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Inleidende beschouwingen
1. Het recht is een veelzijdig fenomeen dat op zeer verscheidene
wijzen kan benaderd worden. Dat heeft steeds aanleiding gegeven
tot verwarring waar het erop aan kwam aan elk van de gei:nteresseerden een eigen domein toe te wijzen. En nag altijd is deze wetenschappelijke verkaveling van het recht niet definitief geregeld.
Het lijkt ons duidelijk dat onder meer de rechtssociologie geroepen is om in de onderlinge bevoegdheidsafbakeningen van de
rechtswetenschappen enige beweging te brengen. Zij zal bv. de
enge kaders van de traditionele juridische wetenschap willen doorbreken om het juridisch handelen van rechter, jurist en wetgever
dichter bij de sociale realiteit te brengen. Immers, zelfs een technisch
volmaakte en moreel goed bedoelde wet is nag niet in aile opzichten
een goede wet. De wet die leidde tot de prohibitie in de V.S. was
geen goede wet en de rechtssociologie is bij uitstek bevoegd om te
verklaren waarom.
In dit tijdschrift konden wij reeds handelen over het object,
de taak en de verwezenlijkingen van de rechtssociologie (r). Bij die
gelegenheid hadden wij nochtans naast de ambities oak de beperkingen
van deze studierichting aangestipt. Bescheidenheid siert deze jonge
wetenschap. De beperkingen in kwestie, zo beweerden wij, zijn niet
aileen van voorlopige maar oak van principiele aard.

(*) Onze dank gaat uit naar J. LEFEVERE, assistent aan de U.F.S.I.A., die een
substantiele bijdrage leverde tot dit artikel.
(1) VAN HouTTE, J., Rechtssociologie: Object, taak en verwezenlijkingen, T.P.R.,
1964, 351-387.

Wij geven toe dat wij het hier niet eens zijn met anderen, bv.
met het klassieke sociologisch positivisme van een Comte en een
IDurkheim. Hun stellingen eisten voor de sociologic een soort voogdij
-6p over de andere menswetenschappen. Maar wij dachten dat deze
strijd sindsdien gestreden was en dat de theorie van het sociologisch
positivisme onder de beoefenaars van de empirische sociologic steeds
minder aanhangers telde.
2. Onlangs echter heeft E. }orion aan de Universite libre de
Bruxelles een essay uitgegeven waarin o.i. een gewijzigde maar nog
herkenbare versie van het sociologisch positivisme wordt voorgestaan (r). Bovendien meent hij dezelfde grondinspiratie in onze
eigen bijdrage te kunnen ontdekken (2). Dit vormt voor ons de aanleiding om in wat nu volgt de draagwijdte van de rechtssociologische
affirmaties duidelijker te beperken.
Met }orion gaan wij akkoord om het recht als intrinsiek sociaalmaatschappelijk gesitueerd te beschouwen. Het recht is in de eerste
plaats een sociale techniek om de maatschappelijke orde in een samenleving te handhaven of in een gewenste richting te wijzigen. Telkens
heeft het juridisch handelen een maatschappelijk doel, bv. het uitschakelen van drankmisbruik of gewoon het scheppen van een sfeer
van rechtszekerheid, een van de peilers waarop de moderne maatschappij steunt .. _Het juridisc:h__b_apdel~l1. mag dus niet beschouwd
worden als beperkt tot de waardevrije toepass!ngvan e-en zogenaamde
volmaakte techniek of tot de vormgeving van een subjectieve rechtvaardigheidsidee; beide beperkingen beletten aandacht te besteden
aan de onvermijdelijke en vaak onvermoede maatschappelijke weerslag van het juridisch handelen.

3. Het recht is in wezen sociaal. Welke consequenties volgen
daaruit voor de rechtswetenschappen? Naarmate men dit beter
beseft, antwoordt }orion, zal de rechtssociologie haar bevoegdheid
uitgebreid zien. Tot hier kunnen wij hem volgen. }orion gaat echter
verder, daar hij voorstander is van een wereldbeschouwelijk rechts~
sociologisch positivisme. }orion houdt zich aan deze bepaalde filosofie
en sluit de andere uit. ,Quelle que soit la nature attribuee ala sociologic juridique, la philosophic a laquelle il faut la confronter est la
philosophic scientifique c' est-a-dire celle qui exclut toute pretention
de se prononcer sur les causes premieres et les fins dernieres de
l'humanite et de l'univers." Positief uitgedrukt betekent dit sociologisch positivisme dat ,la sociologiejuridique est plus qu'une science:
elle est une discipline, une philosophic, une sagesse (au sens antique
du terme ). Elle est le nom qui convient a la conscience de l'humain."
(r) }oRION, E., De la sociologie juridique, Brussel, 1967.
(2) JORION, E., Positivisme et sociologie juridique, Revue de l' Institut de Sociologie,
1968, I4S-I60.
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De onderzoeker moet overstijgen ,le niveau de la pure observation
scientifique pour acceder, dans toute la mesure du possible, a celui
de la conscience de la perception vecue de la realite sociale." Dergelijke
opvattingen kennen de rechtssociologie een globaliserende functie toe.
Zeker bedoelt de auteur niet dat de verschillende wetenschappen
moeten versmelten tot een ,expose unique et continu rassemblant
les elements d'un tout". Het gaat eerder om ,un appel au concours
de taus les aspects de la conscience dynamique".
Doch indien de rechtssociologie geen synthese is in de meest
enge zin, dan is zij wel synthetiserend. Er bestaat geen eigenlijke
discontinui:teit tussen de wetenschappen onderling enerzijds en de
filosofie, de conscience en sagesse anderzijds. ,La sociologie juridique,
simple melange initial de sociologie et de droit, se developpe, au
fur et a mesure de la reflexion qu' appelle son analyse, en un riche
amalgame de toutes les matieres qui composent 1' ensemble traditionnellement qualifie de sciences humaines et que je qualifierais de
preference de discipline humaine voire d'humanisme" (r). De rechtssociologie zelf is slechts , ,un moment, un aspect fugitif et partiel,
de la sociologie qui n'est elle-meme ... que !'expression de la perception
par la conscience de cette realite humaine qui reunit et fond intimement les individus au sein de la collectivite" (2). De opvattingen
van Jorion liggen in de lijn van het traditioneel positivisme, daar
hij een perception vecue als basis neemt. Het blijft bij een feitelijke
empirische ervaring, die ruim wordt opgevat, omdat naast extrospectie ook introspectie wordt gehanteerd.
Deze logica leidt hem echter tot een affirmatie waar wij hem
niet verder kunnen volgen, namelijk : de positieve sociologie is bij
uitnemendheid de wetenschap van het sociale en dus ook van het
recht. De rechtssociologie zou dan de eigenlijke wetenschap van het
recht worden. De stricte rechtsleer zou uit de kennis van de maatschappelijke context i.p.v. uit tijdeloze principes haar eerste conclusies moeten trekken. De rechtspsychologie zou een hulpwetenschap
en de rechtsgeschiedenis een voorlopige benadering worden. En vooral
zou een metaphysisch natuurrecht overbodig worden of alleszins
geen autonome wetenschap blijven met een eigen methode. Kortom,
de rechtswetenschappen zijn nog geen rechtssociologie maar zijn
de elementen van de rechtssociologie in wording.
4· Dergelijke visie heeft markante voor_delen. Er wordt hier
beweerd dat de vervreemding tussen de verschillende rechtswetenschappen kan herleid worden tot een gebrekkig inzicht in het sociale
wezen van het recht. Een beter inzicht zou dan een nieuwe synthese
van deze wetenschappen in het vooruitzicht stellen. Aan de sociologie
(r) ]oRION, E., o.c., biz. 146.
(2) ]oRION, E., o.c., biz. 149·
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zou men die globaliserende functie kunnen toevertrouwen. Zo zou
de wetenschap niet alleen haar verloren eenheid terugvinden maar
ook haar eenheid met het leven. Deze synthese van de wetenschap
zou meer zijn dan louter wetenschap : de theoretische kennis zou haar
oorspronkelijk dynamisme terugvinden en gemetamorfoseerd worden
in engagement, in wijsheid (sofia), in bewustzijn, in levensbeschouwing
in het leven zelf (r).
Zulke paging doet terugdenken aan de analoge paging van
Teilhard de Chardin om de niet-menswetenschappen te globaliseren
·
vanuit een gemetamorfoseerde biologie.

s. Dit artikel zou echter willen aantonen dat, in het domein
van de menswetenschappen, de sociologie geen aanspraken kan laten
gelden op een soortgelijke globaliserende functie. Onze centrale
affirmatie luidt immers dat de sociologie niet de wetenschap is van
het sociale in zijn totaliteit. Zij is dit niet meer dan de psychologie,
de geschiedenis of de :filosofie. Ondanks de etymologie van de naam
sociologie, bestudeert de empirische sociologie slechts een aspect van
het sociale en dus ook slechts een aspect van het recht. Het sociale
is in zijn totaliteit o.i. nooit rationaliseerbaar of vatbaar voor de
wetenschap, laat staan voor een aspectgebonden wetenschap zoals
de sociologie. Rationaliseerbaar en vatbaar wordt het sociale slechts
voor zover de mens er een bepaalde houding (nl. een technische)
tegenover aanneemt. Er zijn verschillende van zulke houdingen
mogelijk zodat geen enkele kan volhouden met het oorspronkelijke
sociale te doen te hebben. Wij zeggen dat het sociale nooit in zijn
totaliteit materieel object kan worden van een empirische wetenschap
maar slechts via de beperking van een formeel object dat verschilt
van wetenschap tot wetenschap.
Dergelijke stellingname sluit o.i. in grote trekken aan bij een
ruime sociologische traditie, Wij zullen daarom in een eerste deel
bespreken waarom de denkwereld van enkele gezaghebbende rechtssociologen (achtereenvolgens Gurvitch, Timasheff en Haesaert) veeleer vreemd staat tegenover een visie die de rechtssociologie als
overkoepeling en eindterm ziet van alle rechtswetenschappen. Deze
bewijsvoering ex autoritate kan wel onze stellingen verduidelijken,
maar volstaat uiteraard niet.
In een tweede deel bespreken wij de oorsprong van de sociologie
en meer in het bijzonder van de rechtssociologie. In een derde deel
expliciteren wij onze visie over de oorspronkelijke en werkelijke
beperkingen van de rechtssociologie en behandelen wij de problematiek van de synthese der verschillende menswetenschappen.
(1) Bij Jorion wordt deze verwantschap ook etymologisch uitgedrukt door de termen
science en conscience.
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I.

Wat beweren de rechtssociologen?

A. PARTIELE SOCIOLOGIE EN GLOBALISERENDE FILOSOFIE
BIJ G. GURVITCH

6. De Frans-Russische socioloog G. Gurvitch heeft uitvoerig
gehandeld over de plaats van de rechtssociologie in het geheel van
de wetenschapsbeoefening. Hij weigerde het fenomeen recht te beperken tot het recht der juristen. Onder recht verstaat hij eerder elke
vorm vari normerend feit. Op dergelijke manier wordt het recht een'
essentieel element op haast alle niveaus en stadia van sociale structurenng.
7. Maar een extensieve de:finitie van het recht betekent nog niet
dat aan de rechtssociologie de globalisering van de rechtswetenschappen wordt toevertrouwd. Gurvitch beperkt immers uitdrukkelijk
de bevoegdheid van elke sociologie door naast de sociologie een
plaats in te ruimen voor de :filoso:fie en eerder aan deze laatste de
globaliseringsfunctie toe te schrijven.
De beperking van elke wetenschap volgt uit het feit dat de
wetenschappelijke kennis een kennis is, die min of meer kunstmatig
operationele kaders opbouwt om verklaringen te vinden op basis
van veri:ficaties (bij voorkeur experimentele) of van axioma's zoals
in de wiskunde. Dit is een kennis van de eerste of tweede graad.
De :filoso:fische kennis is echter een kennis van de tweede of derde
graad die zich achteraf over reeds verworven kennis en denken buigt
en poogt hun partiele uitdrukkingen in onbeperkte gehelen te integreren. Zij heeft dus tot doel de geldigheid, de waarheid, de werkelijkheid, het zijn of de waarde van zowel kennis als denken af te
wegen (r).
8. Is dit onderscheid tussen kennis van eerste en tweede, en
kennis van tweede en derde graad misschien slechts gradueel? Bestaat er geen moment waar de wetenschappelijke kennis overgaat
in het begin van de :filoso:fie? Op dat ogenblik zou het onderscheid,
tussen wetenschap en :filoso:fie achterhaald zijn en nog slechts een
kwestie van woorden.
Sommige uitdrukkingen van Gurvitch schijnen zulke gradualistische interpretatie te wettigen. Zegt hij niet dat de menswetenschappen nauwer contact hebben met de :filoso:fische kennis dan de
natuurwetenschappen (2)? En geldt onder meer niet voor de rechtssociologie, zoals voor alle cultuursociologieen zoals de sociologieen van
de kennis, van de kunst, van de godsdienst, dat zij nog intiemer
contact vereisen tussen sociologie en :filoso:fie (3)?
(1) GuRVITCH, G., La vocation actuelle de Ia sociologie, Tome II, Paris, 1963, biz. 487.
(2) Id., biz. 489.
(3) Id., biz. 492.

Een nauwlettende lezing laat dit gradualisme echter geen kans.
Gurvitch ziet de verhouding tussen filosofie en (cultuur-)sociologie
als een dialectische oppositie die dan oak de onafhankelijkheid van
beide polen van de dialectische relatie vereist. De intense contacten
tussen beiden mogen niet tot gevolg hebben dat de rechtssociologie
onderworpen wordt aan een specifieke filosofische doctrine (I).
Sociologie en filosofie horen samen te werken zonder ooit samen
te smelten door elkaar wederzijds te kritiseren en door elkaar vragen
te stellen. Het zijn buren die loyaal samenwerken maar onherleidbaar
autonoom blijven (2). Er is dus geen sprake van dat een van beiden
zich het erf van de andere zou toeeigenen (3). A fortiori kan men geen
globaliserende functie toeschrijven aan een of andere sociologie.
B. EMPIRISCHE SOCIOLOGIE EN EVOLUERENDE FILOSOFIE
BI] TIMASHEFF

9· Timasheff is, evenals Gurvitch, voorstander van een extensieve definitie van het rechtsverschijnsel maar evenmin als Gurvitch,
houdt hij het bij een globaliserende rechtssociologie. Oak hij kent
immers een onherleidbare rol toe aan de rechtsfilosofie. De oorsprong
van deze onherleidbaarheid van de filosofie wordt echter niet vooreerst
direct gevonden dank zij het onderscheid tussen wetenschappelijke en
filoso:fische reflectie maar indirect via het onderscheid tussen observeerbare feiten en te evalueren doelstellingen. ·
I o. Een filosofie die zich bezighoudt met waardeoordelen is geen
subjectieve metaphysica waarvan de methode niet kritisch kan gevalideerd worden, zelfs als men dit zou pogen. Zij is meer dan het
intui:tieve en vage vermoeden van hypothesen die later door de
eigenlijke wetenschap kunnen gevalideerd of gei:nvalideerd worden.
Zij is in casu oak meer dan de projectie van stellingen die later door
de uiteindelijke rechtssociologie op een verantwoorde manier zullen

(r) Id., biz. 493·
(z) Id., blz. 495-496.
(3) De noodzaak van deze irreductibiliteit, in de opinie van Gurvitch blijkt indirect
uit zijn kritiek op enkele experimenten in de sociologische traditie : .,Des Ia naissance
de Ia sociologic et jusqu'a nos jours, le probleme des rapports entre philosophic et sociologic n'a pas cesse d'agiter les esprits. II n'est pas douteux que pour Comte - le pere
officiel de Ia sociologic- celle-d n'etait pas simplement une science plus jeune que toutes
les autres, mais Ia science des sciences, une espece de philosophic premiere revelant le sens
de Ia philosophic positive. La vocation de celle-d etait, non seulement de faire Ia synthese
de toutes les sciences, mais encore d'instaurer le regne du Grand Etre de l'Humanite"
(GuRVITCH, G., o.c., blz. 482) . .,Durkheim et ses disciples ont cru pouvoir conclure que
Ia sociologic etait en mesure de se substituer a !' epistemologie et a Ia morale theorique
et de valider ou d'invalider des categories logiques, des idees, des valeurs, des ideaux.
Ils tomberent done dans un sociologisme ou dans un imperialisme sociologique sans remarquer qu'ils trouvaient dans Ia realite sociale Ia justification des preconceptions philosophiques qu'ils y apportaient avec eux (par exemple, chez Durkheim, celle d'un kantisme
hegelianise a Ia Hamelin)" (GURVITCH, G., o.c., blz. 484).
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geformuleerd worden. De rechtsfilosofie is geen voorlopige kennis
die vroeg of laat zal achterhaald worden door een opgaan in de rechtssociologie. Zij is een autonome benadering van het rechtsverschijnseli
zij staat in een dialectische verhouding tot de rechtssociologie.
Er is namelijk een domein dat de rechtsfilosofie steeds eigen
zal blijven niettegenstaande de vooruitgang van de wetenschap, nl.
het domein van de waardeoordelen over de ultieme doelstellingen van
het recht. De rechtssociologie kan wel onderzoeken welke in feite
het doel is van een bepaald wettelijk voorschrift. Maar geen wetenschappelijke methode kan bepalen welk doel door het recht hoort
nagestreefd te worden en al evenmin aan welk doel het recht de
voorkeur hoort te geven, wanneer verschillende doelstellingen naar
de voorrang dingen. Of men het eerder moet houden bij de doelstellingen van het conservatisme of van het liberalisme, socialisme,
enz., is een kwestie die ten enen male buiten het domein van de
wetenschap valt. Daarom zou een eventuele toegepaste wetenschap
van de rechtsvorming zowel de rechtsfilosofie als de rechtssociologie
tot basis hebben. De rechtssociologie zal de beste middelen aanwijzen om het doel te bereiken, de filosofie zal het ultieme doel zelf
aanwijzen (I).
I I. Uit deze argumentering volgt dat Timasheff geen voorstander kan zijn van een rechtssociologie die globaliserend zou zijn.
Want zulke wetenschap zou de mogelijkheid moeten leveren voor
de beoefenaar om zonder hinder over te stappen van het wetenschappelijke naar het post-wetenschappelijke, naar het post-theoretische, praktische handelen, naar het kiezen en valideren van doelstellingen. Zulke wetenschap zou in een enkel domein samenbrengen
wat Timasheff uitdrukkelijk over twee onherleidbare domeinen verdeelt (2). ·

C. RECHTSPOLITIEK BI]]. HAESAERT (3)
I2. Volgens }orion zou Haesaert aan de rechtssociologie een
globaliserende functie willen toekennen. Bij deze bewering stuit hij
op het tegenargument dat ook Haesaert een rechtspolitiek meent te
kunnen onderscheiden van de overige juridische wetenschappen.

(r) TrMASHEFF, N. S., Introduction d la sociologie juridique, Paris, 1939, biz. 37·
(z) In een recentere publikatie komt Timasheff hierop terug : ,Whereas the sociologist explains society in terms of facts observed in society and, eventually, in related
fields of empiric knowledge, the social philosopher explains society in terms of explanation
he gives to total reality" (TrMASHEFF, N. S., Sociological theory, its nature and growth,
New York, rg6r, biz. s).
(3) De verhouding rechtssociologie en rechtstheorie wordt in deze bijdrage niet
behandeld. Dienaangaande zegt Jorion ,que, sans l'avoir dit explicitement, J. P. Haesaert
a con-;u en sociologie sa theorie generale du droit" (}oRION, E., De la sociologie juridique,
biz. zr6). Bedoelt Jorion hiermee dat Haesaert impliciet beide zou gelijkstellen? Het
lijkt ons plausibeler aan te nemen dat de Gentse rechtstheoreticus een scherp onderscheid
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Jorion meent deze moeilijkheid te kunnen afzwakken : ,Quant a
la politique juridique, nous n'y voyons qu'une notion nouvelle
(en tout cas tres peu pratiquee par les auteurs) qui ne fait que souligner
l'intime parente du droit et de la politique. Dans le cadre de la theorie
personnelle que nous avons presentee ci-dessus, elle ne peut de toute
maniere pretendre jouer un role specifique utile, reel, entre la sociologie juridique et la science politique. Il ne s' agit la, en d' autres termes,
que d'une specialisation epistemologique qui nous parait superfetatoire" (r).
13. Wij menen echter dat Haesaert met zijn rechtspolitiek aan
een fundamenteel probleem wilde tegemoet komen, nl. de finaliteit
van het recht die hij buiten het bereik van de positivistische rechtstheoreticus wilde leggen. Deze zal zich bij het omschrijven van het
recht houden aan wat objectief vaststelbaar is. Haesaert maakt zich
de uitspraak van Levy-Ullman eigen : ,Definir le droit par son but
c'est abandonner a !'inspiration personnelle de chacun, avec taus les
ecarts possibles cette definition essentielle : c' est conferer, so us
couleur de droit objectif au subjectivisme - c' est-a-dire a 1' arbitraire
individuel des auteurs - la plus effrenee des licenses" (2).
Jorion vermeldt deze uitspraak maar veronderstelt dat Haesaert
aldus enkel wil reageren tegen een finaliteit, zoals het natuurrecht
die opvat; O.i reikt de bedoeling van Haesaert verder. De Gentse
hoogleraar wil duidelijk een nomothetische rechtswetenschap onderscheiden van de rechtstheorie en de nomografische rechtswetenschappen om een wetenschap af te zonderen die de normen vastlegt,
die ,propose les regles qui devraient, en s'inspirant d'une conception
particuliere des chases, regir une situation sociale donnee". Belangrijk
is hierbij dat voor deze conception particuliere des chases de subjectieve
gesteltenissen en het temperament van de subjecten van doorslagtussen beide maakt. De aanhef van zijn theorie generale du droit, luidt immers : .,La theorie
generale du droit concerne l' etude des conditions intrinseques du phenomene juridique.
Les conditions necessaires, celles a defaut desquelles !'objet envisage n'existe plus comme
tel. Nous ne songeons pas ici aux conditions intrinseques d'un ordre juridique determine
mais du juridique en soi, degage des contingences de temps et de lieu.
D'autres conceptions sont plus larges. Radbruch, par exemple, definit la theorie
generale du droit comme la science qui recherche les principes j uridiques les plus generaux,
communs aux diverses branches du droit; elle comporte eventuellement une confrontation
des notions de droit similaires telles qu' elles se presentent dans divers ordres juridiques,
enfin, et en dehors du domaine juridique proprement dit, elle s'etend a l'etude sociologique
et historique des rapports empiriques qui existent entre le droit et les autres activites
du secteur culture!. Cette definition, imprecise comme elle est, confond le droit compare,
la theorie du droit, Ia sociologie et l'histoire, pour nous borner la" (HAESAERT, J., Theorie
generale du droit, Bruxelles, 1948, blz. 19).
Wanneer men het rechtstheoretisch ceuvre van Haesaert bestudeert, dan rijst wel
de vraag of hij niet tegen wil en dank in zijn rechtstheorie een sociologische theorie van
het recht heeft opgebouwd. Maar bij Haesart blijft wellicht de laatste verklaringsgrond
niet het sociale maar wel het individu.
Is Haesaert niet een Tardiaan?
(r) }oRION, E., o.c., blz. 215.
(2) HAESAERT, H., o.c., blz. 75.

gevende betekenis zijn en volstrekt niets anders (I). De subjectieve
gesteltenissen en het temperament zijn gegevens die ondoorgrondelijk
zijn, niet rationaliseerbaar zowel voor de filosofie als voor een positieve
rechtswetenschap zoals de rechtssociologie.
De positieve rechtswetenschappen staten dus op de rechtsnormen
als op een onherleidbare feitelijkheid. Zij kunnen wellicht objectieve
elementen van verklaring leveren, maar de rechtspolitiek blijft in
wezen buiten hun bereik (2). Daarom kan en mag de rechtssociologie
volgens Haesaert niet globaliseren.
§

2.

De oorsprong van de rechtssociologie

I 4· De rechtssociologie is een wetenschap die op positieve wijze
(methode) het recht, d.i. het juridisch handelen (materieel voorwerp)
doorheen een theoretisch model, bv. het socio-cultureel systeem,
(formeel voorwerp) bestudeert (3). In deze paragraaf willen wij uiteenzetten dat de rechtssociologie een deelsociologie is en zich slechts
door haar eigen materieel object onderscheidt van de algemene
sociologie en van de andere deelsociologieen. Welk is dit e1gen
materieel object?
I 5. De sociologie is zoals de andere wetenschappen een antwoord op een vraag die door de werkelijkheid zelf gesteld wordt.
Voor de sociologie wil dit zeggen dat zij haar materieel object opgedrongen krijgt door een sociaal probleem. Een sociaal probleem is
een situatie in de menselijke betrekkingen, die door een groepering
als misstand aangevoeld wordt en die bovendien voor oplossing vatbaar geacht wordt. Boven en onderschikking in de sociale verhoudingen kan zo gemakkelijk tot sociaal probleem worden omdat er
vlug invloedrijke groeperingen gevormd worden die vinden dat
het zo niet Ianger kan en die menen via een bepaald beleid een oplossing te bereiken. Zo kan zich in de economische verhoudingen
een staking ontwikkelen die een nieuw loonstelsel ontwerpt, in de

a

(r) Vgl. de stellingen ontwikkeld in HAESAERT, J., Introduction
Ia philosophie
experimentale, Gent, 1920.
(2) HAESAERT, J., Theorie generale du droit, Brussel, 1948, biz. 28-29.
(3) In het reeds geciteerd artikel (VAN HouTTE, ]., o.c., biz. 553) werd de rechtssociologie gedefinieerd als ,de positieve (formeel voorwerp) wetenschap die het recht als
element van het socio-cultureel systeem (materieel voorwerp) bestudeert". Achteraf bekeken lijkt het beter, het positieve moment van de sociologie niet Ianger aan het ,formeel
voorwerp" maar meer specifiek aan de methode toe te schrijven. Daarna kunnen wij
duidelijk stellen, en dit is belangrijk, dat het socio-cultureel systeem het formele en niet
het materiele voorwerp van de sociologie is. Op deze manier hoeven wij ons niet voortijdig
uit te spreken over bepaalde structurele eigenschappen van het materieel object die in
principe slechts na uitgebreid empirisch onderzoek en niet van bij de aanvang mogen
aangenomen worden. In het referentiekader horen de affirmaties over het rnaterieel object
minirnaal te zijn. Zo kan de sociologie niet van te voren affirmeren dat er een socio-cultureel
systeem bestaat en a! evenmin dat het recht daarvan de kern zou uitmaken.

politieke verhoudingen een revolutie die de verdeling en de circulatie
van de macht reorganiseert, in de religieuze verhoudingen een secularisatie die de verdeling van sacraal en profaan wijzigt.
De algemene sociologie tracht te antwoorden met elementen
die bruikbaar zijn in alle sociale problemen, bv. door beschouwingen
over verschillende vormen van hoven- en onderschikking, van sociaal
conflict, van macht, enz. De deelsociologieen beperken hun aandacht
tot het materieel object dat door een sociale probleemhaard in de
werkelijkheid zelf werd afgezonderd : bv. de economie, de politiek,
de religie.
r6. De rechtsnormen, d.w.z. de normen waarvan de naleving
gewaarborgd wordt door de Staat, vormen o.i. een eigen, goed aflijnbare probleemhaard. Zij worden immers als specifiek gepercipieerd door tal van mensen die er actief of meer passief bij betrokken
zijn; van rechters en advocaten, tot alle burgers in hun rol van rechtsonderhorigen. Het zijn deze mensen die al vlug tot de overtuiging
kunnen komen dat er iets schort aan sommige wetten en dat een
betere toestand mogelijk is. Dit is mogelijk sinds het recht als een
sociale relatie wordt beschouwd, die gemaakt en veranderd wordt
door een beleid en niet langer de eeuwige en sacrale verhouding is
tot een goddelijke wetgever.
17. Eeil sociaal probleem kan bv. rond--het rechtoprijzen1 wanneer er grate discrepanties bestaan tussen recht en opvattingen der
rechtsonderhorigen. Deze discrepanties zij wellicht grotendeels de
oorzaak van de onverschilligheid, zo niet de afkeer, van de burger
voor het recht. Zander twijfel is het nochtans de bedoeling van de
wetgever, bij het uitvaardigen van een wet, aan te sluiten bij het
rechtsbewustzijn van de rechtsonderhorigen. Wij laten hier nag in
het midden of hij dit rechtsbewustzijn gewoon gaat codificeren, dan
wel of hij via zijn wetten dit rechtsbewustzijn in een bepaalde richting
wil bei:nvloeden en richten. Zeer vaak is de kennis van dit rechtsbewustzijn echter zowel diffuus als onvolledig. Wij menen (r) dat
de rechtssociologie verhelderend kan optreden door dit rechtsbewustzijn, naargelang de materie, volgens een objectieve methode te specificeren naar bepaalde categorieen rechtsonderhorigen toe. Oak kan
de rechtssociologische analyse de maatschappelijke macht van bepaalde categorieen rechtsonderhorigen met een rechtsbewustzijn dat
anders is dan dat van de wetgever, pogen aan te geven. Op die marrier
kunnen dan in zekere mate de (al dan niet legitieme) weerstanden

(1) Zie het onderzoek over de ,Aanvaarding van de rechtsnorm", doorgevoerd
in het Centrum voor rechtssociologie van de Universitaire Faculteiten Sint-lgnatius
te Antwerpen : vgl. R. LAFAILLE, J. LEFEVERE, J. VAN BouTTE, Knowledge and opinion
about law in Belgium, paper presented at VIIth World Congress of Sociology, Varna,
1970.

tegen een bepaalde wet in een bepaald sociaal geheel mede als informatie o.m. naar de wetgever toe gegeven worden.
18. Sociale problemen kunnen ontstaan met betrekking tot de
verschillende rechtsinstituties, die dan elk een sociologische doorlichting vereisen. In verband met het juridisch garanderen van de
bestaanszekerheid rijst bv. de vraag naar zin of onzin van de institutie
van de alimentatieplicht in de huidige maatschappelijke context.
Bij het zoeken naar een antwoord heeft de rechtssociologie een bijdrage te leveren (1).
Wanneer men de oorsprong van de rechtssociologie terugplaatst
in de sociale problemen rond de juridische normen, dan wordt het
beoefenen van een empirische wetenschap pas ten volle mogelijk.
Want pas zo wordt het mogelijk operationele begrippen af te zonderen. Dit heeft vooral de Amerikaanse sociologen ertoe gebracht
de rechtsnormen, of het recht der juristen, of het juridisch handelen,
als materieel object van hun onderzoek te nemen.
lndien men van de rechtssociologie een sociologie van alle
normen wil maken, loopt men een dubbel gevaar. Het sociale probleem
zal minder duidelijk omschreven worden en de begrippen zullen
zelden operationeel zijn; kortom de vraag zal minder helder en het
antwoord van de sociologie banaler zijn. Een tweede gevaar bestaat
erin dat men een aantal problemen die nauwer samenhangen met
de specifiek juridische normen nooit aan bod laat komen.
19. Men kan natuurlijk opwerpen dat het domein van de rechtssociologie al te streng beperkt wordt wanneer men aileen wil handelen over rechtsnormen waarvan de geldigheid gewaarborgd wordt
door een orgaan van de sociale macht dat in staat is de naleving van
die normen in feite af te dwingen. De beperking is dubbel. Zo opgevat wordt het fenomeen van het recht binnen de spanne van een
bepaald tijdperk gehouden en slaat het enkel op de normen die
uitgevaardigd worden door een welbepaalde groep die reeds beschikt over een overal werkzame integrale macht (bv. wat wij verstaan
onder de staatsmacht).
Wanneer men de juridische normen exclusief in verband ziet
met een centrale uitvoerende macht dan zouden talrijke zogenaamde
primitieve samenlevingen aan de rechtssociologie ontsnappen. Toch
zou het wenselijk zijn dat ook deze samenlevingen in aanmerking
zouden genomen worden om een beter inzicht in de sociale functie
van het recht toe te Iaten. Bovendien vallen de normen die door
(r) In het kader van het Centrum voor Rechtssociologie van de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen wordt aan een rechtssociologisch onderzoeksproject over de alimentatieplicht gewerkt. Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door
het Fonds voor collectief fundamenteel onderzoek (F.K.F.O.). Promotors : Prof. Dr.
W. Delva, Prof. Dr. R. Janssens, Prof. Dr. M. Storme, Prof. Dr. W. Van Gerven, Prof.
Dr. J. Van Houtte. Effectieve directeur : Prof. Dr. J. Van Houtte.
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niet-politieke groepen uitgevaardigd worden (religieuze, sociale, be-

roepsgroeperingen) als zodanig niet onder de rechtssociologie. En
tach kunnen dergelijke normen veel meer werkdadig zijn dan engjuridische normen.
20. Deze opwerpingen houden geen steek als men bedenkt dat
de rechtssociologie wel een deelsociologie maar daarom nag geen
autarkische sociologie is. Zij ontspringt uit een welbepaald sociaal
probleem, maar zij zal er steeds over waken de socio-culturele fenomenen die zij bestudeert in verband te brengen met andere fenomenen
die binnen het kader van een of ander sociaal systeem als gelijkend
of gelijktijdig of verwant kunnen beschouwd worden. Men herinnere
zich dat de socioloog het gegeven dat hem vanuit de sociale werkelijkheid ter studie wordt aangeboden (materieel voorwerp) telkens
client te herformuleren en te situeren doorheen zijn theoretisch model
(het formeel voorwerp ). De rechtssociologie zal dus vaak prejuridische
of niet strict juridische normen in haar studie betrekken, omdat en
in de mate dat deze verruiming van perspectief nuttig is voor de
studie van bv. oorsprong en functies van rechtsnormen.
21. Wij nemen aan dat achter de strekking om het object van
de rechtssociologie zo breed mogelijk te stellen, de bekommernis
schuil gaat een sociologische theorie op te stellen, die zo omvattend
mogelijk zou zijn. Wanneer men nochtans meent dat theorieen met
beperkte draagkracht (zogenaamde middlerange theories) aan de meest
onmiddellijke behoeften beantwoorden, dan kan een minder extensieve definitie van de rechtsnorm geen verlies heten, wel integendeel (r). Om strategische redenen hebben wij daarom gesteld dat de
rechtssociologie het stricte recht der juristen (law) als vertrekpunt
client te nemen.

§ 3· lndividuele menswetenschap en globaliserend
bewustzijn
A. SOCIOLOGIE EN WERELDBESCHOUWING
22. Het is een vaststaand feit dat alle (rechts)sociologen, bewust
of onbewust, een wereldbeschouwing hebben. We. kunnen zelfs een
stap verder gaan en met A. De Waelhens aannemen dat de invloed
ervan op de wetenschapsbeoefening (en dus op de sociologie) in feite
overal voelbaar is (2).

(r) VAN HoUTTE, J., The notion .,law" in the sociology of law, Sociological contributions
from Flanders 1967, Antwerpen, biz. 7-1 r.
(z) .,Le savant a beau n'avoir (quelquefois) aucune competence philosophique,
il a en fait, qu'ille dise ou non, vraie ou fausse, une philosophie. Et bien, qu'il pretend
reduire celle-ci a !'etat d'une conclusion, bien qu'il pense disposer d'une methode qui
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Tussen het feitelijk onderkennen van de invloed van de factor
levensbeschouwing in de wetenschapsbeoefening en een ideaalbeeld
dat, prima deze invloed als ideaal stelt, of secunda: de wereldbeschouwing in het verlengde ziet van de positieve wetenschap, ligt
echter een diepe kloof. Onze opvatting over wetenschap en dus over
sociologie gaat rechtstreeks in tegen elke vorm van gelijk- of parallelstelling van wereldbeschouwing en positieve wetenschap. In dit
verband zal hier het belang van het eigen formeel voorwerp van elke
wetenschap onderstreept worden.
23. De controverse rand dit probleem, vinden wij goed uitgedrukt in de tegenstelling tussen twee rechtsfilosofische stromingen:
de positivistische en de niet-positivistische (r). Deze controverse kan
men nag beter omschrijven door, binnen deze filosofieen, hun wetenschapsfilosofische opties af te zonderen.

a) De positivistische wetenschapsfilosofie
24. Kart gesteld betekent deze stroming dat de inhoud en de
richting van een levensfilosofie exclusief kan bepaald of afgeleid
worden uit de bevindingen van een of (meestal) uit een synthese van
meerdere positieve wetenschappen. Positief horen deze wetenschappen
te zijn omdat de ontologische werkelijkheid van die aard is dat zij
aileen dank zij een positieve methode kan gekend worden zoals ZlJ
objectief-feitelijk is.
Dit houdt in :
r) De (rechts-)sociologie is in haar geheel te karakteriseren als
de systematisatie van positieve kennis omdat zij een positieve methode
hanteert.
2) Het positief karakter is aan vele wetenschappen gemeenschappelijk en kan aldus de basis worden voor het streven naar een
eenheid van de menselijke wetenschappen. Deze gei.lnificeerde kennis
reikt zo ver dat zij op haar beurt de basis vormt voor het realiseren
van een harmonie en synthese in de menselijke samenleving en voor
de verzoening van mens en werkelijkheid.
3) Er grijpt aldus een identificatie plaats van de positieve sociologie en het (levensbeschouwelijk) positivisme (2).

interroge les faits de son ressort sans, croit-il, se laisser influencer par cette philosophie
nous savons qu'il n'en est pas ainsi, nous savons que cette philosophie est secretement a
l'reuvre dans le choix et !'interpretation des faits" (DE WAELHENS, A., Existence et signification, Louvain-Paris, 1958, blz. 233-234).
(1) In het reeds geciteerd artikel wordt de filosofie van het recht twee hoofdbetrekkingen toebedacht : de idealistische en de positieve wat een lapsus calami is
(VAN BouTTE, J., Rechtssociologie, o.c., biz. 454).
(2) Dit derde punt wordt behandeld onder B, zie verder nr. 33 e.v.
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b) Een niet-positivistische wetenschapsfilosofie
25. Wij rekenen onze eigen wetenschapsfilosofie tot de nietpositivistische richting. In tegenstelling met de boven vermelde
stellingen zou men deze richting als volgt kunnen ontwikkelen.
r) De positieve methode is weliswaar de adequate methode voor
de sociologie, maar tach slechts een van de elementen die o.a. de
sociologie als wetenschap definieren. Immers, de natuurkunde, de
geologie, enz. houden eveneens val een positieve methode te gebruiken. Daarom is de positieve methode noodzakelijk, maar onvoldoende als karakteristiek voor de sociologie als wetenschap en als
kennis. Om het werkelijkheidsgehalte van de sociologische kennis
te toetsen dienen wij eerst de andere elementen van onze definitie
te bespreken.
26. Specifieker voor een wetenschap is het referentiekader (frame
of reference). Hiermee bedoelen wij : het geheel van axioma's en

postulaten dat elke wetenschap als haar selectie- en geldigheidscriterium gebruikt. Voor het empirisch-sociologisch onderzoek is dit
referentiekader het stramien van een dialect:ische beweging tussen
een beleidsproblematiek enerzijds, en de eigen theoretische verworvenheden van de wetenschap anderzijds (r).
De dialektiek verloopt op het empirisch niveau en gebeurt via
een proces van logische redeneringen: - -- - - - -Een beleidsprobleem is een sociaal probleem zoals het door een
van de daarbij betrokken partijen geformuleerd wordt naar de veronderstelde oplossing toe. Deze probleemformulering kan uiterst vaag
zijn zoals het ,Something is rotten in the state of Denmark" of
uiterst precies in de trant van ,zullen wij tegen de onrustwekkende
toename van het aantal auto-ongevallen op afdoende wijze reageren
door de straffen te verzwaren?" Men merkt hier meteen dat de socioloog zijn materieel object, d.i. het sociaal probleem niet onmiddellijk
bestudeert, zoals het objectief-feitelijk is, maar wel middellijk doorheen
een beleidsproblematiek, d.i. zoals collectieve interpretaties, houdingen
of handelingen van de betrokkenen het sociaal probleem met woord
en daad een bepaalde subjectieve betekenis geven. De socioloog zal
meestal zelf een eigen probleemformulering voorstellen die ofwel de
formuleringen van sommige betrokkenen verzoent ofwel beter begrijpt
wat zij zelf eigenlijk bedoelen (2). Daarin ligt een eerste vorm van
creativiteit voor de socioloog. Maar nooit ontsnapt hij aan de noodzaak
ergens een subjectieve probleemformulering tot de zijne te maken :
(1) Het doorvoeren van een sociologisch onderzoek vergt nog andere axioma's,
zoals het aanwezig zijn van een als dusdanig te identificeren sociale dimensie in het menselijk gebeuren, zekere empirische wetmatigheden binnen het sociale, enz.
(2) Vgl. het voorbeeld van MERTON's analyse der politieke Jnachine dat wij verder
vermelden (zie verder, nr. 31, biz. 434).
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hij is immers de man die bepaalde middelen zal vinden om de voorgestelde probleemoplossing te bereiken.
De theoretische verworvenheden van de sociologie zijn de reeds
volvoerde analyses die aan de vereisten van methode en formeel
voorwerp van de sociologie voldoen en die bovendien de concrete
en creatieve antwoorden omsluiten die een sociologische visie op
reeds vroeger gestelde, maar nag steeds relevante sociale probleemstellingen wist te vinden. De sociologische visie zal erin bestaan in
de geobserveerde sociale structuren en evaluaties die factoren af te
zonderen die relevant zijn voor de oplossing van het bestudeerde
beleidsprobleem.
27. 2) Een positieve wetenschap zoals wij die opvatten kan dus
onmogelijk de basis zijn voor het ontwerpen van een eenheid der
menselijke wetenschappen. Waar de positieve methode in grate
trekken gemeenschappelijk kan genoemd worden, vormt het eigen
referentiekader het differentierende element tussen de wetenschappen.
De invloed van het referentiekader laat zich in die mate gelden
als een onderlinge vervreemding van de sectoren der menselijke
kennis.
28. Een eerste stap in die richting is het afzonderen van bepaalde aspecten uit het totale ons omringende gebeuren. Deze stap
wordt gezet op het ogenblik dat het materieel en formeel object van
een wetenschap tot stand komt. Door de axioma' s en postulaten die
daartoe nodig zijn ontstaat een systematische en selectieve blindheid
voor hetgeen niet in het referentiekader kan gevat worden. Zo belet
onze omschrijving van de rechtssociologie andere dan positiefempirische aspecten van de werkelijkheid te weerhouden.
Een beperkt studieobject afbakenen uit de totale werkelijkheid
is reeds afbreuk doen aan de idee van een objectieve werkelijkheid.
Maar er is in onze optiek nag meer dat een eventuele synthese der
menselijke kennis zal bemoeilijken. Het is niet zo dat de wetenschappen een objectieve werkelijkheid opdelen in percelen en deze
aan elkaar toewijzen om ze achteraf, na bestudering, weer als stukken
van een puzzel in elkaar te passen. Het studieobject wordt veeleer
ab ova beperkt om vervolgens vanuit een bepaalde belangstelling, die
specifieke categorieen en a.h.w. een autonome logica hanteert, bestudeerd te worden. De kennis die daaruit resulteert is daarom oak
kwalitatief verschillend van wetenschap tot wetenschap. In feite heeft
men immers een telkens andere werkelijkheid bestudeerd. ,Ce ne sont
pas les rapports reels entre les chases qui constituent le principe de
la delimitation des differents domaines scientifiques, mais les rapports
conceptuels entre problemes. Ce n' est que la ou 1' on decouvre ainsi
de nouvelles perspectives que nalt aussi une science nouvelle" (1).
(r)

WEBER,

M., Essais sur Ia theorie de Ia science, Paris, 1965, biz. 146 (vertaling).
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29. Daarom menen wij dat de onderlinge vervreemding binnen
de wetenschappelijke kennis fundamenteel en principieel is. Iedereen
die met Jorion verlangt naar een synthese van het menselijk weten
zal dit betreuren. Daarom zijn er gegronde redenen nodig om deze
vervreemding te verantwoorden. Wij zouden dit willen doen door
even in te gaan op de werkelijkheid die de sociologie bestudeert :
het is de werkelijkheid die tot ons komt in beleidsvragen. Daarom
hebben wij in ons referentiekader voor deze beleidsvragen een centrale
plaats ingeruimd.
De vragen waarop de empirische rechtssociologie client te antwoorden, komen op uit een werkelijkheid. Deze is evenwel niet de
ware en universele werkelijkheid zoals een globale wereldbeschouwing
of filosofie die pleegt te zijn, maar een werkelijkheid zoals die gedefinieerd en gei:nterpreteerd wordt wanneer een besluitvormer om
mogelijkheden vraagt in een probleemsituatie. Deze werkelijkheid (1)
zal vaak, in vergelijking met de werkelijkheid van de wereldbeschouwing, artificieel, irreeel en zelfs gealieneerd en onwaar lijken. Nochtans zijn de vragen die eruit opkomen o.i. vaak verantwoord ondanks
hun aandachtsbeperking. Zij worden immers verantwoord door het
belang van een praktisch handelen dat noodzakelijk en onontkoombaar is.
30. Als in ons referentiekader de beleidsvraag een te exclusieve
belangstelling zou krijgen dan zou de chaotische veelheid van beleidsvragen reeds binnen in de sociologische theorieen een fatale fragmentering ten gevolge hebben. Zulk risico is reeel zoals blijkt uit
het vrij uitzichtloos empiricisme dat een van de kinderziekten is van
de sociologie. Daarom horen wij een even grate belangstelling op te
brengen voor de eigen visie van de sociologische theorie. T.o.v. het
differentierende van de beleidsvragen vervult deze autonome visie
vaak een synthetiserende functie.

31. Elke socioloog die met onderzoek bezig is, zal dan ook bevestigen dat de beleidsvraag bijna telkens opnieuw geformuleerd
client te worden om voor een sociologisch antwoord in aanmerking
te komen. Het voorbeeld van Merton's analyse der politieke machines
is hierbij illustratief (2). Merton laat opmerken dat in brede sectoren
van de Amerikaanse bevolking de political machine of the political
racket een slechte naam hebben. De politieke machines schenden de
morele regels. Het ligt dus voor de hand de vraag te stellen hoe zij
uit de wereld kunnen geholpen worden. Trouwens voor men deze

(1) Wij kunnen bier niet nalaten te verwijzen naar wat H. Lefebvre zegt over de
irreductibiliteit van Ia vie quotidienne (LEFEBVRE, H., La vie quotidienne dans le monde
moderne, 1968, blz. 187).
(2) MERTON, Robert K., Social Theory and social structure, New York, 1957,
blz. 71-72.
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vraag aan de socioloog stelt, heeft men zijn antwoord reeds klaar :
meer electorale participatie, meer morele en intellectuele inzet van
de burgers, enz. Wanneer de socioloog zich echter met de vraag
mag bezighouden zal hij erop wijzen dat de veel gesmade politieke
machine bepaalde verborgen (latente) functies vervult (1) en dat zij
niet kart of zal verdwijnen zolang een alternatieve structuur deze
functies niet overgenomen heeft. De vraag is dan niet langer ,Hoe
doe ik de politieke machine verdwijnen?" maar veeleer ,waardoor
vervang ik de politieke machine voor de verschillende functies die zij
nu uitoefent ?".
Door deze kritische herformulering kunnen gelijkaardige vragen
ontdekt worden en kunnen de corresponderende antwoorden tot een
eigen synthetiserende theorie opgevoerd worden, in dit geval de
middle-range theory der functionele alternatieven. Dit veronderstelt
natuurlijk dat de sociologische visie onderscheid kan maken tussen
vragen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling van de sociologische
theorieen en vragen die in dit opzicht onvruchtbaar zijn.
32. Deze sociologische theorie is echter slechts een beperkte
synthese en geen integrale synthese zoals het globale weten van het
sociologisch positivisme. De sociologische theorie kan immers niet
het feit ongedaan maken dat de vragen, waarop zij antwoordt, stammen uit een beleidswerkelijkheid die niet gei:dentificeerd mag worden
met de werkelijkheid.
B. DE PROBLEMATIEK VAN DE SYNTHESE

33· De huidige ontwikkeling van de wetenschappen wordt gekenmerkt door een grate differentiatie en dit dank zij de vorming van
een stel basiscategorieen dat specifiek is voor elke wetenschap. Onder
de hoofding A van deze paragraaf werd het goed recht van deze
tendens verdedigd (2). Wij wilden echter hoegenaamd niet suggereren
dat het herstel der eenheid van de menselijke kennis eindeloos kan
uitgesteld worden. De overgang van science naar conscience, van
differentiatie naar synthese blijft een dringende opgave.

a) Naar de praktijk toe
34· Dat het om een dwingende en reele opgave gaat blijkt reeds
uit het feit dat dit probleem dagelijks door het beleid zelf gesteld
wordt. Wanneer de sociologische informatie terugkeert waar zij haar
oorsprong vond, nl. bij de vraag van de beleidvoerder, dan rijst het

(r) De politieke machine kan bv. een Ersatz zijn van een ontbrekende sociale zekerheid voor econornisch zwakkere burgers.
(2) Zie hierboven, nr. 22 e.v.
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probleem hoe dit wetenschappelijk antwoord in beleid, in handelen
van de mens, client omgezet te worden. Want in elke besluitvormingssituatie waarvoor de beleidvoerder de wetenschappelijke kennis ter
hulp roept, client zich een hele waaier van informaties aan.
35· Wij zouden dan ook niet zo optimist zijn als Jorion waar
hij bv. maatregelen omtrent de huwelijks- of echtscheidingsprocedure
afl.eidt uit positief-wetenschappelijk onderzoek. Rechtssociologisch
onderzoek zal zeker kritiek kunnen uitbrengen op zogenaamde factuele
argumenten van bv. voor- en tegenstanders van de echtscheiding.
De vraag is of men er nog meer kan van verwachten. Men kan constateren dat vele huwelijken mislukken. Men kan dit aantal te hoog
vinden en menen dat men moet ingrijpen door de huwelijkssluiting
moeilijker en de echtscheidingsprocedure gemakkelijker te maken (1).
Het feit dat voor dit voorstel wetenschappelijke argumenten kunnen
gevonden worden, sluit echter niet uit dat voor andere voorstellen
even wetenschappelijke argumenten kunnen aangevoerd worden. Men
kan menen dat het huwelijk, zelfs als loutere aspiratie, zo essentieel
is voor de social construction of reality (2) en dat daarvoor in onze
maatschappij zo weinig alternatieven voorzien worden, dat men het
hoge risico van mislukkingen client te aanvaarden. Men mag dus de
echtscheiding wellicht vergemakkelijken maar het huwelijk niet bemoeilijken. En zo -kan- men, in functie :van de valo'!"ise'!"ing :yan hE:t
huwelijk, wetenschappelijke argumenten bedenken voor een moeilijke
huwelijksprocedure en een moeilijke echtscheidingsprocedure, enz.
36. Deze differentiatie van de informatie is onvermijdelijk. Het
gevolg is dat geen van deze wetenschappelijke informaties afzonderlijk
de richting van het handelen kunnen bepalen (3). Meer nog : ook
allen samen kunnen ze dat niet (4). Dit wordt bijzonder duidelijk
wanneer de differentiering van de informatie samenvalt met de
grenzen van verschillende wetenschappen, wanneer dus de informatie
een multidisciplinair karakter draagt. Tussen informatie aan de ene
kant en handelen aan de andere kant client de beslissing op te treden
als autonoom element.

(I) We hernemen het voorbeeld van }oRION, o.c., blz. I34·
(2) Vgl. : BERGER, P. en KELLNER, K., Marriage and the construction of reality,
Diogenes 46, I964, I e.v.
(3) Vgl. : LEEMANS, E., Op de drempel van de sociologie, Nijmegen, Utrecht, s.d.,
blz. IS.
(4) Id., blz. 6 : ,Natuurlijk mogen deze abstracties nooit worden beschouwd als
een weergave van de totale realiteit, evenmin mag de totale realiteit gelijkgeschakeld
of vereenzelvigd worden met de sam van de onderscheiden formele abstracties die op
een materieel object betrekking hebben. M.a.w. een totale kennis van de realiteit, men
wordt niet geboren uit een sam van de formele abstracties der empirische menswetenschappen."

Omdat de wetenschappelijke informatie zich kenmerkt door een
pluralisering van voorstellen kan zij in een besluitvormingsproces
niet anders dan de gestalte aannemen van een reeks argumenten. De
wetenschap kan zich lenen tot het vormen van argumenten maar
reeds uit haar aspectualiteit kan men afleiden dat zij aan geen enkel
afzonderlijk argument een doorslaggevend gewicht kan geven. De
pluralisering van de argumenten zal dit tekort niet opheffen omdat
de pluralisering slechts zelden convergentie betekent en omdat zelfs
convergentie van argumenten niet meer dan een argument is. De
wetenschappelijke informatie verruimt het juiste inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het handelen maar schenkt geen
inzicht waar het gaat om uit deze mogelijkheden het juiste alternatief
te kiezen.
37· De wetenschappelijke informaties zullen de handelende mens
des te meer perplex laten naarmate zij strikter wetenschappelijk zijn.
Zijn wetenschappelijke kennis zal hem immers niet zeggen of de
argumenten die afgeleid zijn van economische beschouwingen,
zwaarder moeten wegen dan zij die afgeleid zijn van psychologische,
zij die rekenen op korte termijn dan zij die rekenen op lange.
Zou publiciteit op het T.V.-scherm functioned zijn? Economisch
gezien zijn er argumenten pro denkbaar; het laat een betere informatie
van de consumenten toe, het verbetert de financiering en zo misschien
de kwaliteit van de overige programma's enz. Anderzijds zou een
socioloog dit voorstel kunnen analyseren als een positieve sanctionering van een consumptiementaliteit of als een propaganda voor de
verschuiving van de consumptiebeslissing van gezin naar producent.
38. Deze perplexiteit leert dat de beslissing van elders hoort
te komen. De keuze tussen, en vooral de weging van, argumenten is
een actieve optie die niet door de sociologie noch door enige andere
aspectuele wetenschap kan gedaan worden. Zulke keuze en zulke
weging, kortom zulke beslissing, vergen een criterium dat enkel in
het doel van de beslissing kan liggen. D.w.z. dat dit criterium buiten
de wetenschappelijke horizon ligt, zodat wetenschappelijke argumenten, juist in de mate dat zij strikt wetenschappelijk blijven, niet
doorslaggevend kunnen zijn.
39· Uiteraard kan deze perplexiteit in het ene geval meer voelbaar optreden dan in het andere. Meestal liggen de hoofdlijnen van
de beslissing reeds vast vooraleer de vraag naar de empirisch-wetenschappelijke informatie gesteld wordt. De informatie die de besluitvormer wenst, is dan nog wel, zoals steeds, een kritiek op zijn spontane kennis. In dit meest voorkomende geval is de draagwijdte van
deze kritiek en meteen de diepgang van de perplexiteit beperkt.
In het ideale geval, dat veel zeldzamer is, wordt de beslissing uitgesteld om de wetenschappelijke informatie zo veel mogelijk armslag
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te geven. Het is nu onze stelling dat uitgerekend in dit geval de perplexiteit van de besluitvormer in de regel tot een hoogtepunt zal
groeien. Oak daar, en daar vooral, zal de beslissing deze informatie
onthullen als ontoereikend voor de praktische keuze tussen de alternatieven.
40. De beslissing is enkel de synthese van de wetenschappen naar
het beleid toe. Zij is echter een zeer voorlopige synthese die slechts
te billijken is door de praktische urgentie. Zij moet de ontwikkeling
van de wetenschappen onderbreken om ze te betrekken op het hie
et nunc van het dagelijks leven. De eigenlijke synthese is deze die de
synthese zou maken van de voltooide wetenschappen met het volledige menselijke leven. Dit noemen wij de theoretische synthese.

b) Naar de theorie toe

41. Voor ons lijkt het probleem van de synthese op het theoretische niveau een radicalisatie te zijn van het probleem op het praktische niveau. De kritiek op de wetenschap is hier nag steeds nodig
maar kan niet meer komen van de particuliere beslissing maar van
de menselijke existentie (1). Wij moeten hier aanstippen dat volgens
vele existentiefilosofen de mens niet alleen particuliere beslissingen
neemt maar oak zelf een beslissing is.
Om tot een theoretische, interdisciplinaire synthese te komeh
kan men niet zonder meer wetenschappelijke antwoorden gaan
samenvoegen die, zoals we menen, enkel zin hadden binnen bepaalde
categorieen van vraagstelling. De wetenschappelijke kennis moet dus
onderworpen worden aan een vertaling, een transformatie, die haar
binnenvoert in een superieur referentiekader dat aansluit bij de mens
als zodanig en niet bij de mens als beleidvoerder van dit of dat beleid.
Binnen dat kader zijn niet alle wetenschappelijke resultaten even
reeel. Zij gaan immers terug op diverse beleidswerkelijkheden die
tegenover de menselijke existentie een zeer ongelijke waarde hebben.
De structuren van de sociale prestige-stratificatie zijn in dit opzicht
niet even werkelijk menselijk als de structuren van menselijke rechtsbetrachting of als de structuren van interpersoonlijke liefde. Deze
a.h.w. ontologische weging van het werkelijkheidsgehalte van de wetenschappelijke feiten moet uitgaan van een filosofie die de gehele mens
als criterium kan stellen (2). Men zou bv. het Marxisme of de visie
van T eilhard de Char din kunnen zien als pogingen tot zulke kritische
·
synthese.

(1) Wij denken hier terug aan de (min of meer doorgezette) behandeling van dit
probleem door existentiefilosofen zoals M. Heidegger, M. Merleau-Ponty, R. Ricceur, enz.
(2) LEEMANS, E., o.c., blz. 14-15.
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42. Zeker lijkt het ons, zoals gezegd, dat men een kritisch moment
moet inschakelen tussen science en conscience, tussen de diverse
soorten wetenschappelijke kennis en hun (theoretische) synthese, en
dat zulk moment niet kan komen van het beperkte standpunt van de
sociologie zelf. Wanneer men deze laatste als transformator inschakelt
zal deze alle kritische vermogen missen t.o.v. de sociologische realiteit
zelf. In feite zal men niet verder komen dan een levensbeschouwing
die een beleven, een assimileren, een sacraliseren is van een wetenschappelijke kennis die buiten haar context geprojecteerd wordt.
Bovendien kan men aldus in deze transformator onmogelijk de persoonlijke en existentiele optie herkennen : zolang zij nl. bedekt wordt
door de mantel van de empirische sociologie kan zij niet bekritiseerd
worden aan de hand van meer geeigende criteria.
Het risico dat vasthangt aan de verwarring tussen de realiteit
van een wetenschap en de synthetische visie op de uiteindelijke
realiteit is oak binnen de wetenschap duidelijk merkbaar. De wetenschap zal de zin voor de voorlopigheid van haar resultaten, die samenhangt met de zin voor haar eigen beperktheid, verliezen. Zij zal al
te vlug menen de ware werkelijkheid in het vizier te hebben.

Besluit
43· Om de opbouw van de rechtssociologie te bevorderen meenden wij in dit artikel een beperkende visie op deze wetenschap te
moeten voorstellen. Het loskoppelen van de rechtssociologie van
positivistische en, meer in het algemeen, van zoveel mogelijke levensbeschouwelijke vooropstellingen, zal wetenschappers met verschillende
levensvisies toelaten zonder restricties deel te nemen aan hetzelfde
onderzoekswerk.
Door vast te houden aan het onderscheid tussen positieve methode
en positivisme, wordt een wetenschappelijke apparatuur geschapen,
waarmee zowel positivisten als niet-positivisten kunnen arbeiden. De
resultaten die op dergelijke empirische wijze worden bereikt, zullen
voor beide partijen en betrouwbaar en valied zijn.
44· Het object dat wij voor het rechtssociologisch onderzoek
wensen voor te behouden, lijkt ons eveneens geschikt om de samenwerking van allen te bevorderen. Wij hebben voorgesteld de rechtssociologische aandacht vooral te richten op het recht der juristen,
omdat daar sociale problemen geformuleerd worden op een manier
die een sociologische informatie mogelijk en wenselijk maakt. Dit
praktisch element van de beleidsvraag kan de rol spelen van een
gemeenschappelijke basis die een vergaande convergentie van de
aandacht mogelijk maakt. Hierbij kunnen de rechtssociologen samen-
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werken zonder voorafgaande overeenstemming inzake de totaliteit
van filosofische of levensbeschouwelijke visie. Zij richten immers
hun aandacht op fenomenen die objectief relevant zijn in het maatschappelijk gebeuren, en dit afgezien van elke subjectieve interpretatie door de socioloog.
Bij dit alles is het duidelijk onze bedoeling geweest om voor
de rechtssociologie een ruimte te scheppen waar de discussie over de
diverse levensbeschouwelijke interpretaties van haar resultaten minder
ter zake is. Dit betekent hoegenaamd niet dat dergelijke discussie
elders minder noodzakelijk zou zijn. Het diep-menselijke ideaal van
een eenheid der menselijke kennis dwingt ons ertoe (1).

SOMMAIRE
LA SOCIOLOGIE DU DROIT : SES AMBITIONS ET LIMITES

Recemment, E. }orion a edite a l'U.L.B. un essai preconisant, a notre avis,
une version modifiee mais encore reconnaissable du positivisme sociologique.
Ceci nous fournit l'occasion de delimiter plus clairement la portee de la sociologie du droit.
Notre affirmation centrale est que la sociologie n' est pas la science du social
dans sa totalite. Elle ne l' est pas davantage que la psychologie, l'histoire ou la
philosophie. En depit de l'ethymologie du terme sociologie, la sociologie empirique n'etudie qu'un seul aspect du social et done egalement un seul aspect
du droit.
Une telle prise de position rejoint, a nos yeux, dans les grandes lignes, une
large tradition sociologique. Dans une premiere partie, nous nous attachons
a quelques sociologues du droit qui font autorite(Gurvitch, Timasheff et Haesaert)
et qui sont plutot etrangers a une vision considerant la sociologie du droit comme

(r) Wij schrijven aan Prof. Jorion een globaliserende visie toe op de wetenschap.
Het is nochtans belangrijk het globaliseren van Jorion niet te klassiek op te vatten omdat
juist hier een van de origineelste inzichten van zijn werk naar voor komt.
Meestal wordt een wetenschap globaliserend genoemd als zij op een of andere wijze
de kennis van verschillende hulpwetenschappen in zich verenigt. Dit verwacht ook Jorion
van de rechtssociologie. In tegenstelling met vele andere globaliserende sociologieopvattingen meent hij evenwel dat de menselijke kennis hiermee niet afgerond wordt (afsluitende globalisering) maar juist de beperktheid ervaart van haar wetenschappelijkheid. Daarom opent de sociologie juist een perspectief op een ruimere kennis en ervaring. Zij voert
dus tot een ruimere beleving van het globaal menselijke (openende globalisering). De
wetenschap kan zich niet afsluiten ; zij is de unieke en geprivilegieerde dynamiek naar
de globale menselijkheid waarbij telkens weer nieuwe drempels van een hogere kwaliteit
van kennis worden overschreden.
Maar ook de wetenschapsopvatting van Jorion hebben wij globaliserend genoemd
omdat de beperkingen van de wetenschap o.i. ook hier onderschat worden. Waar hij
een wetenschappelijke dynamiek ziet, zien wij er vele die onderling niet noodzakelijk
parallel !open. Waar hij slechts drempels ziet, zien wij een zeer moeilijk kritisch en hermeneutisch probleem. Waar hij een stijgende kwaliteit der kennis ziet, zien wij in de
menswetenschap een tendens om op hetzelfde niveau eindeloos voort te ploegen.
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element coordonnateur et terme final de toutes les sciences juridiques. Cette
argumentation ex autortate peut certes preciser nos theses mais n'est evidemment pas suffisante.
Dans une deuxieme partie, no us analysons I' origine de la sociologie et
plus particulierement de la sociologie du droit. La sociologie est, a notre avis,
comme les autres sciences, une reponse a une question qui est posee par la
n!alite elle-meme. Pour la sociologie, ceci veut dire que son objet materiel lui
est impose au travers d'un probleme social.
Les normes juridiques, c.-a-d. les normes dont le respect est garanti par
l'Etat; constituent, a nos yeux, un foyer de problemes propre et bien defini,
qui constitue alors l'objet materiel de la sociologie du droit.
Dans une troisieme partie, nous explicitons notre vision sur les veritables
limites de la sociologie du droit et nous traitons des problemes de la synthese
des diverses sciences humaines.
Notre conception de la science et done de la sociologie s'oppose directement a toute forme d'assimilation ou de parallelisme de la metaphysique et
de la science positive. A cet egard, sera soulignee ici !'importance du propre
cadre de reference de toute science. Une science positive, telle que nous la
concevons, ne peut former la base de la projection d'une unite des sciences
humaines puisque !'alienation mutuelle dans le cadre de la connaissance scientifique est une position fondamentale et de principe.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE

RECHTSSOZIOLOGIE : ZIELE UND BESCHRANKUNGEN

Neulich hat E. ]orion der U.L.B. (Universite Libre de Bruxelles) einen
Essay herausgegeben, in dem, unseres Erachtens, eine veranderte aber immerhin noch erkenntliche Fassung des soziologischen Positivismus beflirwortet
wird. Dies ist fur uns ein Anlal3, die Tragweite der Rechtssoziologie deutlicher
zu beschranken.
Unsere Hauptthese ist, dal3 die Soziologie nicht die Wissenschaft des
Sozialen in seiner Totalitat darstellt. Sie ist es nicht mehr als die Psychologie,
die Geschichtskunde oder die Philosophie. Trotz der Etymologie des Wortes
Soziologie forscht die empirische Soziologie nur einen Aspekt des Sozialen und
also auch nur einen Aspekt des Rechts.
Eine derartige Stellungnahme schliel3t, meines Erachtens, einer breiten
soziologischen Tradition an. Wir besprechen in einem ersten Teil einige mal3gebenden Rechtssoziologen (Gurvitsch, Timasheff und Haesaert) die die Einsicht, die Rechtssoziologie als Zusammenfassung und Endpunkt von allen
Rechtswissenschaften zu betrachten, eher ablehnen. Diese Beweisfuhrung ex
autoritate kann zwar unseren Standpunkt deutlicher machen, aber geni.igt
selbstverstandlich nicht.
Im zweiten Teil besprechen wir den Ursprung der Soziologie, und mehr
ins besondere der Rechtssoziologie. Die Soziologie ist, unseres Erachtens, wie
die andere Wissenschaften, eine Antwort auf die Frage, die von der Wirklichkeit selbst gestellt wird. Fur die Soziologie bedeutet das, dal3 Sie ihr materielles
Objekt mittels eines sozialen Problems aufgezwungen bekommt.
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Die Rechtsnormen, das hei!3t die Normen dessen Einhaltung vom Staat
garantiert wird, bilden eine eigene, gut markierbare Problemengruppe, die das
materielle Objekt der Rechtssoziologie darstellen.
In einem dritten T eil erklaren wir unsere Einsicht auf die wirklichen Beschrankungen der Rechtssoziologie, und behandeln wir die Problematik der
Synthese der verschiedenen humanen Wissenschaften.
Unsere Auffassung beziiglich der Wissenschaft und demnach der Soziologie, setzt sich ab gegen jede Art von Gleichstellung oder Parallelstellung
von Weltanschauung und positive Wissenschaft. In dieser Hinsicht wird hier
die Wichtigkeit des eigenen Referenz-Rahmen von jeder Wissenschaft unterstrichen werden. Eine positive Wissenschaft, so wie wir das auffassen, kann
unmoglich die Basis fur den Entwurf einer Einheit der humanen Wissenschaften bilden, weil die gegenseitige Alienation in der wissenschaftlichen Kenn.tnis
fundamental und prinzipiell ist.

SUMMARY
LEGAL SOCIOLOGY: ITS AIMS AND LIMITATIONS

A short time ago E. }orion of the University of Brussels published an
essay which defends a somewhat altered but nevertheless recognisable version
of sociological positivism. This affords us an excuse to define the scope of legal
sociology.
Our basic contention is that sociology is not the science of society in its
entirety, any more than is psychology, history or philosophy. In spite of the
etymology of the word sociology, the empirical sociologist only studies one
aspect of society and therefore one aspect of the law.
Such a position accords, in general, with a broad sociological tradition. In
the first section some authorities in the field of legal sociology (Gurvitch, Timasheff
and Haesaert) are discussed. Their views are, on the whole, opposed to the idea
of legal sociology as the synthesis and aim of all legal science. This evidence ex
autoritate clarifies our views but is in itself insufficient.
In a second part we discuss the origins of sociology and particularly of
legal sociology. Sociology is, like the other sciences, the answer to a question
posed by reality itself. For sociology this means that its material is provided
by a social problem.
Legal rules, i.e. the rules which are upheld by the state provide particular
well defined problems which are the objects of sociological study.
In a third section we give our views on the limitations of legal sociology
and deal with the problem of the synthesis of the different human sciences.
Our idea of science, and thus of sociology takes up a position directly
in opposition to the comparative, or parallel description of ideology and positive science. In this connection the importance of each particular frame of
reference of each science is stressed. A positive science as it is here considered
cannot possibly be the basis of a unitv of human sciences, because the internal
alienation within scientific knowledge is a fundamental matter of principle.
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