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DE REDACTIE PRIVAAT

SOCIO-JURIDISCHE STUDIES: DE DERDE WEG

Frederik Swennen

1. de eerSte en de tweede weg – De afgelopen jaren is er in de Lage Lan-
den, in het bijzonder Nederland, erg veel onderzoeks- en beleidsaandacht 
gegaan naar de empirische wending in juridisch onderzoek. In die wending 
wordt aansluiting gezocht bij de internationale trend van Empirical Legal 

Studies, die onder die naam opgeld maakt sinds de jaren 1990(1).

Zo was empirisch-juridisch onderzoek in 2016 voorwerp van een Redactie 
Privaat in dit tijdschrift(2) en deelthema van een bijzondere aflevering van 
het Utrecht Law Review(3). Het was onderwerp van het jaarcongres 2017 
van de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het 
Recht(4) en van een sessie van het jaarcongres 2018(5), naar aanleiding van 
de nakende publicatie van twee boeken(6). Het tijdschrift Recht der Werke-

lijkheid van de VSR besteedt er ook veel aandacht aan(7). De VU Amster-
dam organiseerde er in 2018 voorts een zomerschool rond(8). Ten slotte 
bestaat er een cluster empirisch-juridische studies binnen het Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, dat aanjager is van een 
NWO-stimuleringsactie terzake(9).

(1)  Daarover P. cane, H. kritzer, ‘Introduction’, in P. Cane, H. Kritzer (eds), The Oxford 

Handbook of Empirical Legal Research (Oxford University Press: 2010), (1) 1 e.v.
(2)  M.V. antokolSkaia, ‘Opkomst van empirical legal studies: een vloek, een zegen, of 
allebei?’, TPR 2016 (2-3), 423-432.
(3)  https://www.utrechtlawreview.org/41/volume/13/issue/3/.
(4)  https://rechtensamenleving.org/jaarvergadering/. 
(5)   https://rechtensamenlevingdotorg.files.wordpress.com/2018/01/programma_jaarcongres_ 
vsr_2018.pdf.
(6)  C. Bijleveld, Research Methods for Empirical Legal Studies: An Introduction (nadere 
gegevens nog niet bekend); W.H. van Boom, P. deSmet en P. maScini (eds), Empirical Legal 

Research in Action: Reflections on Methods and Their Applications (Edward Elgar: 2018). 
(7)  Bijvoorbeeld de recente review van N. elBerS et al., ‘Empirisch-juridisch onderzoek in 
Nederland. Bespiegelingen over de stand van zaken in de rechtswetenschap, het juridisch 
onderwijs en de rechtspraktijk’, Recht der Werkelijkheid 2018 (1).
(8)   http://www.summerschoolsineurope.eu/course/5388/empirical-legal-studies-an-introduction- 
to-social-science-research-methods.
(9)  https://www.nscr.nl/onderzoek/cluster-empirical-legal-studies/.



40 TPR 2018

Empirisch-juridisch onderzoek wordt voorgedragen als tweede weg van 
juridisch onderzoek, naast klassiek juridisch onderzoek als eerste weg. 

Na een korte beschrijving van de twee voornoemde wegen, wil ik in deze 
Redactie Privaat een derde weg van juridisch onderzoek aanmoedigen: 
socio-juridisch onderzoek, of socio-juridische studies. Mijn achterliggende 
standpunt daarbij is dat fundamenteel juridisch onderzoek dat de eerste 
weg verlaat, bij voorkeur niet uitsluitend empirisch gegrond mag zijn, maar 
ook sociaal theoretisch geïnformeerd moet zijn. Het moet dus de derde weg 
bewandelen en niet de tweede.

I. JURIDISCHE STUDIES

2. juridiScHe StudieS – In de klassieke juridische studies wordt het recht 
vanuit intern normatief perspectief bestudeerd: de interne coherentie en 
systematiek van het rechtssysteem en de rechtsinstellingen en rechtsregels 
staan daarbij centraal(10). 

Omgekeerd geformuleerd is de rechtswetenschap niet-empirisch en niet-ex-
tern normatief(11). Enerzijds wordt in juridische studies niet, buiten het 
rechtssysteem, gekeken naar menselijk gedrag met betrekking tot rechtsin-
stellingen en rechtsregels. Anderzijds worden het rechtssysteem, rechtsin-
stellingen en rechtsregels niet beoordeeld aan de hand van andere theorieën 
dan rechtstheoretische.

Die doctrinale benadering blijkt recentelijk(12) onder druk te staan. Door 
de nadruk op inter- en transdisciplinariteit lijkt het wel alsof “[t]he term 

“doctrinal analysis” in academic circles has almost become politically 

incorrect”(13). Er kan dus wel aanleiding zijn tot zelfreflectie(14). 

(10)  de redactie, ‘Inleiding’, in B. Hubeau, S. Giebens e.a. (red.), Dialogen tussen recht en 

samenleving. Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen (Leuven: 
Acco, 2018), (1) 1-2.
(11)  B. de Bruin, ‘Over de wetenschappelijkheid van de rechtswetenschap’, Rechtstheorie & 

Rechtsfilosofie 2009 (38) 3, 236.
(12)  Zie ook reeds R.A. PoSner, ‘The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-
1987’, 100. Harvard Law Review 1987, 861.
(13)  A. D’amato, ‘The interdisciplinary turn in legal education’, Northwestern University 

School of Law Public Law and Legal Theory Series No. 06-32, papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=952483, (1) 71. 
(14)  K. van aeken, ‘Sociology of law in search of a distinct identity’, 36. Recht der Wer-

kelijkheid 2015/1, (78) 80. Voorbeelden van zelfreflectie: B. de Bruin, ‘Over de weten-
schappelijkheid van de rechtswetenschap’; H. franken, Rechtsgeleerdheid in de rij der 

wetenschappen (Amsterdam: KNAW-Press, 2008); S. gutwirtH, ‘Recht is geen wetenschap. 
Rechtswetenschap bestaat daarom niet minder’, NJW 2017 (369), 670; C.J.M. Stolker, ‘Ja, 
geleerd zijn jullie wel! Over de status van de rechtswetenschap’, NJB 2003 (15), 766.
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Ik onderschrijf alvast dat klassieke juridische studies de eerste en voor-
naamste weg moeten blijven(15); de tweede of derde weg kan ernaast 
bestaan en mag niet in de plaats ervan komen. Dat is niet in het minst zo 
omdat empirisch-juridische en socio-juridische studies juridische studies 
zijn, omdat zij het recht (minstens ook) vanuit intern-normatief perspectief 
bestuderen(16). Dit gebeurt wel met een specialistische onderzoeksopzet en 
-methode. Een uitstekende beheersing van juridische studies is bijgevolg 
vereist, opdat empirisch- of socio-juridische studies naar behoren zouden 
kunnen worden uitgevoerd. Dawn Watkins en Mandy Burton drukken het 
terecht zo uit dat buiten vaste kaders denken precies een goede beheersing 
vooronderstelt van wat zich binnen de kaders bevindt(17). Binnen de empi-
risch- en socio-juridische studies gaat daarom terecht veel aandacht naar 
juridische studies als dusdanig(18). 

Het is niet de doelstelling om in deze Redactie Privaat in te gaan op de 
eigenheid van methode en voorwerp van juridische studies, behoudens één 
bedenking. Meer dan nu het geval is, lijkt mij immers aandacht aangewezen 
voor intradisciplinariteit in onderzoek, tegen de tendens tot verkokering 
in(19). Ongeacht de fundamentele, praktijkgerichte of beleidsgeoriënteerde 
doelstelling van juridisch onderzoek, is het van belang om de wisselwer-
king van het bestudeerde domein met andere rechtsdomeinen voor ogen 
te houden. Bijvoorbeeld bleek uit een intervisie-overleg tussen een groep 
huisartsen dat afstammingsgeschillen in de families van een aantal van hun 
patiënten eenvoudigweg waren ingegeven door dreigend verlies of gewin 
van de kinderbijslag(20). In vele rechtsstelsels is (de studie van het) familie-
recht overigens geenszins beperkt tot privaatrecht(21).

II.  EMPIRISCH-JURIDISCHE STUDIES

3. omScHrijving – Empirisch-juridisch onderzoek is juridisch onder-
zoek dat mee is gebaseerd op kwantitatieve of kwalitatieve verzameling en 

(15)  R.A. PoSner, Harvard Law Review 1987, 777.
(16)  R. Banakar, M. traverS, ‘Introduction’, in R. Banakar en M. Travers (eds), Theory and 

Method in Socio-Legal Research (Hart, 2005), (ix) xii.
(17)  D. watkinS en M. Burton, ‘Introduction’, in D. Watkins and M. Burton (eds), Research 

Methods in Law (Routledge, 2013), (1) 4. Zie ook P. minkkinen, ‘Critical legal ‘method’ as 
attitude’, in D. Watkins and M. Burton (eds), Research Methods in Law, (119) 121-23.
(18)  Bijvoorbeeld D. cowan en D. wincott (eds), Exploring the ‘Legal’ in Socio-Legal Stu-

dies (Palgrave Macmillan, 2015).
(19)  Vergelijk W. van gerven, ‘De verkokering van het privaatrecht’, TPR 1991, 1021.
(20)  Private communicatie B. SPinnewijn, 26 december 2017.
(21)  A. diduck, ‘Family Law and Family Responsibility’, in J. Bridgeman, H. Keating 
en C. Lind (eds), Responsibility, law and the family (Ashgate, 2008), (251) 254 en 263; 
L.A. roSenBury, ‘Friends with Benefits’, 106 Michigan Law Review 2007, (189) 204 e.v.
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-analyse van data uit de samenleving door, of minstens in interdisciplinair 
overleg met, de juridische onderzoeker zelf(22). 

Juridisch onderzoek is slechts empirisch-juridisch te noemen als de empi-
rische component wordt uitgevoerd met toepassing van een andere soci-
aalwetenschappelijke opzet of methode(n) dan de juridische(23). Dit is bij-
voorbeeld het geval wanneer statistische methoden worden gebruikt om in 
rechtspraak van het Grondwettelijk Hof na te gaan of en welke strategische 
overwegingen van rechters de uitkomst van zaken zou beïnvloeden(24). Dit 
is niet het geval wanneer slechts juridische methoden op juridische bronnen 
wordt toegepast, bijvoorbeeld wanneer rechtspraak wordt ontleed om na te 
gaan welke elementen rechters aanhalen om een verblijfsregeling voor een 
kind op te leggen(25).

Enkel voor de uitvoering van de empirische component wordt gebruik 
gemaakt van denkkaders uit andere vakgebieden, zoals de antropologie, 
economie, sociologie. Een dergelijk extern perspectief(26) ontbreekt voor 
wat betreft de theoretische of normatieve component van het onderzoek: 
die blijft intern-juridisch. De doelstelling van het empirische luik ligt met 
andere woorden enkel in de interne coherentie en systematiek van het 
rechtssysteem. 

4. voorwerP – De empirische component van empirisch-juridisch onder-
zoek ziet op de studie van hoe en waarom individuen en groepen zich 
gedragen tot rechtsinstellingen en rechtsregels. 

Het gaat dit na in ervaringen in de praktijk(27), voorbij de academische 
(inhouds)analyse van enkel juridische instrumenten(28). Het gaat dit na 

(22)  de redactie, ‘Inleiding’, in Dialogen tussen recht en samenleving, 2; P. cane, 
H. kritzer, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research (1) 4.
(23)  I. doBinSon, F. joHnS, ‘Legal Research as Qualitative Research’, in M. McConville, 
W.H. Chui (eds.), Research Methods for Law, (18) 22; L. weBley, ‘Qualitative Approaches to 
Empirical Legal Research’, in P. Cane, H. Kritzer (eds), The Oxford Handbook of Empirical 

Legal Research, (927) 941 e.v.
(24)  J. de jaegere, The deliberative performance of the Belgian Constitutional Court 

in a consocational system: an empirical analysis (Proefschrift UAntwerpen, 2017); 
J. de jaegere, P. PoPelier, ‘Evidence-based judicial review in divided states: the Belgian 
case’, The Theory and Practice of Legislation 2016 (4:2), 187.
(25)  Voorbeeld van W.M. ScHrama, ‘Empirisch onderzoek in de familierechtswetenschap’, 
in W.H. Van Boom, I. Giesen en M. Smit (eds), Civilologie: opstellen over empirie en pri-

vaatrecht (Bju Eleven: 2012), (71) 72.
(26)  de redactie, ‘Inleiding’, in Dialogen tussen recht en samenleving, 2.
(27)  D. feenan, ‘Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies’, in D. Feenan (ed.), Exploring 

the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies (Palgrave Macmillan: 2013), (3) 5; W.M. ScHrama, in 
Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht, (71) 75.
(28)  A. BradSHaw, ‘Sense and Sensibility - Debates and Developments in Socio-Legal Re-
search and Methods’, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (99) 99; K. o’donovan, 
‘Fem-Legal and Socio-Legal: An Incompatible Relationship?’, in P.A. Thomas (ed.), So-

cio-Legal Studies, (123) 129.
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waar die individuen en groepen dit beleven – op de werkvloer, in midden-
veldorganisaties of, wat betreft het familierecht, in de keuken en de slaap-
kamer – en in elk geval voorbij de beoefening van recht op formele fora 
zoals de hoven en rechtbanken(29). 

Het gaat dit subjectief na, dus voorbij de abstracte (toepassing van) rechts-
regels(30), maar met oog voor de wijze waarop individuen en groepen 
doorheen de juridische zowel als niet-juridische normatieve contexten navi-
geren, erdoor beïnvloed worden en op hun beurt beïnvloeden(31). 

5. Primair verSuS Secundair – Dataverzameling en -analyse gebeuren bij 
voorkeur door of samen met de juridische onderzoeker(32). 

Secundair gebruik van andere sociaalwetenschappelijke onderzoeksresul-
taten valt daarom buiten de definitie van empirisch-juridisch onderzoek, 
maar maakt wel deel uit van de meer algemene empirische wending(33). 

Wel geldt hier als minimum kwaliteitsvereiste dat de juridische onderzoe-
ker zich wetenschappelijk in staat kan en moet stellen om de kwaliteit van 
de empirische gegevens te beoordelen, en deze juist te interpreteren. Zo 
beroept Jonathan Porter zich in zijn juridische argumentatie tegen poly-
gamie op sociaalwetenschappelijk onderzoek waarin zou zijn aangetoond 
dat polygamie leidt tot meer criminaliteit(34). Het betreffende onderzoek 
leidt dit in hoofdzaak slechts af uit de combinatie van de vaststellingen, 
enerzijds dat ongehuwde mannen sterker dan gehuwde mannen zijn ver-
tegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, en anderzijds dat in polygame 
samenlevingen noodzakelijkerwijze meer mannen ongehuwd zullen blijven 
aangezien het natuurlijke evenwicht tussen mannen en vrouwen zou zijn 
verstoord(35). Voorbehoud bij de getrokken conclusie lijkt dan toch op zijn 
plaats.

(29)  S. jolly, ‘Family Law’, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (342) 345; P. roBertS, 
‘Interdisciplinarity in Legal Research’, (90) 112.
(30)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (1) 6-7.
(31)  M. davieS, ‘Legal Pluralism’, in P. Cane, H. Kritzer (eds), The Oxford Handbook of 

Empirical Legal Research, (805) 823; A. diduck, in J. Bridgeman, H. Keating en C. Lind 
(eds), Responsibility, law and the family, (251) 252.
(32)  M.V. antokolSkaia, TPR 2016 (2-3), (423) nr. 6; W.M. ScHrama, ‘How to carry out 
interdisciplinary research. Some experiences with an interdisciplinary research method’, 7. 
Utrecht Law Review 2011 (1), (147) 152-53.
(33)  W.H. van Boom, I. gieSen en A.J. verHeij, ‘Inleiding: een handboek voor de civi-
loloog-privatist’, in A.J. Verheij, W.H. Van Boom en I. Giesen (eds), Capita Civilologie. 

Handboek empirie en privaatrecht (Bju Eleven: 2013), (1) 1.
(34)  J.A. Porter, ‘L’amour for four: Polygyny, Polyamory, and the State’s Compelling Eco-
nomic Interest in Normative Monogamy’ 64 Emory Law Journal 2015, (2093) 2116.
(35)  J. HenricH, R. Boyd en P. ricHerSon, ‘The puzzle of monogamous marriage’, Phil. 

Trans. Soc. R. Soc. B. 2012/367, (657) 660-661.
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6. metHodologie – De juridische onderzoeker zal uiteraard nooit een 
‘moedertaalspreker’ in andere sociaalwetenschappelijke methoden wor-
den, hoe hoog zijn vakkundigheid ook wordt. Het grote risico voor empi-
risch-juridisch onderzoek is dan uiteraard dat de juridische onderzoeker 
zich onvoldoende vertrouwd heeft gemaakt met de technieken van soci-
aalwetenschappelijke onderzoeksopzet, -uitvoering en -analyse, terwijl hij 
daartoe toch in staat moet worden geacht(36). Daarbij gelden de volgende 
minimumvereisten.

Op de eerste plaats is juridisch onderzoek met empirische component bij-
zonder van opzet. De onderzoeksvraag dient namelijk van die aard te zijn 
dat zij uitsluitend met toepassing van sociaalwetenschappelijke empirische 
methoden kan worden beantwoord, ongeacht of de juridische onderzoeks-
vraag descriptief of normatief is(37). Of empirisch onderzoek nodig is, 
wordt doorgaans beoordeeld aan de hand van een eerste literatuurover-
zicht(38). Dit leidt dan tot een hypothese die tijdens het onderzoek zal wor-
den getoetst(39).

Op de tweede plaats moet de dataverzameling gebeuren volgens de kunst 
van de gehanteerde methode(n), die op hun beurt in functie moeten staan 
van de onderzoeksvraag. Betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten, 
en in voorkomend geval ook representativiteit, moeten hierbij voorop 
staan(40). 

Op het vlak van methoden wordt een onderscheid gemaakt tussen kwan-
titatieve(41), kwalitatieve(42), of, bij voorkeur, gemengde methoden(43). 
Voor heel wat juridisch onderzoek zouden kwalitatieve methoden, zoals 
interviews, meer aangewezen zijn dan kwantitatieve, zoals surveys, omdat 

(36)  M.V. antokolSkaia, TPR 2016 (2-3), (423) 432; R. Banakar, M. traverS in Theory and 

Method in Socio-Legal Research, (1) 20-21; A. BradSHaw, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal 

Studies, (99) 111; M. Burton, ‘Doing empirical research: exploring the decision-making 
of magistrates and juries’, in D. Watkins, M. Burton (eds), Research Methods in Law, (55) 
59; F. cownie, A. Bradney, ‘Socio-legal studies: a challenge to the doctrinal approach’, in 
D. Watkins, M. Burton (eds), Research Methods in Law, (34) 38 en 41-42; K. van aeken, 36. 
Recht der Werkelijkheid 2015, (78) 80; D. watkinS en M. Burton, in Research Methods in 

Law, (1) 2-3; L. weBley, The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (927) 935.
(37)  A. BradSHaw, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (99) 99; L. ePStein, 
A.D. martin, An Introduction to Empirical Legal Research (Oxford University Press, 2014), 
24.
(38)  M. Burton, ‘Doing empirical research’, in Research Methods in Law, (55) 55.
(39)  L. ePStein, A.D. martin, An Introduction to Empirical Legal Research, 30 e.v.
(40)  M. Burton, in Research Methods in Law, (55) 58.
(41)  R. lawleSS, J.K. roBBenolt en T.S. ulen, Empirical Methods in Law (Wolters Kluwer, 
(2) 2010) is volledig daaraan gewijd.
(42)  D. mortelmanS, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (Leuven: Acco, 2013).
(43)  M. Burton, in Research Methods in Law, (55) 66; L. ePStein, A.D. martin, An Intro-

duction to Empirical Legal Research, 86-87; L.B. nielSen, ‘The Need for Multi-Method Ap-
proaches in Empirical Legal Research’, in P. Cane, H. Kritzer (eds), The Oxford Handbook 

of Empirical Legal Research, 951-975.
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ze dieper en genuanceerder kunnen ingaan op inhoud veeleer dan op vorm. 
Evenmin hoeft er dan met indirecte metingen(44) te worden gewerkt, 
zoals frequentie van contact met een persoon als proxy-indicator van diens 
belang in iemands leven(45). Voorts is kwalitatief onderzoek dikwijls een 
voorloper van kwantitatief onderzoek, omdat dat laatste heel precies moet 
kunnen inhaken op welomschreven sociale feiten(46). Hoe dan ook zijn 
kwalitatieve methoden beter aangewezen naargelang het betrokken vakge-
bied, zoals familierecht(47).

Bij de dataverzameling dient bijzondere aandacht te gaan naar de formu-
lering van juridische concepten in de sociaalwetenschappelijke concepten 
van het betrokken vakgebied, waarop het antwoord bij de data-analyse weer 
in juridische concepten moet worden geformuleerd(48).

Ten slotte, maar niet van geringst belang, is er de juiste data-analyse. Voor 
het coderen van de data met het oog van analyse wordt doorgaans gebruik 
gemaakt van softwarepakketten, zoals NVivo of ATLAS.ti voor kwalitatief 
onderzoek en SPSS voor kwantitatief onderzoek, die overigens ook voor 
juridisch onderzoek bijzonder nuttig zijn.

Vervolgens moeten de data ook worden geanalyseerd vanuit een denkkader. 
Aangezien de empirisch-juridische onderzoeker als doelstelling heeft om 
binnen de rechtswetenschap aan theorievorming te doen(49), zal hij de data 
analyseren vanuit juridische denkkaders. Deze tweede weg van onderzoek 
is erg waardevol voor bepaalde types van juridisch onderzoek, zoals prak-
tijkgericht, beleidsvoorbereidend of -evaluerend onderzoek(50). 

III.  SOCIO-JURIDISCHE STUDIES

7. “we don’t See tHingS aS tHey are, we See tHingS aS we are”(51) – De doel-
stelling van empirisch-juridische onderzoekers bij de toevoeging van een 

(44)  L. ePStein, A.D. martin, An Introduction to Empirical Legal Research, 10, 29-30 en 41 
e.v.
(45)  R. PaHl, L. SPencer, ‘Personal Communities: Not Simply Families of ‘Fate’ or ‘Choi-
ce’’, 52 Current Sociology 2004 (2), (199) 204.
(46)  L. weBley, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (927) 928.
(47)  D. cHamBerS, A Sociology of Family Life. Change and Diversity in Intimate Relations 

(Polity Press, 2012), 181.
(48)  M.V. antokolSkaia, TPR 2016 (2-3), (423) nr. 6; W.M. ScHrama, 7 Utrecht Law Review 
2011 (1), (147) 152 e.v.
(49)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (1) 2.
(50)  M.V. antokolSkaia, ‘Van politiek gestuurde wetgeving naar evidence-based wetge-
ving’, in A.J. Verheij, W.H. Van Boom en I. Giesen (eds), Capita Civilologie. Handboek 

empirie en privaatrecht, (173) 175-176.
(51)  Anaïs nin, Seduction of the Minotaur (Chicago, 1961), ook aangehaald door A. D’ama-
to, ‘The interdisciplinary turn in legal education’, 1.
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externe empirische component is m.i. het verlenen van waarheidsaanspra-
ken aan de intern normatieve stellingen die zij verdedigen(52). 

Feiten spreken echter niet voor zich – tenzij de onderzoeker zuiver op basis 
van data alleen een theorie zou willen ontwikkelen (dit is de grounded the-

ory-methodologie, die zelden zuiver wordt toegepast(53)). 

Er schuilen dan ook twee risico’s in de toevoeging van een zuiver empiri-
sche component aan juridisch onderzoek. Ten eerste wijst Philip Thomas 
erop dat naakt empirisme slechts leidt tot “juridisch hermafroditisme”(54). 
Daarmee bedoelt hij dat empirisch-juridisch onderzoek noodzakelijker-
wijze binnen het rechtstheoretische kader blijft, omdat het is gebaseerd op 
de internalisering en reproductie van bestaande juridische instellingen en 
regels. Met andere woorden versterkt dit onderzoek de intern normatieve 
aard van juridische studies. Ten tweede waarschuwt Alan Bradshaw ervoor 
dat empirisch onderzoek niet tot zijn technische component mag worden 
herleid. Daarmee zou worden miskend dat de sociaalwetenschappelijke ver-
zameling en analyse van feiten in functie staan van de sociale theorie met 
toepassing waarvan zij gebeuren, en waarvan zij bijgevolg de normatieve 
aanspraken evenzeer internaliseren(55). Omdat de objectieve waarheid dus 
niet bestaat(56), mag er geen brandmuur worden opgetrokken tussen het 
empirische en het sociaal theoretische(57). Empirisch-juridisch onderzoek 
zonder oog voor de sociaal theoretische context dreigt ‘naïeve rooierij van 
feiten’ zonder wortels te zijn(58).

8. omScHrijving – Socio-juridische studies beogen daarom juridisch onder-
zoek niet, of niet enkel, feitelijk (empirisch) te gronden, maar minstens ook 
sociaal-theoretisch te informeren, telkens met toepassing van sociaalwe-
tenschappelijke methodes(59). Aan de intern normatieve aard van juridi-
sche studies wordt, naast het extern empirisch perspectief, ook een extern 

(52)  Zie in het algemeen S. gutwirtH, Waarheidsaanspraken in recht en wetenschap (Brus-
sel: VUBPRESS, 1993).
(53)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (69) 69; 
M. Burton, Research Methods in Law, (55) 56.
(54)  P.A. tHomaS, ‘Socio-Legal Studies: The Case of Disappearing Fleas and Bustards’, in 
P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies (Ashgate: 1997), (1) 18.
(55)  M.V. antokolSkaia, in A.J. Verheij, W.H. Van Boom en I. Giesen (eds), Capita Ci-

vilologie. Handboek empirie en privaatrecht, (173) 175-176.194; M.V. antokolSkaia, TPR 
2016 (2-3), (423) nr. 11; R. Banakar en M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal 

Research, (1) 14-17 en 19; F. cownie, A. Bradney, ‘Socio-legal studies: a challenge to the 
doctrinal approach’, (34) 42; S. jolly, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (342) 349. 
(56)  Vergelijk M.V. antokolSkaia, TPR 2016 (2-3), (423) nr. 11. Voorts L. weBley, in The 

Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (927) 931.
(57)  S. jolly, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (342) 349.
(58)  A. BradSHaw, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (99) 106.
(59)  Zie ook D. feenan, in D. Feenan (ed.), Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies, (3) 
4-5; S.S. SilBey, ‘What Makes a Social Science of Law? Doubling the Social in Socio-Legal 
Studies’, in D. Feenan (ed), Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies, 20-36.
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normatief perspectief toegevoegd(60). Dat laatste moet de onderzoeker 
toelaten om te reflecteren over de relativiteit van zowel de empirische als 
de intern normatieve resultaten van zijn onderzoek en over de positie die hij 
daartegenover zelf heeft en inneemt(61). Hij moet, kortom, voorbij (rechts)
positivisme kunnen zien(62).

De doelstelling van de socio-juridische onderzoeker is doorgaans niet om 
zelf aan sociale theorievorming te doen(63). Socio-juridische studies zijn 
immers – net als empirisch-juridische studies – juridische studies(64). Het 
rechtssysteem, rechtsinstellingen of rechtsregels worden echter niet enkel 
vanuit hun intern normatief kader bestudeerd, maar in hun wisselwerking 
met andere kaders die er de context van vormen en waarmee ze verweven 
zijn(65). 

9. gedrag en feiten – Socio-juridische studies helpen enerzijds om te 
reflecteren over de relativiteit(66) van gedrag en feiten die door empirisch 
onderzoek naar voor komen.

Op de eerste plaats moet de onderzoeker oog hebben voor zijn positiona-
liteit, dit is: subjectieve situering, ten opzichte van het gedrag en de fei-
ten in zijn onderzoeksdomein. Het gaat met name om zijn (behoren tot) 
etnie, gender, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, burgerlijke staat 
enzovoort, zeker wanneer hij ervaringsdeskundige is, zoals bij veel fami-
lierechtelijk onderzoek het geval zal zijn(67). Tenzij hij ervoor kiest om 
vanuit een bepaald (eigen) subjectief perspectief te onderzoeken, moet hij 
erover waken dat zijn subjectieve situering zijn waarneming van feiten niet 
beïnvloedt, bijvoorbeeld als etnocentrisch(68).

(60)  Zie, ruimer, over socio-juridische, recht en samenleving-, rechtssociologische en socio-
logie van het recht studies: K. van aeken, 36. Recht der Werkelijkheid 2015, (78) 78.
(61)  R. cotterrell, Law’s Community. Legal Theory in Sociological Perspective (Oxford: 
Oxford University Press, 1995), 3; K. o’donovan, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Stu-

dies, (123) 129.
(62)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (1) 6-7 en 
14-17; P. maHy, ‘The functional approach in comparative socio-legal research: reflections 
based on a study of plural work regulation in Australia and Indonesia’, 12. International 

Journal of Law in Context 2016, (420) 428.
(63)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (1) 2; 
A. BradSHaw, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (99) 106.
(64)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (ix) xii.
(65)  M. davieS, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (805) 816; P. Hillyard, 
J. Sim, ‘The Political Economy of Socio-Legal Research’, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal 

Studies, 45.
(66)  A. rileS, ‘Comparative law and socio-legal studies’, in M. Reimann, R. Zimmerman 
(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law (Oxford: Oxford University Press, 2006), 
(775) 785.
(67)  D. morgan, Rethinking Family Practices (Palgrave Macmillan: 2011), 8.
(68)  P. maHy, International Journal of Law in Context 2016 (12), (420) 421.
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Op de tweede plaats kunnen de intern normatieve (juridische) werkelijkheid 
en de “echte” (feitelijke) werkelijkheid geenszins strikt van elkaar worden 
gescheiden, zoals sommigen lijken te suggereren(69). “[W]anneer wij het 
over feiten hebben, [gaat] het helemaal niet […] om feiten die geabstraheerd 
zijn van elke juridische kleuring, van elke juridische kwalifikatie […]. In 
tegendeel […]”(70). 

Kortom laat een socio-juridisch perspectief toe om te zien dat gedrag en de 
feiten die worden bestudeerd, precies door het recht als gedrag of feit zijn 
gecategoriseerd. Voorbeelden van dergelijke categorieën zijn ‘persoon’ en 
‘goed’ of nog ‘fout’ en ‘schade’(71). De werkelijkheid creërende werking 
van het recht wordt zelfs nog duidelijker wanneer het werkt met ficties(72). 
De zogezegde feitelijke werkelijkheid wordt dus niet enkel beschreven in, 
maar ook geconstrueerd door, het rechtssysteem en zijn instellingen en 
regels(73). Met dit inzicht kan worden vermeden om de feitelijke werke-
lijkheid over het hoofd te zien die die bestaat buiten de juridisch bepaalde 
grenzen van die werkelijkheid. 

Bijvoorbeeld heb ik, in het raam van een onderzoek naar relaties tussen 
volwassenen, de demografische gegevens over personen en huishoudens uit 
de Census 2011 bestudeerd. Die gegevens bieden geen enkel inzicht in rela-
tievormen die zich buiten juridische categorieën zouden kunnen bevinden, 
zoals polyamorie of samenwonende vrienden. Sterker nog wordt het aantal 
feitelijk samenwonende partners gemeten aan de hand van een algoritme 
dat op assumpties is gebaseerd, maar dat te veel huishoudens als feitelijk 
samenwonende partners beschouwt(74). Dit voorbeeld wordt ook wel de 
heteronormatieve werking van het recht genoemd, omdat het recht uitgaat 
van de heteroseksuele samenwoningsrelatie tussen twee personen als norm. 

Verdergaand worden de rechtsgebruikers in socio-juridisch onderzoek niet 
enkel beschouwd als objecten van (mogelijke) regelgeving maar ook als sub-
jecten, die – naast statelijke overheden – als rechtsmaker evenzeer rechtsin-
stellingen en rechtsregels kunnen (her)definiëren of totstandbrengen(75). 

(69)  Vergelijk W.M. ScHrama, 7 Utrecht Law Review 2011 (1), (147) 159, die schrijft over de 
juridische werkelijkheid versus de ‘echte’ werkelijkheid.
(70)  M.E. Storme, “De toekomst van het burgerlijk proces – het proces van de feiten?”, 
http://www.vpgbrussel.be/UserFiles/file/1991%20procesvandefeiten.pdf, nr. 17.
(71)  “… categories such as ‘person’, ‘damage’, ‘thing’ and ‘fault’”. A. rileS, in The Oxford 

Handbook of Comparative Law, (775) 795-796 en 808.
(72)  Ibid., 810.
(73)  M. davieS, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (805) 816; P. maHy, 
12. International Journal of Law in Context 2016, (420) 427.
(74)  F. Swennen, ‘Wettelijke samenwoning: Geens’ sprong naar het recht voor gisteren?’, 
T.Fam. 2018/1, (2) 2-3.
(75)  K. o’donovan, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (123) 138; A. rileS, ‘in The 

Oxford Handbook of Comparative Law (775) 808; M.E. Storme, “De toekomst van het bur-
gerlijk proces – het proces van de feiten?”, nr. 15.
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Dit is het voorwerp van het toenemende onderzoek naar rechtspluralisme, 
waarvoor socio-juridische studies bij uitstek geschikt zijn(76).

10. denkkaderS – Anderzijds bestaat de context van het intern normatief 
kader ook in externe, niet-juridische, normatieve kaders (bijvoorbeeld poli-
tieke, economische, sociale enz.) die kritisch worden bestudeerd in andere 
sociale wetenschappen(77). Die kaders beïnvloeden evenzeer als het intern 
normatief kader de feitelijke werkelijkheid, en beïnvloeden evenzeer als de 
feitelijke werkelijkheid het intern normatief kader (78).

Socio-juridische studies laten ten eerste toe om te reflecteren over extern 
normatieve kaders die ten grondslag liggen aan discussies over het intern 
normatief kader. 

Een eerste voorbeeld zijn de argumenten die destijds in verscheidene juris-
dicties zijn aangehaald voor en tegen de openstelling van het huwelijk of 
een andere, al dan niet afzonderlijke, formele relatievorm voor personen van 
hetzelfde geslacht. In heel wat doctrine werden uitsluitend intern norma-
tieve argumenten aangehaald tegen de openstelling van die relatievormen 
voor seksueel-affectieve relaties tussen personen van hetzelfde geslacht, 
toch zeker indien verwanten – zoals twee zusters(79) – zouden worden 
uitgesloten. Als alternatief werd een ruim toepasselijk seksueel-neutraal 
instituut voorgesteld. Vanuit socio-juridisch standpunt is echter – van 
diverse zijden – gewezen op de sociaal-theoretische betekenis van dergelijk 
voorstel. Door ook bloed- en aanverwanten toe te laten tot het instituut, zou 
enerzijds worden aangegeven dat klassieke constellaties sterker als familie 
worden beschermd. Anderzijds zou met een neutraal instituut worden voor-
komen dat homoseksuele relaties uitdrukkelijk juridisch zichtbaar zouden 
worden(80). 

Als tweede voorbeeld kan worden gewezen op de maatschappelijke 
tweespalt tussen moeder- en vaderbewegingen die ten grondslag lig-

(76)  M. davieS, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (805) 816 en 824; 
R.A. macdonald, ‘Custom Made – For a Non-chirographic Critical Legal Pluralism’. 26 
Can.J.L.&Soc. 2011 (2), 301; R.A. macdonald, D. SandomierSki, ‘Against Nomopolies’. 
57 N. Ir. Legal Q. 2006 (4), 610; P. maHy, 12. International Journal of Law in Context 

2016, (420) 421; A. rileS, in The Oxford Handbook of Comparative Law, (775) 799 e.v.; 
C. SHearing, J. wood, ‘Nodal Governance, Democracy, and the New ‘Denizens’’, 30 Jour-

nal of Law and Society 2003 (3), 400.
(77)  D. feenan, in D. Feenan (ed.), Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies, (3) 6.
(78)  A. diduck, K. o’donovan, ‘Feminism and Families: Plus Ça Change?’, in A. Diduck, 
K. O’Donovan (eds), Feminist perspectives on family law (Routledge-Cavendish: 2006), (1) 
7; R. Hunter, ‘The Gendered ‘Socio’ of Socio-Legal Studies’, in D. Feenan (ed.), Exploring 

the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies, (205) 211.
(79)  EHRM 29 april 2008, Burden v United Kingdom, hudoc.echr.coe.int/?i=001-86146. 
(80)  F. Swennen, T.Fam. 2018/1, (2) 4-5.
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gen aan de intern normatieve discussies over de (on)wenselijkheid van 
verblijfsco-ouderschap(81). 

Ten tweede zou de socio-juridische onderzoeker ook een welbepaalde 
sociale theorie kunnen kiezen als extern normatief kader voor zijn 
empirisch-juridisch onderzoek(82). Dergelijk kader kan dienstig zijn zowel 
bij de opzet van dat onderzoek als bij de interpretatie en de kritische bena-
dering van de onderzoeksresultaten(83). Dit extern normatief perspectief 
kan vernieuwender analyses opleveren dan een intern normatief perspec-
tief(84). Katherine O’Donovan vergelijkt dit met vrij schilderen in plaats 
van schilderen naar foto(85). 

In het bijzonder worden marxistische, feministische en postkoloniale soci-
ale theorieën (en combinaties ervan) gebruikt als extern normatief kader 
om te onderzoeken welke impact een juridisch kader op maat van de hoofd-
stroom heeft op vrouwen en minderheden allerhande en hoe die groepen 
functioneren als zij- en tegenstromen(86). De verleden beantwoording van 
die vraag met betrekking tot vrouwen en minderheidsvolksgroepen, vindt 
nu navolging in de benadering van burgerschap met name vanuit genderstu-
dies, LGB studies en queer studies(87). De sociaal-theoretische grondvraag 
daarbij is in welke mate het rechtssysteem veeleer bij menselijk handelen 
dan wel bij sociale structuur aansluiting zou behoren te zoeken(88). Doordat 
familierecht nauwer dan sommige andere rechtstakken met de reproductie 

(81)  M.V. antokolSkaia, in A.J. Verheij, W.H. Van Boom en I. Giesen (eds), Capita Civilolo-

gie. Handboek empirie en privaatrecht, 171 e.v.
(82)  R. Banakar, M. traverS, in Theory and Method in Socio-Legal Research, (1) 6; 
F. cownie, A. Bradney, ‘Socio-legal studies: a challenge to the doctrinal approach’, (34)42; 
M. mcconville, W.H. cHui, ‘Introduction and overview’, in M. McConville, W.H. Chui 
(eds), Research Methods for Law, (1) 5; C. Smart, Personal Life, 184.
(83)  S. jolly, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (342) 349.
(84)  A. rileS, in The Oxford Handbook of Comparative Law (775) 784.
(85)  K. o’donovan, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (123) 122 en 126-127.
(86)  R. cotterrell, Law’s Community. Legal Theory in Sociological Perspective, 113 e.v.; 
M. davieS, in The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, (805) 816 e.v.; J. weekS, 
B. HeaPHy en C. donovan, Same Sex Intimacies; Families of Choice and Other Life Experi-

ments (Routledge: 2001), 200.
(87)  Bijvoorbeeld B. HalSaa, S. roSeneil and S. Sümer (eds), Remaking Citizenship in 

Multicultural Europe (Palgrave Macmillan: 2012); K. Plummer, Intimate Citizenship. Pri-

vate Decisions and Public Dialogues (University of Washington Press: 2003); L. volPP, 
‘Feminist, Sexual, and Queer Citizenship’ en K. Sadiq, ‘Postcolonial Citizenship’, beide 
in A. Schacha, R. Bauböck, I. Bloemraad en M. Vink (eds), The Oxford Handbook of Citi-

zenship (Oxford University Press: 2017), 153 en 178.
(88)  A. rileS, in The Oxford Handbook of Comparative Law, (775) 785; F. Swennen, ‘Wat 
is ouderschap?’, TPR 2016/1, (11) 78-91 (menselijk gedrag) versus K.A. ziegert, ‘Systems 
Theory and Qualitative Socio-Legal Research’, in R. Banakar, M. Travers (eds), Theory and 

Method in Socio-Legal Research, (49) 59-61 (sociale structuur).
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van de samenleving is verbonden, ligt dergelijk onderzoek daar meer voor 
de hand dan elders(89).

Deze tweede benadering wordt thans de hoofdstroom in veel socio-juri-
disch rechtsvergelijkend onderzoek, dat themata in verband met recht en 
ontwikkeling, globalisering en transnationale ontwikkelingen tot voorwerp 
heeft(90), zoals handels- en investeringsakkoorden(91). De socio-juridische 
component maakt het met name mogelijk de vele tijd- en plaatsgebon-
den(92) contextuele variabelen van de vergeleken rechtssystemen in kaart 
te brengen(93).

Andere denkkaders dan juridische zijn ook zinvol voor het begrijpen, bij 
empirisch onderzoek, van het onderscheid in wat mensen doen tegenover 
wat ze vinden behoren te doen (is/ought)(94).

Nog verdergaand kan een sociale theorie ook als subjectief normatief kader 
worden gebruikt. Dergelijk socio-juridisch onderzoek heeft een uitgesproken 
emancipatorische doelstelling(95), dikwijls maar niet altijd vanuit de eigen 
positionaliteit van de onderzoeker; dus feministisch als vrouw, LGB-ge-
richt als homoseksueel, postkoloniaal als lid van een etnische minderheid 
enzovoort(96). Dit is enerzijds het geval in heel wat feministisch onder-

(89)  A. diduck, in J. Bridgeman, H. Keating en C. Lind (eds), Responsibility, law and the 

family, (251) 254-55. Voorts de concurring opinion van rechter Björgvinnson in EHRM 29 
april 2008, Burden v United Kingdom, hudoc.echr.coe.int/?i=001-86146.
(90)  K. Boele-woelki, ‘Combined comparative research in the field of family relations: 
Some reflections from the legal perspective’, 27 Journal of Family Research 2015 (10), 239-
256; P. maHy, 12. International Journal of Law in Context 2016, 420 e.v.; A. rileS, The Ox-

ford Handbook of Comparative Law, (775) 789 e.v.; K. van aeken, Recht der Werkelijkheid 
2015 (36), (78) 88-89. Sceptisch: W.M. ScHrama, in Civilologie: opstellen over empirie en 

privaatrecht, (71) 89.
(91)  A. rileS, in The Oxford Handbook of Comparative Law (775) 793.
(92)  Ibid., 776.
(93)  P. maHy, 12. International Journal of Law in Context 2016, (420) 421; A. rileS, in The 

Oxford Handbook of Comparative Law, (775) 786.
(94)  A. diduck, ‘Introduction’, in A. Diduck (ed.), Marriage and Cohabitation: Regulating 

Intimacy, Affection and Care (Aldershot, Ashgate: 2008), xiii e.v.; P. maHy, 12. Internatio-

nal Journal of Law in Context 2016, (420) 428.
(95)  S. cowan, ‘Sex/Gender Equality: Taking a Break from the Legal to Transform the So-
cial’, in D. Cowan, D. Wincott (eds), Exploring the ‘Legal’ in Socio-Legal Studies, 115-134; 
P. minkkinen, in D. Watkins and M. Burton (eds), Research Methods in Law, 119 e.v.
(96)  S.R. munt, ‘Queer Sociality’, in D. Feenan (ed.), Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal 

Studies, (228) 235. Bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk in D. HalPerin, Saint Foucault: To-

wards a Gay Hagiography (Oxford: Oxford University Press, 1995).



52 TPR 2018

zoek, dat een kritisch-relativistisch paradigma hanteert(97). Anderzijds is 
er, als tegengewicht voor die invalshoeken, ook toegenomen aandacht voor 
traditionele normen en waarden, met name in het familierecht(98). Dit is 
bijvoorbeeld het geval in het werk van Glendon(99) en Cere(100). Bijzonder 
is ook dat tegengestelde uitgangspunten soms een synthese vinden, zoals in 
zogenaamd homonationalisme(101) of in de omarming van het zogenaamde 
homohuwelijk door anderszins conservatieve voorstanders van het instituut 
huwelijk(102). 

IV. BESLUIT

14. de derde weg – Juridische studies zijn bijzonder waardevol en hoogst-
nodig in deze tijden van toenemende complexiteit – in verschillende dimen-
sies – van ons rechtssysteem. Een uitstekende beheersing ervan is ook een 
voorwaarde om de tweede resp. derde weg van empirisch- resp. socio-juri-
dische studies te bewandelen. 

De empirisch-juridische onderzoeker dient zich daarbovenop vertrouwd te 
maken met sociaalwetenschappelijke methoden van opzet van onderzoek, 
dataverzameling en -analyse. Maar zelfs dan dreigt hij zich blind te sta-
ren op feiten die soms liegen. Dit is des te gevaarlijker in verband met de 
waarheidsaanspraken die hij maakt. Ik ben daarom geen voorstander van 
de tweede weg.

De socio-juridische onderzoeker dient zich, zeker voor fundamenteel onder-
zoek, bovendien bewust te zijn van de externe normatieve kaders waarmee 

(97)  Daarover J. Butler, ‘Is Kinship Always Already Heterosexual?’, 13. Differen-

ces: A Journal of Feminist Cultural Studies 2002(1), 14; D. cooPer, Governing Out of 

Order: Space, Law and the Politics of Belonging (New York University Press, 1998); 
A. diduck, K. o’donovan, in A. Diduck, K. O’Donovan (eds), Feminist perspectives on 

family law, 1; R. Hunter, in D. Feenan (ed.), Exploring the ‘Socio’ of Socio-Legal Studies, 
205; K. o’donovan, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, 123; S. roSeneil, ‘Intima-
te Counter-Normativities: a queer analysis of personal life in the early 21st century’, in 
M. O’Rourke, N. Giffney (eds), The Ashgate Research Companion to Queer Theory (Rout-
ledge: 2009), 397; M. tHornton, ‘Embodying the Citizen’, in M. Thornton (ed.), Public and 

private: feminist legal debates (Oxford University Press: 1995), 198-220.
(98)  Over het Britse overheidsbeleid in die richting D. cHamBerS, A Sociology of Family 

Life, 174 e.v.
(99)  Bijvoorbeeld M.A. glendon en d. BlankenHorn (eds), Seedbeds of virtue: sources of 

competence, character and citizenship in American society (Madison Books: 1995). Zie ook 
een op-ed tegen de openstelling van het huwelijk in de Wall Street Journal: www.wsj.com/
articles/SB107767097367738444. 
(100)  Bijvoorbeeld D. cere, ‘Human Rights and the Family’, 22 Acad.Quest. 2009, 63. Zie 
ook J.A. Porter, 64 Emory Law Journal 2015, 2093.
(101)  J.K. Puar, Terrorist Assemblages. Homonationalism in Queer Times (Duke University 
Press: 2007).
(102)  Zie de op-ed door D. BlankenHorn in de New York Times op www.nytimes.
com/2012/06/23/opinion/how-my-view-on-gay-marriage-changed.html.



53TPR 2018

het rechtssysteem in wisselwerking staat. De juridische onderzoeker die de 
eerste weg verlaat, mag dat m.i. enkel doen als zijn onderzoek niet enkel 
feitelijk gegrond maar ook theoretisch geïnformeerd is. Koen Van Aeken 
noemt dit de stereoscopische, indien niet caleidoscopische, benadering(103).

15. kiP tikka maSala – De bestudering van recht zuiver vanuit extern 
empirisch of theoretisch perspectief is het voorwerp van specialismen 
van andere vakgebieden dan het juridische, waarbij  aan het grondwoord 
de voorbepaling “rechts-” wordt toegevoegd, zoals in de rechtsfilosofie, 
rechtssociologie, rechtseconomie en dies meer(104). 

Op de continuüms(105) tussen enerzijds intern normatief onderzoek en 
anderzijds extern onderzoek vanuit andere vakgebieden begeeft de socio-ju-
ridische onderzoeker zich wel in mindere (multidisciplinariteit) of meerdere 
(interdisciplinariteit) mate in de richting van de laatste. Hij kan dat doen 
onder een veelvoud van niet noodzakelijk samenhangende inhoudelijke en 
methodologische vormen(106).

Zijn socio-juridische studies dan een afzonderlijk vakgebied? Volgens 
bepaalde doctrine is dat niet het geval(107). Ik ben geneigd om aan te 
nemen dat wel een erg waardevol hybride specialisme is ontstaan(108). Paul 
Roberts vergelijkt dit met kip tikka masala: kip tikka mag dan wel authen-
tiek zijn, zonder de masala zou het zijn status van nationaal Brits gerecht 
nooit hebben bereikt(109). Om meerwaarde te kunnen bieden voor juridi-
sche studies, is het echter van belang dat de socio-juridische onderzoeker 
het intern normatief kader als uitvalsbasis behoudt(110). Precies door dat 
juridische accent is hij namelijk in staat om het onderzoeksonderwerp gron-
dig te begrijpen(111).

(103)  K. van aeken, 36. Recht der Werkelijkheid 2015, (78) 85.
(104)  de redactie, ‘Inleiding’, in Dialogen tussen recht en samenleving, 3; P.A. tHomaS, in 
P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (1) 12.
(105)  Over het meervoud K. van aeken, 36. Recht der Werkelijkheid 2015, (78) 79.
(106)  A. rileS, The Oxford Handbook of Comparative Law (775) 776; K. van aeken, 36. 
Recht der Werkelijkheid 2015, (78) 79.
(107)  P.A. tHomaS, in P.A. Thomas (ed.), Socio-Legal Studies, (1) 12.
(108)  Ook in die zin: de redactie, ‘Inleiding’, in Dialogen tussen recht en samenleving, 3.
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