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Eenheid van handelen – eenheid van spre-
ken. Klein eerbetoon aan Jan F. Glastra
van Loon (1920-2001)

G. van Roermund*

De laatste keer dat ik Glastra van Loon sprak – een jaar geleden in de
senaatszaal van de Universiteit van Amsterdam, een half uur voor een ver-
dediging –, vertelde hij met enig enthousiasme dat hij bezig was nog eens te
promoveren, en wel bij Herman van Gunsteren, zijn promotus. De cirkel
rond: de promotor wordt uiteindelijk promovendus, de hoogleraar wil ten
slotte student zijn, aan het einde van een wetenschappelijke loopbaan is
men ook weer bij het begin. Elk boek een proeve, elke stelling een poging,
elk opstel een essay: één handelen omvat beide momenten. Ik vond het een
beeld dat paste bij Glastra van Loon zoals ik hem kende. Dan bedoel ik niet
zozeer zijn persoon, want ik behoorde niet tot zijn vaste gesprekspartners of
zijn partijgenoten, laat staan tot zijn intimi. Ik bedoel zijn geschriften op het
terrein van de grondslagen van ons recht.
Met opzet gebruik ik deze brede formulering: grondslagen van ons recht.
Want Glastra van Loon heeft deze grondslagen over een breed spectrum
bestudeerd en aan de orde gesteld in woord en daad. Na zijn rechtenstudie
(1945-1949) in Leiden promoveerde hij in 1956 bij G.E. Langemeijer op een
wijsgerige dissertatie die nog altijd buitengewoon lezenswaardig is: Norm
en handeling. Een heruitgave verscheen in 1987,1 het jaar waarin Glastra van
Loon afscheid nam van de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar
rechtsfilosofie (1977-1987). Deze tweede uitgave bevat een uitgebreid voor-
woord, dat in een retrospectief van twintig jaar de stellingen van het boek
herneemt. Het zijn er in hoofdzaak twee, en tezamen vormen zij de kern van
een anti-cartesiaans project. Voor beide stellingen vindt hij, zij het verschil-
lend geploegde, grond bij zijn twee grote leermeesters, de Groninger (later
Göttinger) filosoof Helmuth Plessner en de Amerikaan Charles S. Peirce. De
eerste stelling luidt: ‘Het menselijk subject moet worden teruggezet in de
wereld waaruit het door Descartes was verwijderd.’ Terug naar de lijfelijk-
heid van het cogito, zouden we kunnen zeggen. Deze stelling verbindt het
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* Hoogleraar rechtsfilosofie aan de KUB.
1 Groningen 1987.
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werk van Glastra van Loon met de traditie van de fenomenologie. De twee-
de stelling contrasteert daarmee: ‘De inzichten die zijn verkregen op basis
van de veronderstelling dat de mens als subject buiten de zintuigelijk waar-
neembare werkelijkheid staat (zoals die van de wiskunde en de natuurkun-
de) moeten onaangetast worden behouden.’ Deze stelling verbindt zijn
werk niet zozeer met een traditie als wel met een programma: hoe kan men
in een fenomenologische benadering van mens en recht datgene verdiscon-
teren wat de empirische, positieve wetenschappen erover zeggen? De
ondertitel van Norm en handeling kondigt dit programma aan: Bijdrage tot
een kentheoretische fundering der sociale wetenschappen. Om deze reden
wordt Glastra van Loon beschouwd als een grondlegger van de rechtssocio-
logie in Nederland. Hij dankt dat predikaat niet zozeer aan baanbrekend
werk op het gebied van de empirische rechtswetenschappen, als wel aan
een onvermoeibaar en moeilijk weerlegbaar wijsgerig pleidooi voor het
belang van die wetenschappen. Hij dankt het, concreter gesproken, aan de
bemoediging die daaraan ontleend werd door leerlingen die de empirische
kant op wilden. Ook komt het mij voor, dat zijn nadruk op wat men de empi-
risch-wetenschappelijke bemiddeling van de lijfelijkheid kan noemen, van
invloed is geweest op de wending die de rechtsfilosofie in Nederland heeft
genomen: de Anglo-Amerikaanse traditie van pragmatisme en empirisme
is daarin bepaald sterker geweest dan die waarin het gaat om de plessneri-
aanse ontvouwing van de ‘excentrische positionaliteit’ van het subject.
Maar ten eerste was Glastra van Loon zelf dan ook van mening dat Plessner
een te eenvoudige voorstelling maakte van zowel het menselijk handelen
als de methode waarmee het bestudeerd moest worden. Ten tweede heeft
de mijns inziens wat eenzijdige receptie van die kritiek met tal van andere
factoren te maken, sommige buitengewoon prozaïsch, andere zeer cultuur-
filosofisch. Tot de prozaïsche behoort zeker, dat het vermogen om moeilijke
Duitse en Franse teksten te lezen – voor Van Loon vanzelfsprekend – door
het veranderend schoolsysteem eind jaren zestig op den duur ook onder
professoren al dunner gezaaid bleek. In dezelfde orde ligt het feit dat in de
jaren zeventig in Nederland het pleidooi voor de sociale wetenschappen
aan de juridische faculteiten in hoofdzaak werd gevoerd onder aanvoering
van Ter Heide, een promotus van Glastra van Loon die om vele redenen
spraakmakend was, maar niet om zijn wijsgerige subtiliteit.2 Diepere, cul-
tuurfilosofische oorzaken moet men zoeken in het lot van de fenomenolo-
gie sinds het einde van de jaren zestig. De fenomenologie werd door het
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2 De dissertatie van F.J.C. van Ree, Over het vrije verkeer tussen individu, maatschappij en staat.
Een analyse van de functionele rechtsopvattingen van J.F. Glastra van Loon en J. ter Heide
(Amsterdam 1998) zal in dit tijdschrift nog besproken worden. Ik wil daarop niet vooruitlopen,
maar het predikaat ‘functioneel’ lijkt mij voor de rechtsopvatting van Glastra van Loon om
meerdere redenen ongelukkig.
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opkomende ‘structuralisme’ en vervolgens het ‘postmodernisme’ afgedaan
als een ‘filosofie van het subject’. Pas de laatste tijd begrijpt men dat dit zeer
prematuur was. Er ontstaat een wijsgerige herwaardering van met name
Merleau-Ponty (maar ook van Husserl), juist in het licht van enkele hard-
nekkige problemen binnen een empiristische benadering. Een voorbeeld
daarvan is precies het probleem van lijfelijkheid en reflexiviteit, dat Glastra
van Loon centraal stelde.
Wat daar ook van zij, men kan zich afvragen of vandaag de dag de eenheid
tussen de beide stellingen die aan Norm en handeling ten grondslag lagen,
niet is verbroken ten nadele van de fenomenologische traditie. Die vraag
mag des te meer gesteld worden, wanneer men het citaat van de tweede
stelling nog eens nauwkeurig tot zich laat doordringen. Want weliswaar
wijst het programma van de ondertitel naar de sociale wetenschappen,
maar de stelling zelf noemt andere wetenschappen als toonbeelden van de
distantie tussen cogito en wereld: de wiskunde en de natuurkunde.
Daarmee kan niet bedoeld zijn dat de sociale wetenschappen zich metho-
dologisch op de leest van natuur- en wiskunde zouden moeten schoeien,
wel dat zij zich de kennistheoretische werkelijkheidszin van zulke weten-
schappen zouden moeten eigen maken. Niet alles wat zich aan ‘sociale
wetenschap’ rond het recht verzamelt, kan zich aan dit toonbeeld spiegelen.
Een aanzienlijk deel ervan levert zich bij voorbaat uit aan de normatieve
aanspraken waarmee het rechtssysteem in de politieke werkelijkheid van
alledag opereert. Het zou navrant zijn Glastra van Loon als pleitbezorger
van dit instrumentalisme te gedenken. Eerder zou ik menen dat de dubbele
inzet van Norm en handeling aansluit bij die hedendaagse vormen van
‘fenomenologie’, die een kritische bezinning op het statuut van de sociale
wetenschappen in hun benadering integreren.3 Grond voor deze interpreta-
tie vind ik in het feit dat in de bijdrage aan de Plessner-conferentie in Berlijn
(1992!) opnieuw (en in milde kritiek op Plessner), de wetenschappelijke
benadering van natuurlijke talen en wiskundige stelsels tot voorbeeld
wordt genomen, juist in hun relatie tot het menselijk handelen en juist in
tegenstelling tot het instrumentalisme.4 De kennistheoretische overden-
king van deze vingerwijzingen binnen de rechtstheorie is wellicht nog
maar nauwelijks begonnen. Integendeel, soms lijkt het erop dat zij bewust
worden geretoucheerd of gereduceerd tot evidenties over de ‘wisselwer-
king’ tussen recht en samenleving. Heeft iemand in Nederland ooit iets
gedaan met Scholtens interessante vergelijking in ‘De structuur van de
rechtswetenschap’ tussen rechtsgeleerdheid en structuralistische taalwe-
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3 In dit verband is rechtsfilosofisch relevant een boek als R. Visker, Truth and Singularity.
Taking Foucault Into Phenomenology, Dordrecht [etc.] 1999.

4 Voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd in De Platoonse cirkel (zie hieronder); vgl. p. 20.
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tenschap in de zin van De Saussure?5 Is in de Verenigde Staten ooit serieus
ingegaan op Rawls’ verwijzing naar de chomskyaanse linguïstiek als het
gaat om ‘reflective equilibrium’? Ik wil daarmee niet suggereren dat de lin-
guïstiek een toonbeeld is van methodologische helderheid of eensgezind-
heid. Wel denk ik dat Glastra van Loons intuïties op dit punt tot meer zou-
den moeten leiden dan tot een verbindingsstreepje in de populaire
benaming ‘socio-legal studies’.
Wanneer in 1980 De eenheid van het handelen verschijnt,6 wordt een breder
samengesteld lezerspubliek toegang geboden tot de thematiek die in Norm
en handeling op een hoog abstractieniveau aan de orde was; en wel met een
waaier van essays over thema’s die voor de jurist wat dichter bij huis liggen.
Deze opstellen werden alle eerder gepubliceerd – het befaamde ‘Regels en
bevelen’ oorspronkelijk in het prestigieuze tijdschrift Mind (1958). Met
elkaar vormen zij een betoog dat op ten minste drie hoofdpunten genuan-
ceerde eenheid en verwevenheid bepleit. In de eerste plaats wordt bena-
drukt de verwevenheid van kennisopvatting, mensopvatting en maat-
schappijopvatting. Alleen een analyse van deze nauwe relaties kan ons de
mogelijkheid bieden te ontkomen aan de valse tegenstelling van natuur-
recht en positivisme. Deze twee herbergen immers niet alleen een opvat-
ting van rechtsnormen en rechtsgelding, maar ook een bepaald kennis- en
mensbeeld. Nog altijd is dit inzicht van belang; te gemakkelijk wordt bij-
voorbeeld de rol van de filosofie in het juridisch onderwijs versmald tot een
soort ‘sociaal-ethische oriëntatie’ (men mag ook zeggen: geseculariseerde
godsdienstles), waarbij geen enkele aandacht is voor kenniskritische en
antropologische bezinning. In de tweede plaats, en in samenhang met het
vorige, is er de verwevenheid van norm en feit. Niet dat deze qua denk-
structuur gelijk zouden zijn; wel in die zin dat objectiveringsgronden voor
feiten uiteindelijk normatieve componenten hebben en andersom. En wat
nog belangrijker is: voor Glastra van Loon vormt deze verwevenheid geen
kennistheoretische onmacht: geen ondoorzichtige uithoek van het weten
die door de Verlichtingsfilosofie nog niet in kaart is gebracht en vanwaar
we vormen van vervreemding, ontregeling en machtsmisbruik moeten vre-
zen. ‘Feiten’ zijn voor hem eerst en vooral die banden met de wereld die het
de mens pas mogelijk maken zich op een standpunt te stellen: het vrijko-
men van de wereld in het handelen, of het tot taal en teken worden van de
wereld. In de derde plaats benadrukt Glastra van Loon de verwevenheid van
menselijk handelen en sociale instituties. Instituties – het recht eerst en
vooral – zijn voor hem geen gemechaniseerde of genormaliseerde hande-
lingspatronen die voortdurend van roestvorming moeten worden ontdaan
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5 Bij mijn weten is de taaltheoreticus Seuren (1975) de enige die onafhankelijk van Scholten in
zijn oratie soortgelijke suggesties deed.

6 Meppel/Amsterdam 1980.
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door spontane, creatieve, politieke ingrepen. Integendeel: zonder institutio-
nele inbedding zijn deze quasi-kritische en quasi-geëngageerde ingrepen
vooral manifestaties van willekeur en macht. De noodzaak van voortduren-
de kritische zin en creativiteit is niet gediend met een ontkenning van de
reeds gevestigde zin die zich aandient in de instituties waarin wij feitelijk
altijd al zijn opgenomen. Zonder dat besef verslindt elke revolutie haar
eigen kinderen.
Een vergelijkbare opstellenbundel uit 1987, De ijdelheid van beslissingen.
Opstellen over recht, politiek en ethiek7 houdt zich bezig met nog concretere
problemen, waarbij het belang van de genoemde verwevenheden zich laat
gelden: het constitutioneel karakter van de democratie, het referendum,
deregulering, verkiezingen, het gevangeniswezen, pluralisme en rechtssta-
telijkheid (al heette het toen nog niet zo). In zijn Inleiding tot deze bundel
merkt zijn leerling Schuyt op: ‘Vanuit een consequent volgehouden hande-
lingstheorie is hij in staat een groot aantal klassieke problemen van recht,
staat en openbaar bestuur op een vaak verrassende en op zijn minst intri-
gerende wijze te belichten. De centrale kenmerken van deze theorie, met
name de niet-determinerende opvatting van het menselijk handelen, lei-
den bij het oplossen van praktische problemen tot grotere flexibiliteit en tot
de opvatting, dat “het ook anders gezien” zou kunnen worden. Anders zien
leidt in de praktijk ook tot anders kunnen handelen of tot een ander patroon
van organiseren.’ Wie Kanalen graven8 gelezen heeft, zal hiermee kunnen
instemmen.
Dat brengt mij tot nog een andere vorm van eenheid: de eenheid van den-
ken en handelen in de biografie van Glastra van Loon als persoon.
Hierboven zei ik dat hij zich intensief en over een breed front heeft bezigge-
houden met ‘de grondslagen van ons recht’. Er kan een accent geplaatst
worden op dat ‘ons’: de rechtsorde waarin zijn bestaan was en het onze is
ingebed. Niet noodzakelijk is dat de orde van het Nederlandse recht in de
strikte, positieve zin van het woord. Het is ook en vooral de rechtsorde die
zich voortdurend ontwikkelt vanuit die Nederlandse hechting, zich verzet
tegen fascistische overheersing, aansluiting vindt bij Europa, verbanden
aangaat met elkaar doorkruisende en doordringende andere rechtsordes.
Bij dat recht, beter: bij die rechtsontwikkeling, wist Glastra van Loon zich
betrokken en die betrokkenheid heeft hij metterdaad gestalte gegeven.
Want zijn academische activiteiten werden voortdurend zo niet onderbro-
ken dan toch begeleid door maatschappelijk-politiek engagement, parle-
mentair en buiten-parlementair. Dat kwam eerst en vooral tot uiting in de
publieke functies die hij vervulde. Hij was staatssecretaris van Justitie (1973-
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7 Leiden 1987.
8 Baarn 1976.
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1975), voorzitter van D66 (1975-1979), voorzitter van het Humanistisch
Verbond (1987-1993) en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal (1980-
1999). In zijn ‘In Memoriam’ in het NJB9 herinnert Cees Schuyt ook aan zijn
rol in het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog – een periode die
hem heeft doen besluiten na de oorlog niet terug te keren naar de reeds
begonnen studie medicijnen, maar definitief voor het recht te kiezen.10 Zijn
engagement uitte zich ten slotte in een voortdurende bijdrage aan wat met
een groot woord wel ‘het publieke debat’ wordt genoemd. Hij heeft dat bijna
tot het laatst toe volgehouden. Hoewel de tachtig gepasseerd, liet hij zich
nog bij tal van wijsgerige en politieke discussies betrekken. Hij deed dat met
de hem eigen brille en charme, met gevoel voor betrekkelijkheid, met
humor, maar ook met gedrevenheid en scherpte. Nooit gebruikte hij de
openbare gelegenheid om nog eens een oud kunstje te doen – misschien
wel de grootste verleiding van de derde leeftijd.
Nog tijdens zijn leven kwam een nieuwe bundel opstellen van Glastra van
Loon ter perse: De Platoonse cirkel, geredigeerd door Cees Schuyt en Piet
Hein van den Brandhof.11 Opnieuw gaat het om twee luiken. Eerst een aan-
tal wijsgerige beschouwingen, gecentreerd rond de betekenis van de twee
groten, Plessner en Peirce, in het bijzonder de anti-cartesiaanse inzet van
hun filosofie. Het enige ongepubliceerde opstel in dit luik (‘Wetenschap,
wijsbegeerte en metafysica’) stamt uit een discussie met Ubbink en
Kazemier uit 1957; lezing vereist dat men de filosofische taal van die tijd
enigszins verstaat. De andere zijn van recenter datum en zeer leesbaar. Dan
volgt een tweede luik over politiek en ethiek, beter gezegd een aantal
beschouwingen ‘naar aanleiding van’ actuele problemen, zoals het politie-
ke karakter van de ethiek, religiositeit, humanisme, tolerantie, het gevange-
niswezen, zinloos geweld.
De samenstellers hebben ons zeer verplicht door enkele toevoegingen. Van
den Brandhof betrekt werk en leven op elkaar onder de titel ‘Tussen actie en
reflectie: biografische momenten en het werk van Jan Glastra van Loon’.
Ook vinden we een – op enkele kleinigheden na volledige – bibliografie. Wat
opvalt, is het grote aantal verschillende fora waarop Glastra van Loon zijn
gedachten presenteerde. Vele daarvan waren eerder maatschappelijk dan
wetenschappelijk van aard, wat de schrijver overigens nooit belette om zijn
‘kanalen’ diep uit te graven. Des te belangrijker is echter dit overzicht, zoals
ook de bundeling onder andere gerechtvaardigd wordt door het verspreide
karakter van de teksten. Een derde en laatste toevoeging is een kort curricu-
lum vitae met de voornaamste jaartallen.
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9 NJB 2001, p. 2001-2002.
10 Van den Brandhof werkt dit gedeelte van Glastra van Loons biografie voor het eerst uit in zijn

bijdrage aan De Platoonse cirkel (zie hieronder).
11 Budel 2001.
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Zes van de tien opstellen werden niet eerder gepubliceerd. Verreweg de
meeste stukken van beide luiken tezamen stammen uit de eerste helft van
de jaren negentig, sommige daarvan zijn speciaal voor de bundel herschre-
ven en uitgebreid. Het tekent de vitaliteit waarmee Glastra van Loon nog tot
het laatst toe de pen voerde. Van een verrassende actualiteit is het opstel
‘Europa in crisis’, waarin hij het verschil aantoont tussen een blijvende
ambiguïteit in de ontwikkeling van het naoorlogse Europa en de ‘mismoe-
dige veroordeling’ van deze ambiguïteit als een tot vervelens toe uitgeroe-
pen ‘crisis’. Van een even verrassende diepgang is ‘Humanisme met een
menselijk gezicht’ – een reflectie op de betekenis van een humanisme dat de
kritiek op de subjectfilosofie (Foucault, Lyotard, Derrida) serieus neemt. Men
kan moeilijk verwachten dat het betoog hier gestoeld is op een academi-
sche lectuur van alle geschriften uit de eerste hand. Maar het raakt bepaald
de kern van het modernisme-postmodernisme-debat. Tekenend is boven-
dien dat Glastra van Loon zichzelf in de eerste regels te kennen geeft in zijn
bewondering voor Multatuli: ‘Ik bewonder hem niet alleen als de schrijver
van een van de mooiste boeken uit onze literatuur. Wat ik in hem bewonder
is tenminste evenzeer de manier waarop hij schrijverschap en politiek
engagement in zijn leven met elkaar heeft verenigd. Om die twee te kunnen
combineren moet je zowel afstand kunnen nemen van jezelf en op een rela-
tiverende manier naar jezelf en je medemensen kunnen kijken als je kun-
nen inzetten voor iets dat je raakt.’ Dat is een zelfportret in een portret.12

Hoezo De Platoonse cirkel? Wie de moeite neemt het titelopstel (de bijdrage
aan de Plessner-conferentie, 1992) zorgvuldig te lezen, zal bemerken dat
daarin vele lijnen samenkomen die in het bovenstaande zijn uiteengezet,
maar dat het aan de lezer overgelaten wordt ze dikker of dunner te maken.
In een bepaalde zin gaat het om een kritiek op het platoonse dualisme van
lichaam en geest. Maar het ligt niet voor de hand dat de titel slaat op wat de
auteur bestrijdt. Er is eerst en vooral een positieve betekenis verweven met
‘de Platoonse cirkel’. Het dualisme van twee los van elkaar staande kenver-
mogens en werkelijkheden is in feite een vertekening van een dualiteit in
onze lijfelijke omgang met de werkelijkheid in ons handelen: reflectie is
nooit reflectie op de wereld, maar op onze omgang met de wereld, een
omgang die naar zijn kennisaspect nooit louter zintuigelijk (‘het oog’), maar
altijd ook kinesthetisch (‘de hand’) is. Mathematisering en systematisering
vinden hun wortels steeds in deze dualiteit, waaruit het kinesthetische
moment maar al te vaak wordt weggedrukt ten gunste van een abstract
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12 Terwijl ik dit schrijf, krijg ik een postuum verschenen artikel onder ogen, ‘Het engagement
van Leo Polak’, verschenen in het tijdschrift Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland,
10, 1999 (sic – kennelijk vertraagd), nr. 2, p. 13 e.v., waarin Glastra van Loon zijn opvatting van
filosofie en engagement met respect onderscheidt van die van Polak. Ik dank Hans Gribnau,
die mij op het artikel attent maakte.
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geestesoog dat men dan ‘denken’ noemt. Het kinesthetisch gekende echter
vindt zijn basis in ‘het verloop van de lichaamsbeweging (…); het gaat daar-
in om de cirkel of lijn of andere ruimtelijke figuur die wij met een deel van
het lichaam trekken’. Lezen we hier Wittgenstein over het volgen van
regels? Merleau-Ponty over het lichaam-subject? Neen, we lezen een
Nederlandse rechtsfilosoof die wist wat het was om kinesthetisch betrok-
ken te zijn bij een rechtsorde; die de oud geworden wijn van het representa-
tiedenken niet meer in de nieuwe zakken van de modefilosofie wilde doen;
en die het niet erg vond om niet in alle filosofische finesse te worden begre-
pen, zolang rechtssociologen en andere empirische wetenschappers maar
gehoord werden in het grondslagendebat.
Het tweede proefschrift van Glastra van Loon komt er niet meer. De cirkel
wordt niet rond, de eenheid van handelen blijkt uiteindelijk toch verbrok-
keld te worden door een gebeuren dat er niet binnen valt te brengen en dus
het einde van de eenheid betekent. Wat blijft, is de herinnering aan een filo-
soof die met woord en daad zo sterk geloofde in mensen en hun handelen
dat hij bij zijn student wilde promoveren: een humanist.
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