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Onderzoeksmethoden in 
de rechtswetenschap
Over pluraliteit en vernieuwing

Eric Tjong Tjin Tai & Paul Verbruggen1

De ‘methodenstrijd’ in de rechtswetenschap kan verder worden geholpen als we erkennen dat er diverse  

vormen van rechtswetenschap zijn die verschillende doelen en methoden hebben. Deze bijdrage wil een  

verduidelijking geven van deze pluriformiteit en de verhouding tussen de verschillende vormen. Dat is niet 

alleen zinvol voor de interne methodologische discussie, maar kan ook helpen om de rechtswetenschappelijke 

arbeid tegenover andere disciplines te rechtvaardigen. Verder wordt in deze bijdrage ingegaan op nieuwe 

onderzoekstechnieken en op de vraag hoe deze zich verhouden tot de traditionele technieken en methoden 

van rechtswetenschappelijk onderzoek.

1. Inleiding
De methodenstrijd in de rechtswetenschap blijft maar 
voortwoekeren.2 Het valt op dat er in die discussie veel 
wordt gesproken over ‘de’ rechtswetenschap en weinig aan-
dacht wordt geschonken aan de verschillende manieren 
waarop juridisch onderzoekers te werk gaan. Dit leidt al 
gauw tot vruchteloze debatten over de vraag of bijvoor-
beeld een bundel interviews nu wel of niet ‘mag’.3 Als niet 
vooraf duidelijk is dat men hetzelfde bedoelt wanneer er 
over ‘rechtswetenschap’ wordt gesproken, en als niet duide-
lijk wordt gemaakt welke eisen men aan een bepaalde 
vorm van rechtswetenschap stelt, is er geen goede discussie 
mogelijk over de vraag of een bepaalde manier van onder-
zoek nu wel of niet voldoet aan de eisen van rechtsweten-
schap. Men heeft het dan immers niet over hetzelfde.

Onzes inziens kan de discussie verder worden gehol-
pen als we erkennen dat er diverse vormen van rechtswe-
tenschap zijn die verschillende doelen en methoden heb-
ben. Een verduidelijking van deze pluriformiteit, en de 
verhouding tussen deze verschillende vormen, is niet 
alleen zinvol voor de interne methodologische discussie, 
maar kan ook helpen om de rechtswetenschappelijke 
arbeid tegenover andere disciplines te rechtvaardigen. 
Verder zullen wij ingaan op nieuwe onderzoekstechnieken 
en op de vraag hoe deze zich verhouden tot de traditione-
le technieken en methoden van rechtswetenschappelijk 
onderzoek. In dit verband spreken wij zowel van metho-
den als van technieken: een techniek (zoals het gebruik 
van de sneeuwbalmethode om literatuur te vinden) is een 
onderdeel van een methode (zoals systematische litera-

tuuranalyse), maar als er een nieuwe techniek wordt 
gebruikt heeft dat vaak ook gevolgen voor de methode.4 
Een strikt onderscheid is daardoor niet altijd eenvoudig, 
en in dit kader ook niet nodig. 

Wij concentreren ons op het privaatrecht bij gebrek 
aan deskundigheid op andere terreinen, al zal wat wij 
betogen naar wij vermoeden ook voor andere rechtsgebie-
den gelden.5

2. Het traditionele beeld van doctrinaire 
rechtswetenschap
Voor oudere juristen staat rechtswetenschap waarschijn-
lijk gelijk aan dogmatische of doctrinaire rechtsweten-
schap.6 ‘Dogmatisch’ is de oudere term,7 die met name in 
Duitsland gebruikelijk is,8 terwijl in Engeland ‘doctrinal’ in 
zwang is.9 Wij zullen hier spreken over ‘doctrinair’,10 nu die 
term het voordeel heeft dat hij de negatieve associaties 
van ‘dogmatisch’11 mist. 

Doctrinaire rechtswetenschap richt zich op een 
reconstructie van het positieve recht, op basis van de 
rechtsbronnen, in het bijzonder wet en rechtspraak.12 Dit 
komt grotendeels neer op een beschrijving van het gel-
dende recht. Dit heeft geleid tot het misverstand dat 
rechtswetenschap alleen zou bestaan uit verzamelen en 
sorteren van materiaal.13 Op zichzelf is een zuivere 
beschrijving al nuttig als er veel materiaal is om in kaart 
te brengen. Denk aan de compilaties in de Groene Serie 
Verbintenissenrecht of een overzichtsartikel of kroniek. 
Maar compilatie is inderdaad van relatief geringe weten-
schappelijke waarde. Het is mogelijk dat critici van rechts-
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wetenschap vooral denken aan louter beschrijvend doctri-
nair onderzoek.14 Dat is dan ten onrechte.

Doctrinaire rechtswetenschap houdt namelijk meer 
in dan alleen gedachteloze ordening of klakkeloze 
beschrijving:15 meestal veronderstellen wij een systemati-
serende beschrijving.16 Een goede reconstructie van het 
recht kan niet volstaan met het kopiëren van andermans 
meningen.17 Systematiseren houdt in elk geval in dat de 
rechtswetenschapper, als er tegenstrijdige meningen zijn 
of onduidelijke rechtspraak, dit signaleert en zo mogelijk 
een eigen oordeel formuleert over de juiste uitkomst, 
waarbij bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden 
met de bedoeling van de wetgever en consequenties voor 
de rechtspraktijk.18 Er is daardoor aanzienlijke interpreta-
tieve, hermeneutische arbeid nodig voor een volledige 
reconstructie van het recht, waarbij nieuwe inzichten wor-
den gegenereerd.19 Het onderzoek is in zoverre normatief, 
maar daarmee niet willekeurig of puur subjectief.

Daarnaast gaat doctrinair onderzoek regelmatig ook 
nog verder. Een vernieuwende publicatie kan oplossingen 
formuleren voor gevallen die nog niet zijn beslist (‘gaten’), 
uitkomsten bekritiseren omdat zij systematisch onwense-
lijk zijn (coherentie en consistentie), nieuwe argumenten20 
aanvoeren, bestaande rechtsbegrippen onderzoeken of 
nieuwe introduceren.21 Hierbij kunnen diverse aspecten 
een rol spelen, zoals het gelijkheidsbeginsel, afweging van 
belangen, kennis van complicaties in de uitvoering (‘han-
teerbaarheid’), het belang van de mogelijkheid van afwij-
king in bijzondere gevallen. De zuivere objectieve weerga-
ve van rechtsbronnen en literatuur is dan slechts het 
begin van het werk; het onderzoek is vernieuwend door-
dat het verder gaat dan pure beschrijving.22

Het betreft dan onderzoek dat geconcentreerd is op 
het uitwerken van een samenhangend deel van het recht. 
We kunnen dit leerstukgericht onderzoek noemen. Dit is 
voor veel deelgebieden uit de aard der zaak nationaal, 
aangezien het recht op die gebieden primair nationaal is 
geregeld. Dit was in elk geval tot 2000 een van de, zo niet 
de belangrijkste vorm van juridisch onderzoek, getuige de 
vele proefschriften tot dan toe die een leerstuk centraal 
stelden. Wetenschappelijke aanstellingen waren en zijn 
vaak afhankelijk van een grondige kennis van een deelge-
bied van het recht, zoals mede blijkt uit dergelijke publi-
caties. Dergelijk onderzoek ligt uit de aard der zaak dicht 
aan tegen de rechtspraktijk, die behoefte heeft aan zulke 
werken aangezien deze ook rechtstreeks nut hebben voor 
de rechtsbeoefening.23

Het lijkt erop dat in de beleving van velen zulk doc-
trinair onderzoek de kern uitmaakt van rechtsweten-
schap. Daar is veel voor te zeggen. 

Doctrinaire rechtswetenschap 

richt zich op een reconstructie 

van het positieve recht, op 

basis van de rechtsbronnen,  

in het bijzonder wet en  

rechtspraak
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3. Andere vormen van doctrinair onderzoek
Maar er zijn ook andere vormen van doctrinair juridisch 
onderzoek.24 Figuur 1 is een schematische weergave van 
vier vormen doctrinair onderzoek en hun onderlinge ver-
houdingen. Die verhoudingen, weergegeven als pijlen, 
zien op de mogelijkheden om relevante inzichten voor 
andersoortig juridisch onderzoek te generen en aldus de 
state-of-the-art op het desbetreffende onderzoeksterrein 
verder te brengen.

Een bekende vorm is onderzoek gericht op een 
bepaald maatschappelijk onderwerp: het gaat dan in zeke-

Wetenschap
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Figuur 1: Doctrinair onderzoek

Leerstukgericht Toegepast

Rechtsvergelijkend/internationaal Toegepast internationaal

rechtstheorie, rechtsfilosofie etc. Andere disciplines, empirie
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re zin om de toepassing van het positieve recht op een 
maatschappelijk fenomeen. Het lijkt er soms op dat tegen-
woordig dergelijk onderzoek vaker voorkomt dan leerstuk-
gericht onderzoek. Dat is mede verklaarbaar doordat veel 
leerstukken inmiddels al zo grondig zijn doordacht dat er 
weinig eer aan te behalen is om deze nogmaals te onder-
zoeken. 

Voor degelijk onderzoek is de weergave van het 
recht vaak slechts een tussenstap. De reconstructie van 
het recht is bedoeld om een juridische analyse van een 
fenomeen te geven.25 Voor ervaren juristen zijn zulke 
artikelen gemakkelijker te schrijven doordat zij kunnen 
putten uit gereedliggende kennis van het recht. Jongere 
onderzoekers moeten die nog opbouwen en besteden 
daardoor veel tijd aan het verrichten van eigen doctri-
nair onderzoek alvorens zij gegronde analyses over nieu-
we fenomenen kunnen geven. Een risico bij dit onder-
zoek is dat het doctrinaire deel puur beschrijvend is en 
de onderzoeker dus niet leert hoe vernieuwing te berei-
ken in de doctrine zelf. Ook is de kans aanwezig dat het 
doctrinaire deel oppervlakkig blijft en de analyse wordt 
uitgevoerd zonder degelijke doctrinaire kennis te hebben 
opgebouwd. Als het onderzoek goed wordt uitgevoerd 
kan het daarentegen waardevolle inzichten opleveren 
voor de doctrine doordat het tekortkomingen aan het 
licht brengt en een onderbouwing geeft voor verbetering 
van het recht.

Daarnaast is er ook rechtsvergelijkend onderzoek. Dit 
is altijd al belangrijk geweest: proefschriften van een 
eeuw geleden waren vaak al rechtsvergelijkend van aard, 
en veel nationaal doctrinair onderzoek maakt ook gebruik 
van vergelijking met buitenlandse rechtsstelsels. Het doel 
van de vergelijking is dan vaak om bestaande nationale 
concepten door te ontwikkelen of een nieuw concept voor 
te stellen, waarmee een oplossing wordt geboden voor de 
problematiek die aanleiding vormde voor het onderzoek. 
Maar er is ook rechtsvergelijkend onderzoek dat niet 
beoogt de nationale doctrine te verrijken, maar veeleer 
gericht is op de internationale discussie, in het bijzonder 
vorming van Europees recht of principes, of rechtsverge-
lijking op zichzelf. Tegenwoordig lijkt dit nog belangrijker 
door de nadruk op internationaal publiceren. Het rechts-
vergelijkende deel van het onderzoek heeft zijn eigen 
methodes, die ten dele voortbouwen op de doctrinaire 
methode van onderzoek.26 

Een beperking van rechtsvergelijkend onderzoek is 
dat dit in sterkere mate beschrijvend is wat de verschillen-
de rechtsstelsels aangaat. De onderzoeker kan vaak alleen 
passief kennisnemen van de onderzochte rechtsstelsels en 
draagt niet bij aan vernieuwing daarvan. Bovendien is de 
beschikbare tijd per rechtsstelsel beperkt in vergelijking 
met de kennis en ervaring die een nationaal leerstukge-
richt onderzoeker beschikbaar heeft, wat het risico in zich 
draagt dat zelfs de beschrijving van het eigen nationale 
recht relatief oppervlakkig blijft. In de rechtswetenschap 
kiezen veel juristen ervoor de nadruk te leggen op hetzij 
internationaal rechtsvergelijkend onderzoek, hetzij natio-
naal doctrinair onderzoek. Dit is in zoverre jammer, dat 
hierdoor minder onderzoekstijd beschikbaar is voor de 
ontwikkeling van het Nederlandse recht. Dit is nu al zicht-
baar in de toenemende moeite die het kost om universi-
taire auteurs te vinden voor Nederlandsrechtelijke leer-
stukgerichte publicaties.

Tot slot kunnen beide vormen gecombineerd worden 
in juridisch onderzoek dat zich richt op maatschappelijke 
onderwerpen en primair internationaal is. Men kan den-
ken aan onderzoek naar de wereldwijde geldigheid van 
smart contracts. Dergelijk onderzoek krijgt snel veel aan-
dacht omdat het internationaal relevant is, een groot 
publiek heeft, en de maatschappelijke relevantie hiervan 
evident lijkt. Een bezwaar vanuit het leerstukgerichte 
onderzoek is echter dat dergelijk onderzoek het gevaar 
loopt oppervlakkig of zelfs ronduit onjuist te zijn wat de 
juridische analyse betreft. Een correcte weergave van het 
nationale recht van één stelsel vergt al behoorlijke kennis 
en ervaring, laat staan een beschrijving die pretendeert 
voor een groot deel van de wereld gelding te hebben. Om 
dit correct uit te voeren is een aanzienlijke kennis nodig 
en een juiste toepassing van rechtsvergelijkende en/of 
doctrinaire methoden, in combinatie met een redenering 
waarmee op juiste wijze kan worden aangegeven hoe de 
analyse zowel juridisch correct is als enige relevantie 
heeft voor het internationale debat. Juristen die artikelen 
in de internationale literatuur lezen zullen bekend zijn 
met stukken die over juridische aspecten van een bepaald 
fenomeen handelen, maar slechts in beperkte mate daad-
werkelijk de toepasselijke rechtsregels behandelen. Dit 
wordt vaak vermeden door alleen over de regelgeving of 
jurisprudentie van de EU of andere internationale organi-
saties te schrijven, waardoor echter het belang van de 

24. Zo ook J.B.M. Vranken, Mr. C. Assers 
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Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen 

Deel****. Een synthese, Deventer: Kluwer 
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ten uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten: M. Siems & D. 

Sithigh, ‘Mapping Legal Research’, 

 Cambridge Law Journal 2012, afl. 3,  

p. 651-676.

Een bekende vorm is onderzoek gericht op een bepaald  

maatschappelijk onderwerp: het gaat dan in zekere zin om de 

toepassing van het positieve recht op een maatschappelijk  
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van bitcoins’, NJB 2019/2, afl. 1, p. 6-18 en 

M.Y. Schaub, Onlineplatformen (Monogra-

fieën Privaatrecht, nr. 19), Deventer: 

 Wolters Kluwer 2020.
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8  NEDERLANDS JURISTENBLAD −     7-1-2022 −     AFL. 1

implementatie in de nationale rechtspraktijk uit het zicht 
verdwijnt, terwijl toepassingsproblemen regelmatig van 
groot belang zijn voor de vormgeving van algemene 
beginselen. Als zulk onderzoek echter naar behoren wordt 
uitgevoerd is het uiteraard interessant en relevant.

Al deze vormen van onderzoek zijn uiteindelijk geba-
seerd op de doctrine: de normatief geladen beschrijving 
van het positieve recht. Zij dragen echter niet alle in 
dezelfde mate daaraan bij: in veel gevallen nemen zij het 
positieve recht als vaststaand gegeven aan en bouwen zij 
dankbaar voort op juristen die de handboeken schrijven 
en de nationale doctrine vormgeven. Voor veel juristen zal 
waarschijnlijk vooral het leerstukgericht onderzoek als 
paradigmatisch doctrinair onderzoek worden beschouwd. 
De hier gegeven classificatie helpt hopelijk om een deel 
van de discussies vlot te trekken.

4. Andere disciplines en het recht
Voor de volledigheid benoemen we kort andere vormen 
van onderzoek waar juristen bij betrokken zijn. Rechtsfilo-
sofisch, rechtstheoretisch en andere soorten van niet-
empirisch-juridisch onderzoek passen niet in het tot nog 
toe behandelde schema, maar zijn uiteraard van groot 
belang. Deze typen hebben hun eigen methode nodig;27 
welke dat is, valt buiten het bestek van dit artikel.

Verder wordt in alle vormen van doctrinair onder-
zoek regelmatig gebruik gemaakt van andere wetenschap-
pelijke disciplines. Dit is verrijkend of zelfs noodzakelijk, 
naar gelang het onderwerp en onderzoeksdoel. Er blijft 
echter een strikte scheiding: andere wetenschappelijke 
disciplines kunnen alleen uitspraken doen over feitelijk-
heden. Normatieve conclusies over hoe het recht moet lui-
den zijn het terrein van de doctrinaire rechtswetenschap, 
waar diverse aspecten moeten worden meegewogen (par. 
2) die niet-juristen niet altijd onderkennen. 

De laatste decennia is er ook aandacht voor empiri-
cal legal studies.28 In het hier beschreven kader is zulk 
onderzoek extern. Empirische data over de wereld beho-
ren tot het domein van de feiten en kunnen op zichzelf 
niet tot normatieve juridische uitkomsten dwingen. Het is 
nuttig, maar geen alternatief voor doctrinair onderzoek. 
Wel kan het bijdragen aan betere regelgeving29 en recht-
spraak.30 Voor zover dergelijk onderzoek ook normatief is, 
zal het moeten voldoen aan de eisen die aan normatieve 
conclusies op het gebied van het recht worden gesteld. 
Daarnaast zal het empirische deel, als het wetenschappe-
lijke pretenties heeft, moeten voldoen aan de vanuit ande-
re disciplines gestelde eisen.31 Het is wel mogelijk dat zulk 
onderzoek dan slechts tot betrekkelijk bescheiden uitkom-
sten leidt.32 Omgekeerd is het lastig om op wetenschappe-
lijk correcte wijze de andere disciplines te doorgronden en 
daaruit juiste conclusies te trekken voor het recht.33 

Verwant hieraan is rechtssociologisch onderzoek 
over de vorming en effecten van rechtsregels en de 
manier waarop geldend recht in de praktijk uitwerkt en 
wordt toegepast. Ook zulk onderzoek is – bezien vanuit de 
doctrinaire rechtswetenschap – nuttig als aanvullende 
bron van informatie die tot betere regelgeving en recht-
spraak leidt. 

5. Werkwijze van doctrinaire rechtsweten-
schap
In dit kader is het zinvol nader in te gaan op de methode 
van doctrinaire rechtswetenschap omdat hierin beweging 
zichtbaar is. Tot voor kort werd de kennis hierover impli-
ciet overgedragen, wat heeft geleid tot kritiek en oproe-
pen tot explicitering.34

Hoe wordt doctrinaire rechtswetenschap van ouds-
her – dat wil zeggen leerstukgericht – bedreven? De 
benadering die in oudere proefschriften en artikelen 
gangbaar is, is dat de geschiedenis van een regeling of 
leerstuk uiteengezet wordt, en vervolgens de verschillen-
de onderdelen van de regeling worden behandeld. Daar-
naast kan er aandacht worden besteed aan de rechtvaar-
diging van de verschillende regels (argumenten voor en 
tegen). Achter zo’n publicatie, waarin op basis van een 
consistent en logisch opgebouwd betoog naar de conclu-
sie wordt toegeredeneerd, zit echter eerder onderzoek. 
Dit bestaat uit het verzamelen van alle relevante recht-
spraak van de Hoge Raad (en soms ook van lagere rech-
ters), alle relevante parlementaire documenten, en zoveel 
mogelijk relevante literatuur. Dit materiaal wordt dan 
geordend op de hierboven aangegeven wijze of een daar-
mee vergelijkbare manier.

De nadruk op het eindproduct, de publicatie, neigt er 
echter toe te vergeten wat het proces is waarmee dat pro-
duct tot stand is gebracht.35 Dat proces is waar de metho-
de over gaat. In hoofdlijnen kunnen we het proces van 
juridisch onderzoek beschrijven langs dezelfde lijnen als 
veel andere soorten wetenschappelijk onderzoek, als 
bestaande uit drie stadia:36

 – verzamelen van data;
 – analyse van data;
 – presentatie van resultaten.

De wijze van presentatie van resultaten is hierboven aan-
gestipt en hoeft hier niet uitgewerkt te worden; in de lite-
ratuur over juridische vaardigheden wordt dit vaak uitge-
werkt.37

Het verzamelen vond tot in het recente verleden 
plaats door uitputtende verzameling van data. Dat was 
tot vijftig jaar geleden vanzelfsprekend en relatief een-
voudig als gevolg van de gelimiteerde hoeveelheid 
beschikbaar materiaal (zowel in aantal uitspraken/artike-

Wetenschap

De drang naar uitputtendheid is mede het gevolg van het  

hermeneutische karakter van dit type onderzoek, wat vereist 

dat de uitkomsten worden beschouwd in samenhang met het 

gehele bekende materiaal
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27. Het is een interessante vraag welke 

methode een methodologisch artikel zou 

moeten volgen. 

28. B. Marseille, M. Smit, A. Akkermans,  

C. Bijleveld & M. Malsch, ‘Empirical Legal 

Studies in Nederland’, NJB 2020/2406,  

p. 2767-2773.

29. N. Doornbos e.a., ‘Laat wetgever empi-

rische kennis beter benutten!’, NJB 

2020/2974, afl. 36, p. 3298-3304.

30. I. Giesen e.a. (red), Assumpties annote-

ren: Rechterlijke veronderstellingen empi-

risch en juridisch getoetst, Den Haag: Boom 

juridisch 2019.

31. Dat lijkt de kritiek van Wibier 2020, p. 

887, r.k. in te houden: hij is niet tegen zulk 

onderzoek, maar legt er de terechte eis aan 

dat dit naar behoren wordt verricht.

32. Bijvoorbeeld E.R. de Jong e.a., ‘Rechter-

lijke motiveringsstijlen en maatschappelijke 

acceptatie van uitspraken’, NTBR 2020/42 

waarin een degelijke analyse noopt tot 

sobere conclusies.

33. Zie als voorbeeld van een discussie 

hierover V. Geeraerts & R. Maas, ‘Excuses 

belicht vanuit multidisciplinair perspectief’, 

NJB 2020/2233, afl. 33, p. 2463-2472 en 

reacties daarop van L. Wijntjens & G. van 

Dijck, NJB 2020/2898, afl. 42, p. 3237 en 

L. Hulst, NJB 2020/2899, afl. 42, p. 3238.

34. Bijvoorbeeld Van Gestel 2021, ook 

reeds J.B.M. Vranken, Algemeen deel ***, 

nr. 193.

35. Het betreft het ‘verwijderen van de 

steiger’, zoals Nieuwenhuis dat noemde. H. 

Nieuwstadt & E. v. Schagen, ‘De juristen 

moeten de vragen stellen. Interview met 

Prof. Hans Nieuwenhuis’, AA 2007, afl. 11, 

p. 920-925, waarover verder J.B.M. 

 Vranken, ‘Als een arrest niet bevalt, laten 

wij het gewoon weg’, in: A.G. Castermans 

e.a. (red.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis, 

Deventer: Kluwer 2009, p. 77-94.

36. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde ‘empi-

rische cyclus’ van A.D. de Groot, Methodo-

logie, Mouton: Den Haag 1961 en de 

opbouw van de hoofdstukken in het veel-

gebruikte handboek van J. Ritchie e.a. 

(red.), Qualitative Research Practice: A 

Guide for Social Science Students and 

Researchers, Thousand Oaks: SAGE Publi-

cations 2014. 

37. Zie bijvoorbeeld G. van Dijck, M. Snel & 

T. van Golen, Methoden van rechtsweten-

schappelijk onderzoek, Den Haag: Boom 

juridisch 2018, p. 97-102 en G.A.F.M. van 

Schaaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, 

Den Haag: Boom juridisch 2019, p. 215-

279.

38. W. Zwalve & C. Jansen, Publiciteit van 

jurisprudentie, Deventer: Kluwer 2013, p. 

381-384 wijzen op de problemen van een 

overvloed aan gepubliceerde rechtspraak. 

39. Vgl. A.R. Bloembergen, Veertig jaar 

losbladigen, Deventer: Kluwer 2000, p. 12; 

C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoe-

fening van het burgerlijke recht tussen 

1940 en 1992, Nijmegen, 2016. Dit blijkt 

ook impliciet uit de opmerking in boeken 

dat de rechtspraak is bijgewerkt tot een 

zekere datum, wat veronderstelt dat de 

rechtspraak tot die datum erin verwerkt is.

40. Bijvoorbeeld F.J. de Vries, ‘Binnen 

bekwame tijd’, BW Krant Jaarboek 2004, p. 

9-20 met een analyse van feitenrechtspraak 

over de klachtplicht.

41. In Nederland is hiervan inmiddels afstand 

genomen en kiest men doorgaans impliciet 

voor een criterium van vernieuwing, waar-

onder begrepen wordt het vermeerderen van 

de bestaande kennis met relevante nieuwe 

inzichten. Zie bijvoorbeeld njb.nl/aanwijzin-

gen-voor-auteurs/ en ‘Kwaliteit van juridi-

sche publicaties – Redactioneel’, arsaequi.nl. 

In België en Duitsland lijkt nog de norm van 

volledigheid gehandhaafd te worden.

42. Zie bijvoorbeeld Van Dijck, Snel & Van 

Golen 2018, p. 33-48 en Van Schaaijk 

2019, p. 125-163.

43. Van Dijck, Snel & Van Golen 2018, p. 

85 en Van Schaaijk 2019, p. 156-164.

44. Dat geldt overigens voor alle weten-

schappen: de vernieuwing zelf onttrekt zich 

aan regels. Sociale wetenschappers benoe-

men dit vaak als ‘the analytical moment’.

45. Zie hierover o.a. Smith 2009.

len/boeken als bronnen (tijdschriften/kanalen).38 Des-
tijds was het niet ongebruikelijk dat een onderzoeker 
alle gepubliceerde rechtspraak handmatig doorzocht op 
relevantie voor het onderwerp.39 Op basis van alle rele-
vante rechtspraak en literatuur kon vervolgens de analy-
se worden verricht. Die richtte zich met name op de 
rechtspraak van de Hoge Raad, maar men kwam ook in 
het verleden al onderzoek naar lagere rechtspraak 
tegen.40

De drang naar uitputtendheid is mede het gevolg 
van het hermeneutische karakter van dit type onderzoek, 
wat vereist dat de uitkomsten worden beschouwd in 
samenhang met het gehele bekende materiaal. De recon-
structie van het recht moet zoveel mogelijk in overeen-
stemming zijn met de aanwezige rechtsbronnen, inclusief 
gezaghebbende rechtspraak. Ook moet het zoveel moge-
lijk in overeenstemming zijn met de doctrine (al kan er 
beargumenteerd worden afgeweken).41 Ook deze fase 
krijgt in de literatuur over juridische vaardigheden veel 
aandacht.42

De analyse van het materiaal is voor juristen relatief 
recht-toe-rechtaan: het komt allereerst aan op het correct 
en logisch ordenen, volgens de regels van juridische auto-
riteit, van het materiaal teneinde een juiste weergave van 
het positieve recht te verkrijgen. Opnieuw krijgt deze 
onderzoeksfase aandacht in de literatuur over juridische 
vaardigheden.43 

Dat is echter niet meer dan de eerste stap. We ver-
wachten in elk geval dat een reconstructie van het recht 
een enigszins coherente presentatie geeft en dus niet 
blijft steken bij een loutere opsomming van materiaal. 
Daarin verschilt bijvoorbeeld het commentaar in de Groe-
ne Serie Verbintenissenrecht van een Monografie Privaat-
recht. Het is daarbij meestal niet geheel te vermijden dat 
er keuzes moeten worden gemaakt over de beste uitleg 
van het recht. 

Daarnaast kan er (zie par. 2) een zekere vernieuwing 
plaats vinden die deels normatief is – als het kritiek op 
geldend recht betreft –, deels vernieuwing op het gebied 
van inzicht betreft: oplossingen voor problemen, beant-
woorden van rechtsvragen, kritiek op het positieve recht 
e.d. De nieuwe aspecten berusten op conceptuele analyse, 
die dichter aan ligt tegen filosofische en hermeneutische 
benaderingen. Voor de inspiratie om tot nieuwe inzichten 
te komen is geen methode nodig.44 Een methode is alleen 
bedoeld om nieuwe inzichten te rechtvaardigen: om het 
wetenschappelijk forum te overtuigen van de juistheid 
daarvan. Daarvoor volstaat bij doctrinair onderzoek in het 
algemeen de rechtvaardiging in de publicatie, die het 
wetenschappelijk forum moet overtuigen dat het inzicht 
beter is en beter op de feiten past (net zoals in de wiskun-
de, waar het alleen gaat om het bewijs en niet om de wijze 
waarop het bewijs is verkregen). Als hier een methode 
voor is, is deze waarschijnlijk gebaseerd op de hermeneu-
tische methode.45 

 Juristen zijn misschien geneigd om de nadruk op de 
verkeerde aspecten van hun onderzoek te leggen. Het ver-
zamelen van materiaal klinkt methodisch te licht voor 
leerstukgericht onderzoek, mede als niet duidelijk is dat 
uitputtendheid de norm is, wat mede komt doordat dit 
aspect te weinig geëxpliciteerd is. De methode bij analyse 
bestaat primair uit hermeneutiek die bij kwantitatief 

De vernieuwing bij de analyse, wat 

voor juristen het belangrijkste  

element en doel van het onderzoek 

is, onttrekt zich aan iedere methode



10  NEDERLANDS JURISTENBLAD −     7-1-2022 −     AFL. 1

Wetenschap

georiënteerde sociale wetenschappers weinig weerklank 
vindt.46 De vernieuwing bij de analyse, wat voor juristen 
het belangrijkste element en doel van het onderzoek is, 
onttrekt zich aan iedere methode. Daardoor vallen niet-
juristen lastig te overtuigen van de intellectuele en weten-
schappelijke waarde van dergelijk onderzoek.47 

Overigens hoeven juristen ook weer niet te defensief 
te zijn. De methode in kwantitatieve sociale wetenschap-
pen is met name nodig voor het correct verzamelen en 
analyseren van veelal niet-openbare data. Maar daarvoor 
hadden juristen traditioneel geen methode nodig. De data 
in de zin van rechtspraak en literatuur kunnen immers 
niet gefingeerd worden: een onderzoeker kan moeilijk een 
niet-bestaande uitspraak van de Hoge Raad uit zijn duim 
zuigen om zijn theorie te bewijzen. Omgekeerd zal, als 
een onderzoeker ongewenste arresten negeert, hij snel 
gecorrigeerd worden door andere juristen die toegang 
hebben tot hetzelfde bestand aan rechtspraak.48 Hoewel 
kwantitatieve sociale wetenschappen op indrukwekkende 
resultaten mogen bogen, zijn zij minder sterk gericht op 
de gebruikte concepten.49 Dat is juist iets waar doctrinair 
onderzoek de nadruk op legt. De daarbij gehanteerde her-
meneutische methode heeft wel een bezwaar: de herme-
neutische verkrijging van inzicht en verbetering kan niet 
zo goed in termen van een onderzoeksvraag worden 
geformuleerd.50 

Wij hebben met deze analyse hopelijk kunnen preci-
seren waar methodische versterking zinvol is en waar 
niet.

6. De noodzaak van aanpassing van de 
 doctrinaire methode 
De discussie over methoden loopt, zo verdedigen wij, mede 
nogal moeizaam door misverstanden over en weer. Maar 
ook los van de discussie tussen disciplines is methodologi-
sche aandacht voor doctrinair onderzoek van belang. De 
traditionele methode van onderzoek staat namelijk onder 
druk. Als gevolg van de hoeveelheid beschikbaar materiaal 
is het praktisch onmogelijk om handmatig alle rechtspraak 
en literatuur op gelijke wijze diepgaand en volledig te 
 analyseren. Deze ongekende (digitale) ontsluiting van juri-
dische data vindt plaats op nationaal en internationaal 
niveau. De nieuwe werkelijkheid vraagt om een grotere 
aandacht van juristen voor de verantwoording van de wijze 
van verzamelen en analyseren van hun bronnen. Het risico 
bestaat immers dat onduidelijk blijft wat wel en niet onder-
zocht is, waardoor er geen adequate rechtvaardiging van de 
onderzoeksresultaten is.

Dit risico speelt bij zowel rechtspraakanalyse, als bij 
literatuuronderzoek. Waar de juridisch onderzoeker zich 
voor de analyse van rechtspraak in het verleden kon beper-
ken tot de NJ, wordt die route thans als te beperkt gezien. 
Het in kaart brengen en bestuderen van jurisprudentie die 
is verzameld in elektronische databases, in het bijzonder 
die van rechtspraak.nl, vergt een uitgedacht plan van aan-
pak als het onderzoeksdoel is een uitputtende doctrinaire 
analyse te geven van de rechterlijke toepassing van een 
leerstuk.51 De onderzoeker zal door de hoeveelheid aan 
informatie regelmatig gedwongen worden tot het maken 
van keuzes. Ook zal de zoekmachine waarmee gezocht 
wordt noodzakelijkerwijs tot selectie leiden. Enerzijds kan 
zij veel ruis (vals positieven) genereren, als gevolg waarvan 

de onderzoeker handmatig een selectie moet toepassen. 
Anderzijds kunnen de gebruikte zoekcriteria zodanig selec-
tief zijn dat gevallen worden uitgesloten die wel tot het 
onderzoeksveld behoren (vals negatieven).

Hetzelfde dilemma geldt voor de verzameling en 
selectie van literatuur.52 Als alleen lukraak gezocht is met 
een zoekmachine is er geen zekerheid dat de gevonden 
materialen een representatief beeld geven van de stand 
van de wetenschap. De methoden van literature review in 
andere wetenschappen zouden hier misschien kunnen 
helpen.53 Een goede methodische aanpak is ook nodig bij 
onderzoek naar andere tekstuele bronnen, zoals jaarver-
slagen van ondernemingen.54

De enorme toename aan materiaal maakt het prak-
tisch onmogelijk om uitputtend te zijn. Er zijn daarom 
andere technieken nodig om het materiaal te verzamelen. 
Een voorbeeld van twintig jaar terug: een onderzoek naar 
verrassingsbeslissingen beoogde alle rechtspraak van de 
Hoge Raad en literatuur te verzamelen teneinde de lijnen 
in de rechtspraak te kunnen vaststellen.55 Die verzameling 

vond plaats met de sneeuwbalmethode en door het zoe-
ken via de CD-Rom op ‘verrassing*’, ‘verrassingsbeslissing’ 
en ‘verrassingsuitspraak’. Dit is niet expliciet in het artikel 
vermeld, conform de toentertijd geldende presumptie dat 
een auteur er zelf voor instaat dat alle relevante recht-
spraak is verzameld.

 Inmiddels is de situatie echter zodanig dat het 
noodzakelijk is wél enige expliciete methodologische 
verantwoording af te leggen over het verzamelproces. 
Juridische onderzoekers zijn niet (meer) vanzelf geneigd 
of opgeleid om uitputtend te zoeken. Men kan integen-
deel regelmatig teksten lezen die slechts lijken te  
berusten op een ad hoc selectie van rechtspraak en  
literatuur om een argumentatie op te zetten. Voor  
sommige onderwerpen of artikelen kan dat volstaan, als 
het er om gaat iets aannemelijk te maken of een beeld te 
schetsen, maar als een wetenschappelijk onderbouwde 
conclusie moet worden bereikt op basis van de stand van 
het recht is ook een methodologisch verantwoorde basis 
nodig. 

Er zijn op dit punt inmiddels wel stappen gezet. Zo 
wordt het gebruikelijk om ten minste aan te geven over 
welke periode rechtspraak is gezocht, met welke trefwoor-
den of zoektermen en met welke zoekmachines. Mis-
schien is hier nog verdere verfijning mogelijk; het zou 

De enorme toename aan  

materiaal maakt het praktisch 

onmogelijk om uitputtend te 

zijn. Er zijn daarom andere 

technieken nodig om het  

materiaal te verzamelen
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46. Vgl. Van der Burg & Taekema 2020.

47. Evenzo Van der Burg & Taekema 2020.

48. Zie voetnoot 34.

49. Vgl. Pauline Westerman, ‘Naar een 

kritische en relevante rechtstheorie’, 

Netherlands Journal of Legal Philosophy 

2019, 2, p. 244-255, ‘(...) conceptueel 

gezien is het daar vaak een woestenij (...) 

Waar bij de rechtsfilosofie ongeïnformeerde 

conceptuele analyse de boventoon voert, 

daar lijdt menig sociaalwetenschappelijke 

studie aan informatievergaring zonder enige 

reflectie op de theoretische uitgangspunten, 

als die al te ontwaren zijn.’

50. Zie opnieuw Van der Burg & Taekema 

2020.

51. Zie voor inzichten de diverse bijdragen 

in P.W.J. Verbruggen (red.), Methoden van 

systematische rechtspraakanalyse: Tussen 

juridische-dogmatiek en data science, Den 

Haag: Boom juridisch 2021.

52. Van Dijck, Snel & Van Golen 2018, p. 

36-48.

53. Dit kan overigens ook in een voorfase 

nuttig zijn, om een leemte in de weten-

schap te ontdekken. 

54. Een voorbeeld is A. Lafarre & Ch. Van 

der Elst, ‘Corporate Sustainability and 

 Shareholder Activism in the Netherlands’, in 

B. Sjåfjell & C. Bruner (red.), The Cambridge 

handbook of corporate law, corporate 

governance and sustainability, Cambridge: 

Cambridge University Press 2019, p. 260-

275.

55. E. Tjong Tjin Tai, ‘Verrassingsbeslissin-

gen door de civiele rechter’, NJB 2000, afl. 

5, p. 259-264. 

56. Overigens vond dit ook vroeger al 

plaats, bijvoorbeeld H.J. Snijders, Rechtsvin-

ding door de burgerlijke rechter. Een kwan-

titatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge 

Raad en de Gerechtshoven (diss. Leiden), 

Deventer: Kluwer 1978. 

57. Zie M. Hall & R. Wright, ‘Systematic 

Content Analysis of Judicial Opinions’, 

California Law Review 2008, afl. 1, p. 

63-122; M. Salehijam, ‘The Value of Syste-

matic Content Analysis in Legal Research’, 

Tilburg Law Review 2018, afl. 1, p. 34-41; 

en O. Brook, ‘Politics of Coding: On Syste-

matic Content Analysis of Legal Text’, in: 

M. Bartl, P. Cebulak & J. Lawrence (red.), 

Behind the Method: The Politics of Euro-

pean Legal Research, Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing 2022 (te verschijnen), par. 

3, papers.ssrn.com/sol3/papers.

cfm?abstract_id=3887536.

58. Zie voor leerstukgericht onderzoek 

bijvoorbeld L. Smeehuijzen & J. de Haan, 

‘Een empirisch onderzoek naar feitenrecht-

spraak over uitleg’, NJB 2020/2596, afl. 38, 

p. 2923-2930. Zie voor toegepast onder-

zoek bijvoorbeeld L.A.B.M. Wijntjens, ‘Als 

ik nu sorry zeg, beken ik dan schuld?’ Over 

het aanbieden van excuses in de civiele 

procedure en de medische tuchtprocedure, 

Den Haag: Boom juridisch 2020. Zie voor 

rechtsvergelijkend onderzoek bijvoorbeeld 

M. Siems, ‘Asymmetric cross-citations in 

private law: An empirical study of 28 supre-

me courts in the EU’, Maastricht Journal of 

European and Comparative Law 2021, doi.

org/10.1177/1023263X211014693.

59. Hall & Wright 2008, p. 64.

60. Salehijam 2008, p. 35.

61. Zie verder P.W.J. Verbruggen, ‘Metho-

den van systematische rechtspraakanalyse: 

Een inleiding tot het veld’, in: Verbruggen 

2021.

62. Zie in het algemeen M.B. Miles, A.M. 

Huberman & J. Saldaña, Qualitative Data 

Analysis: A Methods Sourcebook, 

Thousand Oaks: SAGE Publications 2014, 

p. 46-52; en L. Spencer e.a., ‘Analysis: 

Principles and Processes’, in: J. Ritchie e.a. 

(red.), Qualitative Research Practice: A 

Guide for Social Science Students and 

Researchers, Thousand Oaks: SAGE Publi-

cations 2014, p. 287-291.

63. Zie voor twee methodologische 

beschouwingen: H. Schebesta, ‘Content 

Analysis Software in Legal Research: A 

Proof of Concept Using ATLAS.ti’, Tilburg 

Law Review 2018, afl. 1, p. 23-33; en 

P.W.J. Verbruggen, ‘Kwalitatieve inhouds-

analyse van rechtspraak met NVivo: Lessen 

uit een systematisch jurisprudentieonder-

zoek naar rechterlijke toetsing in het sport-

recht’, in: Verbruggen 2021.

nuttig kunnen zijn als voor dit deel van het onderzoek 
een harde methodische eis kan worden geformuleerd 
waarmee ook naar andere disciplines kan worden verant-
woord dat de juridische arbeid niet willekeurig is.

7. Nieuwe methoden en technieken en de rol 
van software
De toegenomen aandacht voor de methodologische ver-
antwoording van doctrinair onderzoek verklaart waarom 
dat onderzoek tegenwoordig op een wijze plaatsvindt die 
nauwer aansluit bij de sociale wetenschappen. Bijzonder 
daarbij is dat niet alleen de verzameling en selectie van de 
data, maar ook de analyse daarvan volgens methoden en 
technieken uit die wetenschappen plaatsvindt.56

Een voorbeeld van een methode die vaker wordt aan-
gewend voor doctrinair onderzoek betreft die van ‘systema-
tische inhoudsanalyse’. Deze methode houdt kort gezegd in 
dat data op een gestructureerde en reproduceerbare wijze 
worden verzameld en met behulp van codering worden 
geanalyseerd met als doel ontwikkelingen, trends of patro-
nen in de data bloot te leggen. Zij wordt wijdverbreid 
 toegepast in de sociale wetenschappen voor zowel de kwali-
tatieve, als kwantitatieve analyse van bronnen zoals inter-
viewverslagen, veldrapportages of communicatiemateriaal. 
In toenemende mate wordt de methode ook toegepast in 
doctrinair juridisch onderzoek, bijvoorbeeld voor de analy-
se van rechtspraak.57 Dit gebruik kan leiden tot een beter 
zicht op de werkelijke vorming of toepassing van het recht, 
op basis waarvan vervolgens bestaande normatieve opvat-
tingen of aannames in academische literatuur, beleid of 
wetgeving kunnen worden getoetst.58

Er is wat betreft de analyse een grote gelijkenis tus-
sen deze methode en de traditionele wijze waarop doctri-
nair onderzoek wordt verricht. Hall en Wright stellen in 
hun vermaarde publicatie op het terrein: 

‘This method comes naturally to legal scholars 
because it resembles the classic scholarly exercise of 
reading a collection of cases, finding common 
threads that link the opinions, and commenting on 
their significance.’59 

Benadrukt moet worden dat het aanwenden van  
‘systematische inhoudsanalyse’ niet per definitie leidt  
tot juridisch-empirisch onderzoek.60 De methode betreft 
in de eerste plaats een wijze van gestructureerde data-
verzameling en -analyse van juridische bronnen, zodat 
onderzoeksresultaten beter verantwoord kunnen worden. 
Zij is dus ook geenszins een vervanging, maar een aan-
vulling op de methode van doctrinair onderzoek.61 

Software speelt doorgaans een belangrijke ondersteu-
nende rol in het gebruik van sociaalwetenschappelijke 
methoden voor juridisch onderzoek. MS Word of Excel kun-
nen behulpzaam zijn in het systematisch categoriseren, 
coderen en analyseren van juridische teksten. Voor veel 
projecten zal deze software vanwege het aantal te analyse-
ren uitspraken, de te onderzoeken aspecten (variabelen) of 
de soort van analyse (bijvoorbeeld regressieanalyse) echter 
niet praktisch zijn. Specialistische software biedt in deze 
gevallen uitkomst. Die software kan gericht zijn op de 
kwantitatieve analyse van juridische bronnen (bijvoorbeeld 
SPSS of R). Dichterbij de beleving van klassiek geschoolde 
juridisch onderzoekers staat zogenoemde computer-assis-
ted qualitative data analysis software (CAQDAS). Dit type 
software vervangt uitdrukkelijk niet de kwalitatieve analyse 
die de onderzoeker verricht, maar heeft tot doel de kwali-
teit en efficiëntie van die analyse te verbeteren.62 Voorbeel-
den van dit type software zijn ATLAS.ti en NVivo, die inmid-
dels ook voor rechtspraakanalyse worden toegepast.63 

Een geavanceerdere manier voor de verzameling en 
analyse van juridisch bronmateriaal voor doctrinair 
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64. Zie voor diverse toepassingen van NPL 

de bijdragen in M.A. Livermore & D.N. 

Rockmore (red.), Law as Data: Computa-

tion, Text and the Future of Legal Analysis, 

New Mexico: Santa Fe Institute Press 2019. 

Zie tevens A. Dyevre, ‘Text-Mining for 

Lawyers: How Machine Learning Tech-

niques Can Advance our Understanding of 

Legal Discourse’, Erasmus Law Review 

2021, afl. 1, p. 1-31.

65. Vgl. de enigszins instrumentele aanbeve-

lingen van Van der Burg & Taekema 2020.

66. Zie voor rechtspraakanalyse specifiek: 

T.F.E. Tjong Tjin Tai, ‘Methodologische 

aspecten van een data pipeline voor recht-

spraakanalyse’, in: Verbruggen 2021.

67. Vgl. de slotopmerkingen over de toe-

passing en het nut van netwerkanalyse in 

G. van Dijck & D. van Kuppevelt, ‘Netwerk-

analyse van werkgeversaansprakelijkheid: 

Deelonderwerpen en precedenten in het 

kader van werkgeversaansprakelijkheid ex 

artikel 7:658/7:661 BW’, NJB 2019/527, 

afl. 10, p. 661.

Wetenschap

nieken in juridisch onderzoek.66 Ten slotte is de bijdrage 
van onderzoeksresultaten aan het inhoudelijk, doctrinaire 
debat in sommige gevallen zeer beperkt.67

8. Conclusie
Met deze beschrijving hopen wij duidelijk te maken waar 
verschillende posities in het methodendebat geplaatst 
moeten worden, en waarom het tegenwoordig onont-
koombaar is om de toepassing van de methode verder te 
expliciteren dan in het verleden nodig was. Ook hebben 
wij geprobeerd aan te geven waar mogelijke methodologi-
sche zwaktes van doctrinaire rechtswetenschap zitten, en 
waarom leerstukgericht onderzoek in de verdrukking 
dreigt te komen.

De toegenomen aandacht voor de methodologische 
verantwoording van doctrinair onderzoek nodigt uit tot 
vernieuwing van methoden en technieken van juridisch 
onderzoek. Die vernieuwing zal wat ons betreft niet ten 
koste (mogen) gaan van de interpretatieve, normatieve 
natuur van de doctrinaire wetenschap. Op de lange ter-
mijn is een grotere verscheidenheid in de methoden voor 
de doctrinaire rechtswetenschap een noodzakelijke en 
welkome aanvulling.  

onderzoek is het gebruik van artificial intelligence (AI) en 
andere data science-technieken. Een concrete, maar expe-
rimentele toepassing betreft natural language processing 
(NLP) voor de analyse van wetgeving, beleid en recht-
spraak. Met behulp van NLP kan een algoritme getraind 
worden om juridische teksten in hun natuurlijke vorm te 
leren begrijpen, organiseren en categoriseren. Zo kan een 
gehele digitale juridische dataset geautomatiseerd worden 
geanalyseerd om te ontdekken welke onderwerpen daar 
vaak of minder vaak voorkomen.64

Het gebruik van software en data science-technieken 
leidt tot vernieuwing en revitalisatie van doctrinair juri-
disch onderzoek. Ook maakt het dat onderzoek herken-
baarder voor andere wetenschappelijke disciplines.65 De 
premisse van moderne analysetechnieken is dat hun toe-
passing in het juridische domein leidt tot onderzoek dat 
origineel en relevant is. Of dat daadwerkelijk zo is, moet 
nog blijken. Ten eerste laat slechts een klein gedeelte van 
de doctrinaire wetenschap zich in met de nieuwe technie-
ken en bevindt de ontwikkeling van sommige technieken 
zich nog in een experimentele fase. Ook kleven er belang-
rijke methodologische beperkingen aan de concrete toe-
passing van algoritmen, NPL en andere data science-tech-
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