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C. J. M. Schuyt (Leidschendam, 1943)
Kees Schuyt deed in 1961 eindexamen Gymnasium alpha aan het Aloysius College te
Den Haag, studeerde sociologie (1961 – 1967) en Nederlands Recht (1967 – 1970) te
Leiden, Oslo en Berkeley, USA (1971 – 1972).
Sinds 1967 gehuwd met drs. T. J. M. Schuyt – van Etten. Twee dochters (43 en 39
jaar), drie kleinkinderen (14, 10 en 8 jaar). Thans wonend te Voorburg.
1. Hij begon als wetenschappelijk medewerker rechtssociologie en criminologie in
Leiden (1967-1971) en publiceerde in 1971 twee boeken op het toen nog onontgonnen
terrein van de rechtssociologie: een vertaling uit het Noors (samen met A. Peper)
Proeven van rechtssociologie uit het werk van Vilhelm Aubert (1971 a) en
Rechtssociologie, een terreinverkenning (1971 b, bekroond met de Kluwerprijs voor
Maatschappijwetenschappen 1972). In het jaar 1971 – 1972 volgde hij de
Masteropleiding Law and Society aan de University of California, te Berkeley.
2. Hij promoveerde op 29 november 1972 aan de Rijksuniversiteit Leiden op een
proefschrift over de Amerikaanse civil rightsbeweging Recht, Orde en Burgerlijke
ongehoorzaamheid, (bekroond met de A.E.J. Moddermanprijs voor
strafrechtswetenschappen 1972, 4e druk 2008). Promotores waren de criminoloog
W.H. Nagel en de rechtsfilosoof J.F. Glastra van Loon.
Hij werd lector en hoogleraar (1974) in de rechtssociologie aan de K.U. Nijmegen
(1972 – 1980), daarna hoogleraar in de empirische sociologie in Leiden (1980-1990)
en – na de opheffing van de studierichting sociologie te Leiden - aan de Universiteit
van Amsterdam, UvA (1991 – 2007), waar hij het onderwijs verzorgde in de
beleidssociologie, het leeronderzoek en in de wetenschapsfilosofie.
3. Hij was als promotor betrokken bij 56 promoties ( Nijmegen, Utrecht, Leiden,
Amsterdam) en was in 1998 ere-promotor bij het eredoctoraat aan de UvA van prof.
W.J. Wilson, PH D, hoogleraar aan de Kennedy School of Government, Harvard
University.
4. Als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998 – 2005)
was hij onder andere verantwoordelijk voor de rapporten Generatiebewust beleid
(1999), De toekomst van de nationale rechtsstaat (2002) en Waarden, normen en de
last van het gedrag (2003).
Hij is sinds 1992 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
(KNAW). Hij bekleedde voor het jaar 2006-2007 de Cleveringa-leerstoel aan de
Universiteit van Leiden. Sinds 1 januari 2005 is hij lid van de Raad van State (2005 –
1 januari 2013)
5. Hij publiceerde een veertigtal boeken en vele internationale artikelen op het gebied
van de rechtssociologie, de Europese verzorgingsstaten en de Nederlandse cultuur na
1945.
Een selectie van boekstudies hieruit:
a) de rechtssociologie (o.a De Weg naar het Recht (1976); Een beroep op de Rechter
(1978), European Yearbook on Law and Sociology (1978,1979); Recht en
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samenleving (1981), De plaats van de Hoge Raad in de Nederlandse samenleving
(1988); pre-adviezen voor de Nederlandse Juristen Vereniging in 1974 en 2008.
b) de verzorgingsstaat (o.a. De stagnerende verzorgingsstaat (samen met J.A.A. van
Doorn 1976, 5e druk 2012); De verdeelde samenleving (1986), Op zoek naar het hart
van de verzorgingsstaat (1991) en Tegendraadse werkingen, onvoorziene gevolgen
van verzorging en verzekering (1995).
c) armoede en langdurige werkloosheid (o.a. Moderne Armoede (1983); Een Tijd
zonder Werk (1986), Cultures of Unemploymant, a comparative look at long-term
unemployment and urban poverty (samen met G. Engbersen en J. Timmer, Oxford/
Boulder 1995), Vulnerable Youth and their Future (EU Document, 1995)
d) tolerantie en cultuur (o.a 1950: Welvaart in Zwart – Wit (2000) en Tolerantie en
democratie (2001) , Steunberen van de Samenleving (2006)
e) de filosofie van de sociale wetenschappen (Filosofie van de Sociale Wetenschappen
(1987) en enkele artikelen over Spinoza en C.S. Peirce .
PM Een volledig overzicht (1967 – 2007) van Engelstalige publicaties, artikelen in
tijdschriften en boeken, geredigeerde uitgaven en vertalingen, is te vinden in het
Liber Amicorum bij zijn afscheid als hoogleraar aan de UvA, Macht en
Verantwoordelijkheid, essays voor Kees Schuyt, (Amsterdam 2007, onder redactie
van J.W. Duyvendak, G. Engbersen e.a.), pp. 406 – 438.
6. Enkele recente publicaties zijn:
1950: Prosperity and Welfare, Volume 4 of the series Dutch Culture in a European
Perspective (New York, Palgrave, 2004); Toleranz und Demokratie, zur
niederländische Diskussion en Toleranz unter Druck (2004). Steunberen van de
Samenleving, sociologische essays (2006) en de Cleveringa-oratie Democratische
Deugden (2006). In 2008 schreef hij een preadvies voor de Nederlandse Juristen
Vereniging (NJV) over Publiek recht in de multiculturele samenleving (Kluwer
2008). In oktober 2009 verscheen een nieuwe bundel essays Over het recht om "wij"
te zeggen.
Een biografie van de verzetsman en dichter-schrijver-criminoloog J.B. Charles/ W.H.
Nagel verscheen in augustus 2010, ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar,
onder de titel Het Spoor Terug, J.B. Charles/ W.H. Nagel 1910-1983 (shortlisted
voor de Boerhaave- Biografieprijs 2012).
Op 26 november 2010 verscheen Cleveringa’s Koffer, Recht, Vrijheid en
Verantwoordelijkheid, een selectie uit de 26-november herdenkingen aan de
Universiteit Leiden, 1940 – 2010, (redactie Kees Schuyt en Ineke Sluiter)
7. Hij schreef van 1989 tot 2005 een tweewekelijkse column in De Volkskrant en
publiceerde daaruit enkele bundels o.a. De zittende klasse (1991), De ideeënkliniek
(1995), Het raadsel der studeerbaarheid (1998) en De stuifzandsamenleving (2005).
8. Hij was onder andere bestuurslid en voorzitter van Vereniging Het Spinozahuis
(1991-2007) en lid van het bestuur van Praemium Erasmianum (2001- 2010). Thans
is hij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden (2010- 2014),
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Voorzitter van het LOWI (2006 – 2014, Landelijk Orgaan Wetenschappelijke
Integriteit) en voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Stichting GAK.
Voor de vroegere en overige bestuurlijke werkzaamheden en
redactielidmaatschappen van nationale en internationale wetenschappelijke
tijdschriften zie Liber Amicorum, pp.402-404.
9. In het schooljaar 2004-2005 gaf hij maatschappijleer op het Johan de Witt-lyceum
in de Schilderswijk te Den Haag (4 havo, 4 vwo).
10. In mei 2005 ontving hij de Dr. J.P. van Praag-prijs, een oeuvre-prijs van het
Humanistisch Verbond voor zijn wetenschappelijke en journalistieke bijdragen aan
een humanitaire samenleving.

3

