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De wetteksten van de staat zijn 
de instrumenten van een kleine, 
juridisch onderlegde groep, die 
geschillen uitvechten op basis 
van deze regels. Dat werkt op 
zich prima. Problematisch wordt 
het echter als we proberen het 
leven van mensen te begrijpen 
door het bestuderen van deze 
technisch-juridische regels

1 Wat is de wet?
Wat is de wet? Het lijkt misschien flauw om 
te beginnen met deze vraag waar filosofen al 
duizenden jaren niet uitkomen. Toch denk ik dat 
het nodig is om deze vraag te stellen. 

De meeste juristen definiëren het concept 
‘wet’ doorgaans niet. Als we echter expliciet 
zouden maken waar zij impliciet van uit lijken te 

* M.J. Hopman is universitair docent aan 
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1 Sommige auteurs refereren aan de 
overtuiging dat dit de juiste definitie van 
de wet is, als ‘the ideology of state cen-
tralism’ (J. Griffiths, ‘What is legal plural-
ism?’, The Journal of Legal Pluralism and 
Unofficial Law (18) 1986, afl. 24, p. 3), 
en pleiten voor een loskoppeling van de 
wet en de staat (B. de Sousa Santos, 
Toward a New Legal Common Sense: 
Law, Globalization, and Emancipation, 
Cambridge: Cambridge University Press 
2002, p. 68, 85).

2 E. Ehrlich, Fundamental Principles of the 
Socio logy of Law (1913), New York: Arno 
Press 1975, p. 9-10. 

3 J. Kitzinger, ‘Who are you kidding? 
Children, power, and the struggle against 
sexual abuse’, in: A. James & A. Prout 
(red.) Constructing and Reconstructing 
Childhood, London: Falmer Press 1997, 
p. 168, 175.

4 Er zijn meerdere auteurs, waaronder juris-
ten maar ook bv. socio logen, die pleiten 
voor een bredere defintie van de wet, een 
definitie die niet ‘state-centered’ is en die 
niet alleen focust op ‘black-letter law’. Zie 
over het algemeen auteurs die schrijven 
over legal pluralism en/of socio logy of 
law. Voor specifieke voorbeelden zie bv. 
Ehrlich (1913) 1975; M. Davies, ‘Legal 
Pluralism’, in: P. Cane & H. Kritzer (red.), 
The Oxford handbook of empirical legal 
research, Oxford: Oxford University Press 
2010, p. 805-806; Griffiths 1986. Het 
idee dat je verschillende definities van de 
wet zou kunnen hanteren voor verschil-
lende onderzoeksgebieden ben ik nog 
niet tegengekomen, maar het zou best 
kunnen dat iemand anders dit idee eerder 
heeft geopperd.

gaan, dan zouden ze de wet definiëren als iets 
als ‘bindende regels vastgesteld door de rege-
ring, die zijn vastgelegd in offi ciële wetboeken’.1 
Met die definitie kan men vrij aardig werken in 
de (westerse) rechtspraktijk. Maar als het op het 
dagelijks leven aankomt, en de rol die wetge-
ving daarin speelt, wordt het ingewikkelder. De 
meeste ‘gewone mensen’ (niet-juristen) hebben 
nog nooit een wetboek geopend. Zij hebben 
nog nooit een wettekst gelezen die zij deson-
danks, volgens de wetgever, geacht worden te 
kennen. De wetteksten van de staat zijn dus de 
instrumenten van een kleine, juridisch onderleg-
de groep, die geschillen uitvechten op basis van 
deze regels. Dat werkt op zich prima, wanneer 
het gaat om juridisch-technische kwesties. De 
praktijk van de jurist, de openbaar aanklager, 
de rechter en de advocaat heeft niet veel meer 
nodig. Problematisch wordt het echter als we 
proberen het leven van mensen te begrijpen 
door het bestuderen van deze technisch-
juridische regels. Als we het volgende willen 
weten: waarom doen mensen wat ze doen, 
waarom komen bepaalde criminele handelingen 
voor? Hoe kunnen we bepaalde handelingen 
ontmoedigen of beïnvloeden, welke wettekst 
moeten we dan invoeren? Waarom is het zo dat 
bepaalde mensenrechten geschonden worden, 
welke wetten worden er in dat geval gevolgd, 
of genegeerd? Deze belangrijke vragen lijken 
te vragen om juridisch onderzoek. De doorsnee 
jurist die deze onderzoeksvraag krijgt voorge-
schoteld, is alleen helaas niet opgeleid om deze 
anders te beantwoorden, dan door de tech-
nisch-juridische wetteksten te bestuderen. De 
tradi tionele jurist zal als onderzoeker niet meer 
kunnen zeggen dan ‘dit staat in de wettekst’, en 
‘zo wordt het geïnterpreteerd in de rechtszaal’. 
Hij of zij kan niets zeggen over in hoeverre die 
wet bij mensen bekend is, in hoeverre die wet 
gedrag beïnvloedt, op welke inhoudelijke manier 
die wet gewijzigd zou moeten worden en welk 
effect dat dan zou hebben op gedrag. De jurist 
is niet eens in staat om te begrijpen welke 
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5 Zie ook een discussie van dit punt: 
A.N. Allott, ‘The People as Law-Makers: 
Custom, Practice and Public Opinion as 
Sources of Law in Africa and England’, 
Journal of African Law (21) 1977, afl. 1, 
p 2-4.

6 Binnen het toelaatbare, waarbij de 
grenzen hiervan worden aangegeven 
door wat tenminste nog gerelateerd is 
aan common sense.

7 Gebaseerd op de grondnorm van 
Kelsen. Zie H. Kelsen, General Theory of 
Law & State (1945), New Jersey: Trans-
action Publishers 2007, p. 115-118; 
H. Kelsen, Pure Theory of Law (1934), 
New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd. 
2002, p. 8-9.

8 M.J. Hopman, Looking at Law Through 
Children’s Eyes, Maastricht: Maastricht 
University 2019. Beschikbaar online: 
http://kinderrechtenonderzoek.nl/e-book-
looking-at-law-through-childrens-eyes/. 

9 Zie ook Searle, die uitlegt dat ‘the power 
of the sovereign is derived from the fact 
that the status function of the sovereign 
is accepted by the relevant community, 
whereby “acceptance” does not mean 
“approval”. Acceptance in this context 
means anything from enthusiastically 
embracing to begrudgingly endorsing. 
This also includes the situation in which 
someone finds himself helpless and 
unable to do anything about the situation 
in which s/he finds himself. Recognizing 
thus does not mean approval. Hate, 
apathy and despair are consistent with 
the recognition of what one hates, is 
apathetic about or despairs of changing.’ 
J. Searle, The Construction of Social 
Reality, New York: The Free Press 1995, 
p. 39-41, 61; J. Searle, Making the 
Social World, Oxford: Oxford University 
Press 2011, p. 8.

10 M. Haugaard, ‘Power and Legitimacy’, in: 
M. Mazzotti (red.), Knowledge as Social 
Order: Rethinking the Socio logy of Barry 
Barnes, Farnham: Ashgate Publishing 
Limited 2008, p. 122.

11 Met ‘juridische consequenties’ bedoel ik 
hier consequenties die door de soeve-
rein zijn bepaald, als consequentie voor 
het breken van een wet. Je zou kunnen 
zeggen dat het breken van een sociale 
norm, zoals in het schaakvoorbeeld, er-
voor zorgt dat de vriend met wie je speelt 
jou misschien nu minder aardig vindt, en 
dit zijn ook (sociale) consequenties. Toch 
is er een onderscheid tussen niet meer 
aardig vinden (sociale consequentie) of 
de soort straf of beloning die verbonden 
zijn aan de wetten in een juridische 
orde (juridische consequentie). Zie ook 
Kelsen, die schrijft dat in de morele orde 
doorgaans het principe van retributie niet 
wordt toegepast, en dat het daarom is te 
onderscheiden van een juridische orde. 
‘However approval and disapproval of 
fellow members of the community are 
often sensed as reward and punishment’ 
(Kelsen (1934) 2002, p. 27-28). 

12 Zie bijvoorbeeld ook S. Gomt-
sian, A. Balvert, B. Hock & Ö. Kirman, 
‘Between the Green Pitch and the Red 
Tape: The Private Legal Order of FIFA’, 
Yale Journal of International Law (43) 
2018, afl. 1, p. 85-142.

wetten er levend, relevant en sturend zijn in 
het dagelijks leven van gewone mensen. Zoals 
Ehrlich schreef: 

‘the jurist does not mean by law that which lives and is 
operative in human society as law, but, apart from a few 
branches of public law, exclusively that which is of im-
portance as law in the judicial administration of justice.’2 

Zelf doe ik onderzoek naar kinderrechten. Als 
onderzoeker wil ik begrijpen welke wetten van 
toepassing zijn op bepaalde kinderrechten-
schendingen. Mijn aanname daarbij is dat als 
we zouden begrijpen welke wetten invloed 
hebben op kinderrechtenschendingen, dit een 
eerste stap is in het ontwerpen van een gerichte 
interventie die de schending zelf hopelijk zal 
stoppen. Om in beeld te brengen welke wetten 
van invloed zijn op een kinderrechtenschending, 
vind ik het niet voldoende om te kijken naar de 
technisch-juridische wetteksten van de staat. Ik 
denk namelijk dat de acties van gewone mensen 
in het dagelijks leven geleid worden door een 
hoop sociale regels. Sommige van deze regels 
zijn wetten, sommige sociale regels zijn niet-
juridische sociale normen. Ik denk zelfs – en hier 
wordt het controversieel – dat voor een goed 
begrip van wat de wet voor gewone mensen 
in het dagelijks leven betekent, we een veel 
bredere definitie van ‘wet’ moeten hanteren dan 
de juridisch-technische definitie. 

Mijn aanname is dat als we 
zouden begrijpen welke 
wetten invloed hebben op 
kinderrechtenschendingen, 
dit een eerste stap is in het 
ontwerpen van een gerichte 
interventie die de schending 
zelf hopelijk zal stoppen

In onderzoek naar kinderrechten komt dit extra 
duidelijk naar voren. Een kind heeft over het al-
gemeen geen kennis van de technisch-juridische 
wetteksten van de staat. Maar het kind heeft 
wel degelijk een idee van verschillende wetten, 
zoals wetten die zijn of haar gedrag beïnvloeden. 
Neem bijvoorbeeld de situa tie van seksueel 
misbruik van het kind in de familie. Deze praktijk 
gaat duidelijk tegen natio nale en internatio nale 
technisch-juridische wetgeving in. Waarom 
stemmen kinderen dan soms toch in om seks 
met hun verzorger te hebben, wanneer ze dit 
eigenlijk verschrikkelijk vinden? Waarom gaan 
ze niet naar de politie, of vragen ze om hulp?3 Ik 
denk dat we deze situa tie kunnen begrijpen als 
het kind dat zich juist aan de wet houdt. Het kind 
houdt zich aan de wet van de ouder/verzorger, 
die regeert over het kind: ‘je mag met niemand 
praten over wat wij hier doen’. 

In dit artikel zal ik ten eerste de vraag behan-
delen hoe we ‘de wet’ zouden moeten defi-
niëren. 

2 Definitie van een wet
Zoals gezegd ben ik voorstander van het hante-
ren van een bredere definitie van de wet wanneer 
het gaat om bepaalde vormen van juridisch 
onderzoek, namelijk al het onderzoek dat gaat 
over de wet buiten de rechtszaal.4 Aangezien er 
geen ‘ware’ definitie van de wet lijkt te zijn,5 denk 
ik dat elke onderzoeker zijn eigen definitie moet 
vormen,6 die instrumenteel moet zijn aan het doel 
van het onderzoek. Als het doel bijvoorbeeld is 
om kinderrechtenschendingen beter te begrijpen, 
dan zal de definitie zo moeten zijn dat hiermee 
bruikbare data gevonden kan worden op basis 
waarvan de rol van de wet in relatie tot een kin-
derrecht kan worden begrepen. 

In mijn promotieonderzoek naar 
kinderrechten heb ik de wet 
gedefinieerd als een geldige 
juridische norm, die geldig is 
binnen een juridische orde, 
vanwege het feit dat de norm 
gecreëerd is door de soeverein

In mijn promotieonderzoek naar kinderrechten 
heb ik daarom de wet gedefinieerd als een 
geldige juridische norm, die geldig is binnen een 
juridische orde, vanwege het feit dat de norm ge-
creëerd is door de soeverein. Een soeverein heb 
ik gedefinieerd, gebaseerd op werk van Thomas 
Hobbes, als een artifi cieel persoon, bestaande 
uit één of meerdere natuurlijke personen, die 
juridische macht heeft om wetten te maken, door 
de erkenning van de grondnorm door de rele-
vante juridische gemeenschap. De grondnorm 
is de regel of wet die de voorwaarde stelt voor 
de creatie van wetsregels binnen de juridische 
orde.7 De soeverein heeft autoriteit over de 
juridische gemeenschap aan wie de wetsregels 
worden opgelegd.8

Oftewel: een wet is een regel die bepaald is 
door de soeverein. De soeverein is de persoon 
of groep personen die de autoriteit heeft om 
wetsregels te maken over een bepaalde groep 
mensen (de juridische gemeenschap). Deze 
autoriteit om wetten te maken krijgt de soeverein 
doordat de relevante juridische gemeenschap 
deze soeverein inderdaad ziet als de legitieme 
soeverein – als de partij die wetten over hen mag 
maken. Of ze het hiermee eens of oneens zijn, 
of ze de wetgeving goed of slecht vinden, of ze 
de soeverein waarderen of willen afzetten, is niet 
relevant. In al deze houdingen (de wet is slecht of 
goed, de soeverein zou afgezet moeten worden, 
etc.) erkent degene die deze houding inneemt de 
juridische autoriteit van de soeverein.9 Haugaard 
legt dit principe van erkenning door de gemeen-
schap goed uit:

‘what distinguishes the actual Napoleon from the “na-
poleons” who are found in psychiatric institutions is not 
internal to them but the fact the former (unlike the latter) 
had a substantial ring of reference which validates his 
power.’10 
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13 Merk op dat degene die deel uitmaakt van 
de soeverein als privépersoon vaak ook 
deel uitmaakt van de relevante juridische 
gemeenschap. Om deze reden wordt er 
in de definitie van de wet aangegeven 
dat de soerevein een artifi cieel persoon 
is. Wanneer Mark Rutte optreedt als 
minister-president en in die positie deel 
uitmaakt van het besluit om een wet in te 
voeren dat men in Nederland maximaal 
100 km/u mag rijden op de snelweg, dan 
zal hij tijdens zijn eigen autoritten ook zelf 
aan deze wet worden onderworpen.

14 Of het mogelijk is dat verschillende 
juridische ordes coëxisteren in hetzelfde 
sociale veld is een discussie in het dis-
cipline van legal pluralism. Zie voor een 
overzicht S.E. Merry, ‘Legal Pluralism’, 
Law & Society Review (22) 1988, afl. 5, 
p. 869-896.

15 Vele auteurs binnen legal pluralism maken 
dit punt. Zie bijvoorbeeld B. Oomen, 
Chiefs in South Africa: law, power and 
culture in the post-apartheid era, Leiden: 
Leiden University Press, p. 25; Davies 
2010; L. Favali & R. Pateman, Blood, Land, 
and Sex: legal and political pluralism in 
Eritrea, Bloomington: Indiana University 
Press 2003, p. 1-2; De Sousa Santos 
2002; M. Weber, Economy and Society: 
An outline of interpretive socio logy (1922), 
Berkeley: University of California Press 
1978, p. 316; International Council 
on Human Rights Policy, When Legal 
Worlds Overlap: Human Rights, State 
and Non-State Law, Geneva: ICHRP 
2009, par. V, beschikbaar via www.ichrp.
org/files/ reports/50/135_report_en.pdf, 
geraadpleegd op 3 februari 2019.

16 De Sousa Santos 2002, p 391-393. De 
auteur noemt deze ordes zelf allemaal 
‘place’, bijvoorbeeld ‘the household place’, 
‘the marketplace’, etc. Ik heb ervoor 
gekozen om sommige van deze places 
als orde te vertalen, ter verduidelijking. 
De auteur noemt deze places wel zelf 
juridische ordes.

17 L. Pospisil, ‘Legal Levels and Multiplicity 
of Legal Systems in Human Societies’, 
The Journal of Confict Resolution (11) 
1967, afl. 1, p. 9. 

18 Posposil spreekt over ‘legal system’, of 
‘legal level’.

19 Pospisil 1967, p. 9; L. Pospisil Anthro-
pology of law: a comparitive theory, New 
Haven: HRAF Press 1974, p. 107.

20 Pospisil 1967, p. 13.
21 Pospisil 1967, p. 13-15; Pospisil 1974, 

p. 112.
22 Pospisil 1967, p. 13.
23 Pospisil 1967, p. 17.
24 De Sousa Santos schrijft over de beteke-

nis die de westerse cultuur hecht aan het 
schrijven als een ceremonie, en het ge-
schreven product als een uitdrukking van 
toewijding. Hij concludeert dat het schrij-
ven en het geschrevene rhetorische topos 
zijn in onze sociaal-juridische cultuur (de 
Sousa Santos 2002, p. 107-108). Zie 
ook Allott die in deze context spreekt 
over ‘[…] the “black-letter” lawyers who 
see law as norms and rules in books […]’, 
Allott 1977, p. 3.

25 Zie B. Weber ‘Evidence of language con-
tact in the Parliament Rolls of Medieval 
England: Nothwithstanding-constructions 
as a case of Nachbau’, in: S. Kranich 

Het verschil tussen een sociale, niet-juridische 
regel (norm) en een juridische regel (norm) is 
in dit geval tweeledig. Ten eerste kun je niet 
zomaar uit een juridische situa tie stappen, en 
zeker niet als je iets gedaan hebt wat tegen de 
wetsregels van die orde ingaat. Als je aan het 
schaken bent en je doet een zet die niet kan 
volgens de regels van het spel, dan kunnen jij 
en je tegenstander besluiten om gewoon verder 
te spelen, of je kunt stoppen. Je hebt dan wel 
een sociale norm gebroken (de regel over hoe 
je hoort te schaken), maar dit is geen juridische 
norm, en je zult geen juridische consequenties 
hoeven te ondergaan voor het breken van deze 
regel.11 Voor een kind dat buiten gaat voetbal-
len met vrienden geldt hetzelfde. Maar voor een 
professionele voetballer die een regel breekt en 
een rode kaart krijgt, is het een ander verhaal. 
Deze voetballer kan weglopen en besluiten nooit 
meer te voetballen, maar hij/zij zal nog steeds 
de gevolgen van de rode kaart (bijvoorbeeld een 
schorsing) moeten ondergaan. De wereld van 
het professionele voetbal kan daarom worden 
begrepen als een juridische orde, waarbij de 
FIFA bijvoorbeeld de internatio nale juridische 
normen voor de voetbalwereld vastlegt, en de 
natio nale voetbalbonden de natio nale wetge-
ving.12 

Ten tweede is er een duidelijke machtson-
gelijkheid tussen de soeverein en de relevante 
juridische gemeenschap.13 Twee vrienden 
die samen schaken, kunnen samen de regels 
bepalen (ze zouden die bijvoorbeeld samen 
kunnen aanpassen als ze daar zin in hebben) 
en hebben een gelijke positie ten opzichte van 
de regels. In een juridische orde bepaalt de 
soeverein de wetten en de juridische con-
sequenties wanneer die worden overtreden. 
De juridische gemeenschap wordt door deze 
wetten geadresseerd en moet bepalen of ze 
zich hier wel of niet aan houden. In relatie tot 
sociale normen zijn alle mensen gelijk en op 
een bepaalde manier bepalen we de sociale 
normen met elkaar. Wanneer iemand bijvoor-
beeld zou voorstellen om vanavond met onze 
handen te eten in plaats van met vork en mes, 
kunnen we hiermee instemmen of niet. Het kan 
ook dat sommigen op dit voorstel ingaan en 
anderen niet, terwijl de juridische norm bepaald 
wordt door de soeverein, waarna de juridische 
gemeenschap aan deze wetten wordt onder-
worpen. Er is soms ruimte voor discussie en 
invloed, maar uiteindelijk bepaalt de soeverein, 
in het geval van de wet.

We zullen zien dat mensen 
doorgaans behoren tot de 
juridische gemeenschap 
van verschillende juridische 
ordes. Zij worden daardoor 
door meerdere wetten, van 
verschillende juridische 
ordes, aangesproken

3 Juridische ordes
Wanneer we deze definitie van de wet toepas-
sen op het dagelijks leven, zullen we zien dat 
mensen doorgaans behoren tot de juridische ge-
meenschap van verschillende juridische ordes.14 
Zij worden daardoor door meerdere wetten, van 
verschillende juridische ordes, aangesproken. 
Eén van deze juridische ordes is de staat, maar 
dit is zeker niet de enige juridische orde.15 

Verschillende academici hebben dit idee 
verder uitgewerkt, doorgaans onder de noemer 
‘legal pluralism’. De Sousa Santos onderscheidt 
bijvoorbeeld de zes voornaamste juridische or-
des die men tegenkomt in een kapitalistische sa-
menleving, namelijk: de huishoudelijke orde, de 
werkplaats, de marktplaats, de gemeenschaps-
plaats, de burgerorde en de wereldorde.16 
Pospisil bestudeert in zijn empirische werk de 
verschillende juridische ordes van de Kapauka 
Papuans, de Naunaimut Eskimo’s en Tiroolse 
boeren. In al deze gemeenschappen vindt hij 
juridische ordes:

‘the decisions of the leaders of the various subgroups 
bore all the necessary criteria of law (in the same way 
that modern state law does): the decisions were made 
by leaders who were regarded as jural authorities by 
their followers […] these decisions were meant to 
be applied to all “identical” (similar) cases decided 
in the future […] they were provided with physical or 
psychological sanctions […] and they settled disputes 
between parties represented by living people.’17

Daarbij beweert hij dat elke func tio nerende 
subgroep van een maatschappij een eigen 
juridische orde18 heeft die noodzakelijk anders is 
dan de juridische ordes van de andere subgroe-
pen.19 Zulke subgroepen zijn bijvoorbeeld de 
juridische ordes van de verschillende staten van 
de Verenigde Staten,20 maar ook het huishouden 
waar de beslissingen en regels worden gehand-
haafd door de family authority,21 of bijvoorbeeld 
de criminele organisatie, de provincie, het dorp 
en de clan.22 Pospisil voegt hieraan toe dat het 
centrum van juridische macht in verschillende 
juridische ordes kan liggen, afhankelijk van 
welk perspectief men inneemt. Voor een lid van 
een criminele organisatie bijvoorbeeld ligt het 
centrum van de juridische macht waarschijnlijk 
in de orde van de organisatie, en dus zal hij/zij 
geneigd zijn om eerder de wet van de criminele 
organisatie te volgen dan die van de staat:

‘the law of the criminal gang is usually provided with 
sanctions much harsher and infinitely more effective 
and immediate in application than sanctions of the 
official law of the country; therefore members of such 
organizations conform primarily with the legal system 
of their illicit organization. Thus, as far as the gangsters 
are concerned, the legal center of power is located 
in the gang rather than on the level of society as a 
whole.’23

Tot slot kan uit de definitie van de wet onder pa-
ragraaf 2, en ook uit het werk van onder andere 
Pospisil en De Sousa Santos, worden afgeleid 
dat wetten niet per se vastgelegd hoeven te 
worden in offi ciële, geschreven  documenten, 
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(red.), Multilingual Discourse Production: 
Diachronic and Synchronic Perspectives, 
Amsterdam: John Benjamins Publishing 
Company 2011.

26 Zie bijvoorbeeld A.N. Allot, ‘What is to be 
Done with African Customary Law?: The 
Experience of Problems and Reforms in 
Anglophone Africa From 1950’, Journal of 
African Law (28) 1984, afl. 1-2, p. 56-71; 
R. Sacco, ‘Mute Law’, The American 
Journal of Comparative Law (43) 1995, 
afl. 3, p. 455-467; P. Leman ‘African Oral 
Law and the Critique of Colonial Moder-
nity in The Trial of Jomo Kenyatta’, Law & 
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Legal Oppossitional Narrative: A Case 
Study in Cameroon, Lanham: Lexington 
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maar dat zij bijvoorbeeld ook verbaal kunnen 
worden gedeeld. Ook dit aspect gaat in tegen 
het technisch-juridische begrip van een wet, 
waarbij juristen er vaak impliciet van uitgaan 
dat wetten in geschreven vorm moeten zijn 
vastgelegd.24 Maar die aanname wordt niet 
per se breed gedeeld, niet in de geschiede-
nis en niet in andere culturen. Het woord ‘wet’ 
verwijst historisch gezien naar een beslissing 
van de soeverein, en niet naar een geschreven 
tekst.25 In niet-westerse juridische theo rieën 
is het bestaan van een orale juridische cultuur 
gemeenplaats, en ongeschreven juridische 
normen worden over het algemeen als wetten 
beschouwd.26

De hypothese in mijn 
proefschrift was dat er voor 
kinderen hoofdzakelijk drie 
juridische ordes zouden zijn die 
hun situatie, wat hun rechten 
betreft, bepalen: de juridische 
orde van het gezin, de school 
of de schoolklas, en de staat

4 Juridische ordes voor kinderen
Vanuit kinderen bekeken lijkt het er ook op dat 
er verschillende juridische ordes zijn, waarvan 
de wetten aan hen geadresseerd zijn en waar zij 
deel van uitmaken. De hypothese in mijn proef-
schrift was dat er voor kinderen hoofdzakelijk 
drie juridische ordes zouden zijn die hun situa tie, 
wat hun rechten betreft, bepalen: de juridische 
orde van het gezin, de school of de schoolklas, 
en de staat. 

Het gezin
Aristoteles schreef in 350 v.Chr. al dat de vader 
over de kinderen regeert in het gezin, en dat hij 
daarbij een soort koninklijke macht uitoefent.27 
Ook andere filosofen zoals Hobbes en Rous-
seau omschreven het gezin als een juridische 
orde, waarbij de vader als soeverein over de 
kinderen regeert.28 Vanuit het kind gezien wor-
den er vaak regels opgelegd door de ouders/
verzorgers. Kinderen lijken de autoriteitspositie 
van de ouder/verzorger hierin vaak te accepte-
ren, zeker als zij jonger zijn. Ook wanneer ze het 
misschien niet met bepaalde regels eens zijn, 
accepteren ze wel de ouder/verzorger als soeve-
rein (dit verandert meestal aan het einde van 
de pubertijd). In deze zin is het gezin dus een 
juridische orde voor het kind. Dit kan ook wor-
den geobserveerd wanneer we denken aan een 
kind dat tegen zijn/haar stiefmoeder opmerkt ‘jij 
mag mij niet vertellen wat ik mag doen, want jij 
bent niet mijn echte moeder’, daarbij implicerend 
dat ‘de echte moeder’ (deel van de) soeverein is. 
Ook empirisch onderzoek lijkt te bevestigen dat 
het gezin inderdaad kan begrepen worden als 
een juridische orde, vanuit het perspectief van 
kinderen.29

De school
Een andere mogelijk belangrijke juridische orde 
voor het kind is de school, en/of de schoolklas. 
Ook hier gelden regels, die opgelegd worden 
door een autoriteit, namelijk de schoolleiding en/
of de leerkracht. Ook hier geldt dat terwijl de 
kinderen het niet altijd eens zullen zijn met de 
inhoud van deze regels, ze over het algemeen 
wel de leerkracht zien als een autoriteitsfiguur, 
die vanwege zijn/haar positie regels over de 
leerlingen mag maken en het volgen van deze 
regels ook mag afdwingen. Foucault schreef al 
uitgebreid over het aanleren van discipline aan 
leerlingen in het westerse onderwijs.30 Ook em-
pirische onderzoeken in het onderwijs lijken be-
wijs te geven voor het begrijpen van de school 
en/of de klas als juridische orde, bijvoorbeeld 
wanneer het gaat over ‘klassenregels’ of ‘school-
regels’ en verschillende vormen van klassenor-
ganisatie zoals bijvoorbeeld een democratische 
of juist autoritaire vorm.31

De staat
Hoewel er uiteraard veel wetten van de staat als 
juridische orde zijn die het kind direct aan-
gaan, kan men zich afvragen of het kind zich 
wel bewust is van de staat als juridische orde, 
en van haar wetten. In de literatuur is er een 
discussie over of kinderen wel of niet burgers 
zijn, aangezien zij niet deelnemen, of kunnen 
nemen, aan de politiek. Daarbij wordt soms ook 
gevraagd of de wetten van de staat eigenlijk wel 
voor kinderen gelden, als zij er geen inspraak op 
en soms (vaak?) zelfs geen weet van hebben.32 
Er lijkt echter wel een onderscheid te zijn tus-
sen het deelnemen aan de politiek als burger, 
en simpelweg het behoren tot een juridische 
gemeenschap van een juridische orde. Een lid 
van een juridische gemeenschap erkent de soe-
verein als degene die de wetten over hem/haar 
maakt, en wordt geadresseerd door de wetten 
van de soeverein. 

Kleine kinderen erkennen misschien niet de 
regering als soeverein – er is hier bijna geen 
empirisch onderzoek over.33 Zij zullen wellicht 
indirect deel uitmaken van de juridische orde van 
de staat, door de ouder/verzorger die hen oplegt 
om de wetten van de staat te volgen (en uitlegt 
welke wetten dit zijn). Oudere kinderen zullen 
wellicht wel de regering erkennen als soeverein. 

5 Empirische test
Om deze theo rie, dat het hanteren van een bre-
der begrip van ‘de wet’ zal leiden tot een beter 
begrip van waarom kinderrechten geschonden 
worden, te testen in de praktijk, en te zien of 
deze aanpak daadwerkelijk zou leiden tot een 
beter begrip van welke wetten van toepassing 
zijn in het geval van kinderrechtenschendingen, 
heb ik deze theo rie getest in drie verschillende 
deelonderzoeken, namelijk:

1 Het recht van het kind op onderwijs in 
Nederland, speciaal gericht op thuiszitters, 
thuisonderwijs en Roma-kinderen

2 Het recht van het kind op onderwijs in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek
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3 Het recht van het kind op nationaliteit in de 
Turkse Republiek Noord-Cyprus

Elk van deze deelonderzoeken begon met het 
onderscheiden van mogelijk relevante juridische 
ordes, zoals de internatio nale orde, de natio nale 
orde, de Roma-orde, de school, de gemeente, 
het gezin, het dorp en de religieuze orde. Vervol-
gens ging ik in gesprek met poten tiële leden van 
de soeverein van deze ordes (ouders, priesters, 
ministers, etc.) en met kinderen zelf.34 Deze em-
pirische data werd aangevuld en vergeleken met 
enerzijds klassiek juridisch onderzoek naar wat 
is vastgelegd in wetboeken, en anderzijds met 
literatuuronderzoek. 

In alle drie de deelonderzoeken bleek deze 
aanpak relevant, en leverde deze nieuwe en meer 
uitgebreide data op met betrekking tot kinder-
rechtenschendingen dan wanneer er alleen 
klassiek juridisch onderzoek zou zijn gedaan. In 
het deelonderzoek in Nederland bijvoorbeeld, 
werd duidelijk dat het gezin een zeer sterke juri-
dische orde is voor Nederlandse kinderen, zowel 
vanuit het perspectief van het kind als vanuit het 
perspectief van de ouder/verzorger. De soeve-
rein van het gezin beslist in principe over het 
onderwijs van het in Nederland wonende kind. 
Mocht die beslissing overeenkomen met wat de 
soeverein van de staat heeft bepaald en wat men 
op school/in het samenwerkingsverband heeft 
besloten, dan is er geen probleem. Het komt ech-
ter ook regelmatig voor dat deze verschillende 
juridische ordes met elkaar in conflict komen, 
vanwege een verschil in opvatting over wat het 
beste is voor het kind wat betreft onderwijs. Dit is 
in feite de kern van de zogenoemde ‘thuiszitters-
problematiek’.35 In deze gevallen ligt het centrum 
van de juridische macht vaak bij de ouder/verzor-
ger. Het is vaak de ouder die beslist: jij gaat niet 
meer naar school, jij krijgt vanaf nu thuisonder-
wijs, jij gaat naar een andere school, jij gaat niet 
naar een speciale school. 

In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) wa-
ren de resultaten van technisch-juridisch onder-
zoek totaal irrelevant geweest voor het begrijpen 
van kinderrechtenschendingen, aangezien in dit 
land – ook wel een ‘failed state’ genoemd36 – de 
staat bijna niet opereert als een juridische orde. 
Er zijn wel offi ciële wetteksten, maar die zijn niet 
beschikbaar voor de bevolking.37 Bovendien kent 
bijna niemand, inclusief medewerkers van de poli-
tie en regering, de inhoud van deze wetteksten.38 
In deze casus bleek dat er überhaupt zeer weinig 
wetten waren, van welke juridische orde dan 
ook, die betrekking hadden op het onderwijs van 
kinderen die wonen in de CAR. De enige juridi-
sche orde rondom kinderen in dit opzicht was de 
klas, waarbij de leraar werd erkend als soeverein. 
Voor de rest waren deze kinderen grotendeels 
autonoom wanneer het aankwam op hun onder-
wijs. Zij bepaalden vaak zelf of zij wel of niet naar 
school gingen. Als zij naar school wilden gaan, 

34 Voor een meer uitgebreide beschrijving 
van de methodologie van het onder-
zoek, zie Hopman 2019, hoofdstuk 4.

35 Onlangs was weer in het nieuws dat 
het aantal thuiszitters (kinderen die 
langer dan drie maanden niet naar 
school gaan) opnieuw is gestegen, 
zie: NOS Nieuws, ‘Aantal langdurig 
thuiszittende leerlingen weer omhoog, 
nu bijna 5000’, beschikbaar via https://
nos.nl/artikel/2320954, geraadpleegd 
op 15 februari 2020.

36 T. Carayannis & L. Lombard, ‘Introduc-
tion’, in: T. Carayannis & L. Lombard 
(red.), Making Sense of the Central 
African Republic, London: ZED Books 
2015, p. 3; S.W. Smith, ‘CAR’s History: 
The Past of a Tense Present’, in: Cara-
yannis & Lombard (red.) 2015, p. 17; 
International Crisis Group, Central Af-
rican Republic Anatomy of a Phantom 
State 2007, p. 1, beschikbaar via www.
crisisgroup.org/africa/central-africa/
central-african-republic/central-african-
republic-anatomy-phantom-state, 
geraadpleegd op 13 februari 2019.

37 Dit onder andere omdat een groot 
deel van de bevolking analfabeet is 
en geen toegang heeft tot internet of 
bibliotheken, maar ook omdat zelfs voor 
mensen met deze toegang die kunnen 
lezen en schrijven de betreffende docu-
menten zeer moeilijk te vinden zijn (zie 
ook UNESCO (n.d.) Central African 
Republic, beschikbaar via http://uis.
unesco.org/country/CF, geraadpleegd 
op 4 april 2017). Zelf heb ik er bijvoor-
beeld zeer lang over gedaan om de 
wettekst van de natio nale onderwijswet 
te vinden. Die bevond zich niet in de 
bibliotheek van de juridische faculteit en 
ik kreeg deze niet van het Ministerie van 
Onderwijs. Ook bij een internatio nale 
ngo konden ze de tekst niet vinden. Uit-
eindelijk ontving ik een slecht leesbare 
pdf-versie van een ngo-medewerker.

38 Hopman 2019, § 6.3.1-6.3.2.

moesten ze vaak zelf op zoek naar manieren om 
het schoolgeld te betalen. Dit was een belangrijke 
bevinding, omdat het aantoont dat interventies 
ten behoeve van het onderwijs van kinderen in de 
CAR zich beter direct op kinderen kan richten in 
plaats van op de ouders/verzorgers.

In het deelonderzoek in de Turkse Republiek 
Noord-Cyprus (TRNC), naar het recht van 
kinderen op nationaliteit, leek deze aanpak in 
eerste instantie iets minder relevant, aangezien 
‘nationaliteit’ op zichzelf een technisch-juridisch 
concept is. Echter bleek hier al gauw dat er een 
onderscheid gemaakt diende te worden tussen 
de offi ciële wetteksten en de onoffi ciële wetten 
die bekend waren bij, en toegepast werden door, 
de medewerkers van de ministeries van binnen-
landse zaken (zowel aan de noordkant (TRNC) 
als aan de zuidkant (Republiek Cyprus) van het 
eiland). Ook deze wetten, die niet in geschreven 
vorm beschikbaar waren (voor zover ik kon vinden 
tenminste), waren soms direct in tegenspraak 
met de offi ciële staatswetgeving. Een klassiek 
juridisch onderzoek had ook deze wetgeving 
niet boven water gehaald, en dus de schending 
van kinderrechten in de TRNC wat betreft het 
verkrijgen van nationaliteit niet begrepen, of zelfs 
niet eens opgemerkt. 

Ik hoop van harte dat andere 
juridische onderzoekers de hier 
gepresenteerde theo rie verder 
zullen testen in ander juridisch 
onderzoek buiten de rechtszaal

6 Conclusie
Ik begon dit artikel met de stelling dat er een 
bredere definitie van ‘wet’ moet worden gehan-
teerd wanneer men juridisch onderzoek doet dat 
gaat over de wet buiten de rechtszaal, over de 
wet zoals die geldt voor gewone mensen in het 
dagelijks leven. Onderzoek naar kinderrechten 
is één van de mogelijke domeinen waar zo’n 
bredere definitie van belang is. In dit artikel heb ik 
het voorbeeld gegeven van mijn eigen onderzoek 
naar kinderrechten. Ik heb laten zien hoe ik in drie 
deelonderzoeken naar kinderrechtenschendin-
gen in zeer verschillende politieke en culturele 
contexten, een beter begrip kreeg van de wetten 
die bijdragen aan deze schendingen, door de wet 
zo te definiëren dat meerdere mogelijke juridische 
ordes konden worden onderzocht. Dit leverde 
meer relevante data op dan wanneer ik uitslui-
tend een technisch-juridische definitie van de wet 
had gehanteerd. Uiteraard zijn dit nog maar drie 
deelonderzoeken. Ik hoop van harte dat andere 
juridische onderzoekers de hier gepresenteerde 
theo rie verder zullen testen in ander juridisch 
onderzoek buiten de rechtszaal. 
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