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Het Zeitschrift für Rechtssoziologie dateert van 1980. Op dit moment bestaat 
de redactie uit een zevental rechtssociologen die aan diverse Duitse universitei-
ten zijn verbonden. Het tijdschrift heeft een wetenschappelijke raad van advies 
waarin vijftien bekende Duitse rechtssociologen zitting hebben. Per jaar ver-
schijnen twee nummers voor een abonnementsprijs van 59 Euro. Vaak zijn de 
nummers grotendeels of helemaal gewijd aan een bepaald thema. De themati-
sche opzet verschilt per jaargang. Het tijdschrift kent soortgelijke hoofdrubrie-
ken als Recht der Werkelijkheid, namelijk forum, artikelen, recensies en een 
wetenschappelijke agenda. De rubriek ‘forum’ heeft een andere functie dan bij 
Recht der Werkelijkheid. Zij bevat de bijdragen over een speciaal thema. Voor 
de zich oriënterende lezer is het prettig dat alle artikelen met een samenvatting 
beginnen (Duits en Engels). De themanummers hebben betrekking op actuele 
discussies. Meestal zijn het uitgewerkte papers die eerder op een conferentie 
zijn gepresenteerd. De overige nummers bevatten een grote diversiteit aan on-
derwerpen. Het zal niet verbazen dat er meer aandacht wordt besteed aan theo-
retische vraagstukken dan in Recht der Werkelijkheid. Hierna geef ik een sa-
menvatting van de bijdragen van de laatste drie jaargangen. Ik licht enkele 
artikelen eruit die mij bijzonder boeiend lijken.  

2004 

Onderwerpen van het eerste nummer van 2004 zijn: de reputatie van advocaten 
bij rechtswetenschappelijke studenten, de uitsluiting van homoseksuelen van de 
bloeddonatie, de rechterlijke oordeelsvinding tussen feiten en fictie en de pro-
blemen in de diverse aanpak van verzoening van slachtoffer en dader. Het 
tweede nummer bevat bijdragen over de rechtsdogmatiek als thema van de 
rechtssociologie, de randvoorwaarden van mediation, de problemen van voog-
den en curatoren in de zorg voor wilsonbekwamen (die worden veroorzaakt 
door statelijke bezuinigingen) en de ideeën van Emile Durkheim over de actue-
le preventie van Duitse gemeenten ten aanzien van strafbare feiten.  

2005 

In het eerste nummer van 2005 staat de relatie tussen recht, sociologie en eco-
nomie centraal. Dit was het thema van de jaarvergadering van de Duitse Vere-
niging voor Rechtssociologie die in april 2005 in Siegen plaatsvond. Twee van 
de vijf artikelen zijn op dit symposium ter discussie gesteld. Zij bevatten boei-
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ende ideeën over globalisering en recht. Opmerkelijk is de hernieuwde aan-
dacht voor de systeemtheoretische theorievorming van Niklas Luhmann en 
Gunther Teubner. De eerste bijdrage over ‘Recht und Wirtschaft als Thema der 
Rechtssoziologie’ (3-34) is de inleiding die Klaus Röhl op het symposium heeft 
gehouden. Het is een mooi overzichtsartikel, waarin de interacties tussen de 
regulering van de economie (‘lex mercatoria’) en statelijk recht centraal staan. 
De bijdrage van Gralf-Peter Callies over ‘Billigkeit und effectiver Rechtsschutz 
– Zu Innovation und Evolution des (Zivil-) Rechts in der Globalisierung’ (35-
56) sluit aan bij Röhls opmerkingen over transnationaal recht. De auteur (geha-
biliteerd bij Gunter Teubner) geeft een overzicht van een systeemtheoretische 
analyse van de ontwikkeling van het wereldrecht.  

Het tweede nummer van deze jaargang bevat artikelen over hypertext en 
recht, familierechtelijke processen, conflictregelingen en discours in het straf-
recht.  

2006 

Centraal in het eerste nummer van deze jaargang staat het thema normativiteit 
in recht, wetenschap en politiek. De vijf opgenomen bijdragen zijn eerder op 
een conferentie gepresenteerd die in juli 2005 in Bielefeld plaatsvond. Uit-
gangspunt van deze conferentie was dat er in de sociaalwetenschappelijke theo-
rievorming over techniek en kennis veel wordt gediscussieerd over de wissel-
werking tussen normen en feiten en dat er steeds meer empirische studies over 
dit onderwerp verschijnen. Bijzonder boeiend zijn de bijdragen van Gunther 
Teubner over ‘Elektronische Agenten und große Menschenaffen: Zur Auswei-
tung des Akteurstatus in Recht und Politik’ (5-30) en Thomas Scheffer over 
‘Law-in-action versus Science-in-action. How they differ and how they can 
benefit from their differences’ (67-86).  

Het tweede nummer is een speciaal nummer over een conferentie van jonge 
rechtssociologen en rechtsantropologen. Deze conferentie vond in november 
2005 in Halle plaats. Het was het tweede symposium van de werkgroep ‘Juri-
disch onderzoek als disciplineoverstijgende uitdaging’. Doel van de conferentie 
was de uitwisseling van ideeën over eigen onderzoek te stimuleren en van ge-
dachten te wisselen over disciplineoverstijgend onderzoek. Gekozen is voor het 
brede thema ‘Öffentlich-Privat: Disziplineübergreifende Perspektiven auf Staat, 
Gesellschaft und Individuum.’ De negen geselecteerde bijdragen hebben dan 
ook betrekking op zeer diverse onderwerpen. Zij bespreken empirische vraag-
stukken van de rechtsvinding en rechtscultuur, maar ook methodologische 
aspecten en de stand van de Duitse en Amerikaanse rechtssociologie. De inlei-
ding op dit themanummer concludeert dat deze boeiende bijdragen van jonge 
wetenschappers een teken zijn dat de Duitse rechtssociologie op de goede weg 
is. Het lijkt mij een goed idee met een soortgelijke workshop te laten zien dat 
dit ook voor Nederland geldt. 


