeilijk zeggen dat hij zo beslist omdat hij wel 
aanvoelt dat zijn beslissing het doel van de lieve vrede dient. Wat lieve vrede is weet 
niemand (zeggen de postmoderne sociologen) en het aanvoelen van de juistheid van 
een beslissing is niet bepaald een verantwoording van (publiek) handelen die het goed 
doet. 
 Liesbeth heeft echter een totaal andere visie op de beslissende magistraat. Een 
rechter neemt “allerlei beslissingen (…) waar weinig zinnigs over te zeggen valt en 
waarin je enige hoop is dat hij genomen wordt door iemand die de feiten van het geval 
goed tot zich laat spreken en vervolgens niet al te grof of dom is [...]”.22 In de individuele 
ervaring kunnen aspecten van een situatie ervaren worden die tot een handelingsintuïtie 
kunnen leiden, tot inzicht in wat hier adequaat is om te doen, maar zonder dat dit inzicht 
objectief te verantwoorden valt.23 Het waarom ervan is zelfs niet onder woorden te 
brengen. Zulke intuïties vergen een door ervaring ontwikkelde gevoeligheid voor de 
aard van bijzondere situatie, vorming van karakter en oefening in zelfbeheersing. Steeds 
zien we bij Liesbeth eerherstel voor de lang verketterde categorie van de individuele 
intuïtie, de oude vroeg-negentiende-eeuwse opvatting van ‘beleid’ (die natuurlijk totaal 
niet lijkt op wat een eeuw later onder ‘beleid’ wordt verstaan en nog steeds). Geen 
wonder dat zij, toen zij een der hoofdrollen speelde bij het organiseren van een mooi 
afscheidssymposion voor Niels van Manen bij diens afscheid van onze vakgroep, het 
thema van magistratelijke intuïtie centraal stelde.24

De constructieve pointe van haar kritiek op de maatschappijkritische leer
Liesbeth zou Liesbeth niet zijn als ze zou volstaan met het indringend opschrijven 
van de aanklacht tegen die sociale wetenschappen die stellen dat er via constante open 
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communicatie een goed geordende samenleving zo maar ‘van onderop’ ontstaat. Ze 
wil, als altijd, constructief zijn en een weg wijzen naar een betere opvatting – nota bene 
alsof ze een nieuwe kritische maatschappijleer en rechtsbeschouwing wil introduceren! 
In het artikel “Gewoontes bestaan niet”25 laat ze zien dat het een illusie is om te denken 
dat een goede maatschappelijke orde mogelijk is zonder dat van boven af, dwingend, 
normen worden gesteld en precies en formeel worden gehandhaafd. 
 In dat artikel schildert ze een anomische situatie (net zoals bij die tijdschriftclubjes) 
en natuurlijk is ook deze weer ontleend aan haar directe eigen omgeving. Het gaat 
om schoolmeisjes die in de pauze aan het spelen zijn en meedogenloos proberen de 
machtigste te worden. De machtigste is zij met wie praktisch alle andere meisjes het 
liefst willen spelen. Natuurlijk bestaan er normen, zoals ‘je mag geen slot op de pot 
doen’26, wat betekent dat je bij bepaalde spelletjes anderen niet mag buitensluiten als 
die ook willen meedoen. Daartegenover staat dat er ook een norm is die zegt dat slot 
op de pot wel mag als anders het aantal deelneemsters aan een spel zo groot wordt dat 
het spel zelf niet meer mogelijk is. Maar onder welke specifieke omstandigheden deze 
normen nu precies toepasselijk zijn, is niet duidelijk. In feite staat de betekenis van 
de normen niet vast. De machtsstrijd duurt voort, ondanks bezwerende opmerkingen 
van de Juf die de meisjes voortdurend voorhoudt dat ze respect voor elkaar moeten 
hebben en elkaar moeten vertrouwen. Deze uitoefening van autoriteit werkt niet, de 
machtsstrijd tussen de meisjes gaat door en de meisjes die zich niet dagelijks inzetten 
op dit gevecht worden verliezers met wie alleen gespeeld wordt als er echt niemand 
anders meer voorhanden is. 
 Maar nu komt de constructieve uitweg uit deze misselijke situatie. De normen 
moeten helder worden, dat wil zeggen, losgemaakt van de specifieke context van elke 
dag, en een meer algemene betekenis krijgen die dan op den duur voor de spelende 
meisjes en voor de Juf hetzelfde betekent ook in allerhande nieuwe situaties. Alleen dan 
kan ieder zich achter die nu heldere normen veilig voelen. Maar zonder meer van deze 
normen een autoritaire definitie geven plus een hele waslijst van specifieke voorbeelden 
is ook niet de weg. Voor Liesbeth betekent dit dat de Juf de schoolklas moet dwingen 
om zich langzaamaan om te vormen tot wat zij een “interpretatiegemeenschap” noemt. 
Op theoretisch niveau, los van de praktijk en de emoties van elke dag, moet gepraat 
worden over de 1001 situaties die zich op het speelterrein kunnen voordoen, om 
uiteindelijk scherp vast te leggen welk aspect van een theoretisch bedachte situatie 
bepalend is voor het benoemen van dit voorbeeld als een voorbeeld van ‘slot op de 
pot’ of als ‘voorkomen van spelverstoring’. Zo ontstaat normering. “Niet langer kan 
aan iedere gebeurtenis naar believen een betekenis worden gegeven”.27 Nu is een 
aantal thema’s als niet-te-bediscussiëren weggezet, zijn twistpunten gepacificeerd, is 
er enige eenheid gesticht, en kan daarbinnen diversiteit beleefd en bepraat worden. 
Op deze grondslag kan gezag worden uitgeoefend die gelegitimeerd wordt door in die 
gemeenschap levende ‘eenheidssnormen’. De productie van orde van onder af wordt 
dus door Liesbeth niet reactionair afgekat, maar serieus genomen mits ten minste 
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aangevuld met formele cultuurvorming, ofwel met zware aandacht voor de eenheid van 
een cultuur, van een normatief kader. Nieuwe leerlingen zijn voortaan ook gebonden 
aan deze manier van gebruiken van deze woorden. Wel betekent dit dan weer, zoals 
Liesbeth schrijft, dat zich een cultuur vormt die alleen maar specifiek binnen deze klas 
geldt. Dus hiermee doemt weer een nieuwe problematiek op, die van “interculturele 
verstandhouding”, vermoedelijk een volgend thema dat zij ter hand gaat nemen.28 

Ik leer zo veel van haar
Op vele manieren heb ik de invloed van Liesbeths visie in mijn – nu meer 
rechtsantropologische – werk buiten, maar ook binnen eigen land gevoeld. Ik denk nu 
bijvoorbeeld aan mijn preoccupatie met dat wat ik conflictregels noem. Wanneer aan 
inheemse volken officieel de bevoegdheid wordt gegeven om eigen recht te hanteren en 
eigen vormen van rechtspraak, komen voortdurend grensgevallen aan het licht waarin 
de vraag rijst: hoe grenzen we beide rechtsstelsels, inheems en ‘nationaal’, van elkaar 
af. Wanneer is het nationale van toepassing en wanneer gaat het inheemse voor. (In het 
Internationaal Privaatrecht worden ook zulke competentieconflicten geregeld, ook daar 
heten die regels ‘conflictenrecht’). De nadruk op conflictenrecht roept bij inheemse 
volken in de regel ergernis op over neo-kolonialisme, maar dient er bij mij tevens 
toe om te bevorderen dat binnen de betreffende culturen, nationaal èn inheems, intern 
processen van theoretische reflectie worden uitgelokt waarin misschien scherper wordt 
aangegeven wanneer, onder welke omstandigheden precies, welke afgrenzingsnormen 
essentieel zijn voor het respecteren van de eigen identiteit van dit specifieke volk (en 
‘omgekeerd’, van die van de nationale samenleving). Zelfidentificatie is een van de 
voorwaarden om de betreffende normen scherp en duidelijk voor de toekomst te krijgen. 
 Een tweede voorbeeld. Veel heb ik te maken met analyses door rechtsantropologen 
van ‘het recht’ van inheemse gemeenschappen, bijvoorbeeld wanneer de Colombiaanse 
deskundige Esther Sanchez aan het grondwettelijk Hof van Colombia in uitvoerige 
rapporten aantoont wat bepaalde handelingen in dat inheemse volk binnen hun 
cultuur betekenen. Liesbeth heeft me geleerd dat er zo geen algemene normen 
kunnen worden gevonden. Geeft de expert zijn/haar begrip voor die cultuur uit als 
wel degelijk een kader van algemene normen, dan moeten we dit als een vertekening 
zien, als “the making of customary law” en wel als “the anthropologist’s customary 
law”29 om daarmee aan te geven dat deze visie op inheems recht gebonden is aan deze 
antropoloog, hoe invoelend en scherpzinnig die ook is. Intern leiderschap en interne 
vormen van bindende vaststelling van ‘ons recht’ – te interpreteren als de vorming van 
een interpretatiegemeenschap – zijn nodig om dat wat de ‘materiële normen’ genoemd 
kunnen worden om te vormen tot normen die (ook) een formele geldigheid hebben.
 Dit punt kan nog algemener worden gesteld. Steeds leg ik de nadruk op vaak grote 
spanningen en verschillen in inzicht binnen die gemeenschappen, tussen bijvoorbeeld 
vrouwen en mannen, tussen ‘modernen’ en ‘traditionelen’, enz. ‘Cultuur’ is niet een 
homogeen iets, en in die zin “bestaan culturen niet30, evenmin dus als gewoontes. Dit 
gegeven vraagt weer om leiderschap om het volk te dwingen tot vormen van overleg 
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waarin uiteindelijk normen worden geformuleerd die mogelijk bredere instemming 
kunnen vinden. Alweer de omvorming tot interpretatieve gemeenschappen.

Noten
1  André Hoekema, jurist en socioloog van opleiding, begon zijn werk als wetenschappelijk assistent 
aan de Universiteit van Amsterdam rond 1965 en kwam kort daarop al in contact met Liesbeth die daar 
in de rechtenfaculteit studeerde. De rechtenstudie en het rechtsdenken werden toen door studenten en 
medewerkers scherp bekritiseerd. Na zijn promotie, in 1973, werd André Hoekema benoemd tot lector 
rechtssociologie aan de Vrije Universiteit en kon daar in meer officieel verband nauw met Liesbeth 
samenwerken. Na zijn benoeming tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (1978) kon hij ook 
daar op haar bouwen als een van de medewerksters van de vakgroep. Haar aandacht ging ook toen al 
sterk uit naar maatschappijfilosofie en juridische wetenschapsleer. De samenwerking is sindsdien heel 
veel jaren voortgegaan, in welke tijd hij o.a. mocht optreden als haar promotor (1995: Waarneming en 
theorie: Naar een nieuw formalisme in empirische wetenschap en rechtswetenschap). Liesbeth en André 
maakten een ambitieuze reader over juridische wetenschapsleer bestemd voor het AiO-onderwijs; maar 
dit bleek te hoog gegrepen. De nauwe samenwerking ging door totdat een jaar of 8 geleden de metajuri-
dische vakgroepen op de UvA werden gehergroepeerd, al bleven zowel hij als zij op verschillende plek-
ken aan de juridische faculteit verbonden. Hij zelf zwenkte af naar een rechtsantropologische benadering, 
onder het etiket ‘rechtspluralisme’. Maar de intensieve uitwisselingen bleven doorgaan, waarbij het 
vooral ging om kritiek op recht en beleid in een samenleving waarin de leiders alle kaarten op ‘planning’ 
zetten, een kritiek aldus op anti-formele stromingen in de rechtswetenschap.
2  Titel van het themanummer van Recht der werkelijkheid, nr. 2, onder redactie van E.A. Huppes-
Cluysenaer en N.F. van Manen (1989).
3  Niels F. van Manen, Liesbeth A. Huppes-Cluysenaer, André J. Hoekema (2001), Sociale cohesie 
en rechtspluralisme: Een briefwisseling, p.10. Dit is een conceptuele studie geschreven voor en gesub-
sidieerd binnen het NWO-programma ‘Maatschappelijke participatie, binding en betrokkenheid’. Deze 
bundel is niet officieel gepubliceerd.
4  In de NWO-bundel noemt ze dit de vorming van een “materiële cultuur”.
5  “Het kwaad der rechtssociologie” is de titel van een lang stuk dat ik ooit publiceerde in een con-
gresbundel voor het Landelijk Juridies Studentenkongres 1970, Amsterdam. Het stuk is ook nog versche-
nen in een studentenblad (TRIAS, Juridische studenten, Leiden, 15 december 1970.) Dit stuk ging over 
een ánder kwaad van de verwetenschappelijking van rechtspraktijk en rechtstheorie dan dat wat ik nu aan 
Liesbeth toeschrijf, al zijn er ook parallellen te zien.
6  In de bundel van Niels van Manen (red.), De multiculturele samenleving en het recht, Paul Schol-
teninstituut, Amsterdam, Ars Aequi libri, Nijmegen 2002: pp. 77-87. 
7  E.A. Huppes-Cluysenaer, “Op zoek naar het witte paard”, p. 16.
8  Dat is niet hetzelfde als ‘Legitimation durch Verfahren’ van N. Luhmann, dat een hoogst complexe 
manier is om burgers te verstrikken.
9  Met deze zin startte ik in 1987 mijn kritische artikel over “Recht en orde: De forumopvatting van 
recht” in Rechtsfilosofie en rechtstheorie.
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10  Ik verbaas me er over dat er geen grootschalige restauratie is gekomen van het structureel-func-
tionele denken in de sociale wetenschappen en van herstel van geloof in het essentiële karakter van 
bepaalde waarden die onze samenleving vormen, een “sense of institutions”. R. Dahrendorf in Law and 
Order (1985) redeneert wel in die richting. Zie ook mijn in noot 9 genoemde stuk in Rechtsfilosofie en 
rechtstheorie).
11  Met deze wat moeizame term (“officiële definitiemacht”) werd toendertijd althans verbaal machts-
uitoefening ontdaan van haar vanzelfsprekende karakter. Vooral in de criminologie was dit een revolutio-
naire stap.
12  A.J. Hoekema en N.F. van Manen (2000, [1994]), Typen van legaliteit: Recht en maatschappelijke 
orde in de twintigste eeuw, hf. 5.
13  Dus die van ná het befaamde boek Moderne Sociologie van J.A.A.van Doorn en C.J. Lammers 
(1959), waarmee de sociologen van eind jaren ’50 en eerste helft van de jaren ’60 opgroeiden, precies de 
tijd waarin ik in Utrecht sociologie en rechten studeerde, 1958-1964.
14  Hoekema, “Recht en orde: De forumopvatting van recht” .
15  Ik noemde die oude macrosociologie indertijd eens “instrumenteel-functionalisme” om deze te on-
derscheiden van het symbolisch interactionisme dat ik ideëel-functionalisme noemde. Met excuses voor 
al dit jargon. (Zie mijn “Stromingen in de Nederlandse rechtssociologie” (1985), pp. 27-42). 
16  Habermas gaat uit van een geheel van waarden dat zich in een open communicatie uiteindelijk zal 
openbaren, maar de forumopvatting van recht heeft geen inhoudelijke leidraad maar wijst alleen een 
methode aan om het met elkaar eens te worden, ongeacht of die veronderstelde gemeenschappelijkheid 
nu deze of gene waarden centraal stelt. Op dat maatschappelijke forum laten individuen op een open en 
machtsvrije manier blijkens hun gedrag zien welke ‘creatieve’ voorstellen ze hebben voor de orde in een 
bepaald domein. Wanneer anderen blijkens hun reagerende handelen dit ‘voorstel’ accepteren, is er een 
nieuwe norm gecreëerd, zo lang als het duurt. Want een speciale waarde komt aan de gevonden norm niet 
toe, behalve natuurlijk dat er weer gecoördineerd gehandeld kan worden, een waarde op zich... Noch de 
overeenstemming op het forum noch wat een rechter eventueel in die geest beslist en aan de samenleving 
voorlegt, verwijst naar een om zijn inhoud bindende, een essentiële waarde.
17  Van Manen, Huppes-Cluysenaer & Hoekema, Sociale cohesie en rechtspluralisme, p. 82.
18  Ibid., p. 66.
19  Ibid., p. 65-66.
20  Ik heb me toendertijd, als leerling van Popper en toen nog overtuigd van de grens tussen normen en 
feiten, ook wel eens laatdunkend uitgelaten over die rechtsgeleerden die zeiden de essentiële waarden te 
kennen en te bewaken, en waarnaar de samenleving zich moest richten. (Zie: A.J. Hoekema (1970), “Een 
sprookje” en id. (1970), “Wie de wet niet gehoorzaamt, handelt tegennatuurlijk”, pp. 440 e.v.) De toen 
heersende idee van een persoonlijke zeker weten van waarden, is toen ten onder gegaan als serieus te 
nemen zaak. In de vorm van “intuïtie” mag dit weten nu terug zijn (zie hieronder) maar dit kan niet het-
zelfde zijn als vroeger, nu er bijna een halve eeuw van kritiek op denken in essenties over heen gegaan is.
21  Een andere kerngedachte uit deze opvatting van vóór de kritische maatschappijleer was dat 
veranderingen in het recht uiteraard niet van onderop kunnen komen maar van bovenaf, maar niet in de 
vorm van onbehouwen dictaten van elitefiguren maar via de kaders van de parlementair-democratische 
politieke instituties...
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22  Van Manen, Huppes-Cluysenaer & Hoekema, Sociale cohesie en rechtspluralisme, p. 37.
23  Id.
24  Deze visie op wat de kern van een individu is, staat centraal in haar recente studies van de klassieke 
Griekse filosofie, vooral n.a.v. het werk van Plato en Aristoteles. Ze blijkt op dit nieuwe terrein aanslui-
ting te vinden bij andere academische gemeenschappen die haar wel degelijk respecteren. (Witte Paard, 
noot 7).
25  E.A. Huppes-Cluysenaer (2002), “Gewoontes bestaan niet”.
26  Of zoals dat nu heet: ‘samen spelen, samen delen’.
27  Van Manen, Huppes-Cluysenaer & Hoekema, Sociale cohesie en rechtspluralisme, p. 86. En dit 
noemt Liesbeth vorming van “formele cultuur” (zie de eerdere noot 4 over materiële cultuur.) 
28  Ik vraag mij af of haar idee van het afdwingen dat de klas een interpretatiegemeenschap wordt, 
niet goed vergelijkbaar is met de oude noties, van vóór de kritische maatschappijtheorie en de nadruk 
op eeuwigdurende communicatie, van het overheersende belang van sociale instituties en het belang van 
voortdurende begripsanalyse in de rechtspraktijk en in de handboeken.
29  Zie mijn “A New Beginning of Law Among Indigenous Peoples”, met name p. 199.
30  Wim M. J. van Binsbergen (1999), Culturen bestaan niet. Er is ook een Engelse versie.
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