
VSR-VWR Author meets Readers bijeenkomst 
 

Datum: maandag 24 juni 2019, 13:30 - 17:00 uur 

Plaats: Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, zaal 0.19 

 

De Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR) en de 

Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht (VWR) nodigen u van harte uit voor een Author 

meets Readers bijeenkomst op maandagmiddag 24 juni 2019 in Utrecht. Tijdens deze 

bijeenkomst zullen drie recent uitgegeven boeken en de schrijvers centraal staan. In elkaar 

opvolgende sessies zal telkens een boek worden besproken. Allereerst door een tweetal 

referenten, waarna de auteur de gelegenheid krijgt om te reageren. Vervolgens wordt een 

dialoog met de zaal aangegaan. 

 

13:15   Zaal open 

13:30 – 14:30  Waarom mensen radicaliseren (2019), Kees van den Bos 

   Referenten: Ton Hol (UU) en Paulien de Winter (RUG) 

14:30   Pauze 

14:45 – 15:45  Nobody’s Law (2018), Marc Hertogh 

Referenten: Urszula Jaremba (UU) en Lisa Ansems (UU) 

15:45   Pauze 

16:00 – 17:00  Outsourcing the Law (2018), Pauline Westerman 

   Referenten: Rob Schwitters (UvA) en Pauline Phoa (UU) 

17:00   Borrel 

 

De toegang is gratis, maar gelieve wel aan te melden via Marc Simon Thomas, 

m.a.simonthomas@uu.nl o.v.v. 'aanmelding VSR-VWR seminar' in de onderwerpsregel 

 

Wij hopen jullie in grote getalen te mogen verwelkomen, 

Elaine Mak, namens de VWR 

Marc Simon Thomas, namens de VSR  

mailto:m.a.simonthomas@uu.nl


Van den Bos 2019 

K. van den Bos, Waarom mensen radicaliseren. Hoe waargenomen onrechtvaardigheid radicalisering, 

extremisme en terrorisme aanwakkert, Amsterdam: Prometheus 2019, 

In Waarom mensen radicaliseren toont Kees van den Bos aan dat radicalisering van moslims, rechts-

extreme groeperingen en links-extreme individuen wordt aangewakkerd door waargenomen 

onrechtvaardigheid. Dit komt omdat waargenomen onrechtvaardigheid niet alleen maar een indruk is 

van mensen, maar als ‘echt’ aanvoelt. Als iets als echt onrechtvaardig wordt ervaren, dan leidt dit vaak 

tot boosheid en vervolgens tot radicaal en extremistisch gedrag. Dit boek beoogt radicalisering, 

gewelddadig extremisme en terroristisch gedrag te verklaren, zodat we het kunnen voorspellen en, 

waar mogelijk, voorkomen of verminderen. Hiertoe moeten we radicaliserende personen serieus 

nemen en zorgvuldig nagaan hoe zij de wereld waarnemen. Kees van den Bos geeft niet alleen een 

wetenschappelijke analyse van radicalisering, maar schetst ook hoe belangrijk het is om 

radicaliserende personen te wijzen op hun serieuze verantwoordelijkheden ten aanzien van een 

democratische rechtsstaat.  

 

Hertogh 2018 

M. Hertogh, Nobody’s Law: Legal Consciousness and Legal Alienation in Everyday Life, London: 

Palgrave Socio-Legal Studies 2018.  

Nobody’s Law shows how people – who are disappointed, disenchanted, and outraged about the 

justice system – gradually move away from law. Using detailed case studies and combining different 

theoretical perspectives, this book explores the legal consciousness of ordinary people, businessmen, 

and street-level bureaucrats in the Netherlands. The empirical research in this study tells an original 

and alternative narrative about the role of law in everyday life. While previous studies emphasize the 

law’s hegemony and argue that it’s ‘all over’, Hertogh shows that legal proliferation makes it harder 

for people to know, and subsequently identify with, the law. As a result, official law has become 

increasingly remote and irrelevant to many people. The central finding presented in this highly topical 

text is that these developments signal a process of ‘legal alienation’— a gradual and mundane process 

with potentially serious consequences for the legitimacy of law. A timely and original study, this book 

will be of particular interest to scholars in the fields of law and society, socio-legal studies and legal 

theory. 

 

Westerman 2018 

P. Westerman, Outsourcing the Law: A Philosophical Perspective on Regulation, Cheltenham: Edward 

Elgar Publishing 2018. 

Not only can services such as cleaning and catering be outsourced, but also governmental tasks such 

as making, applying and enforcing the law. Outsourcing the law is usually recommended for its cost-

efficiency, flexibility, higher rates of compliance and its promise of deregulation. However, lawmaking 

is not the same as cleaning and rules are more than just tools to achieve aims. In this timely book, 

Pauline Westerman analyses this outsourcing from a philosophical perspective. 

https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/kees-van-den-bos/9789044638516-waarom-mensen-radicaliseren.html
https://www.palgrave.com/gp/book/9781137603968
https://www.e-elgar.com/shop/outsourcing-the-law

