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Wereldrecht, hoe bestaat het!
 
Anne Marie Bos1

Een wereldrechtsorde, voor sommigen een spookbeeld, voor anderen een ideaal. 
Sommigen zeggen dat wereldrecht zich aan het ontwikkelen is, anderen denken dat het 
al bestaat, weer anderen menen dat wereldrecht een mythe of een illusie is.2 De passie 
waarmee men het eigen gelijk verdedigt en andersluidende meningen voor onhoudbaar 
verklaart, doet vermoeden dat we te maken hebben met rivaliserende paradigma’s. Het 
is dan ook niet te verwachten dat het meningsverschil kan worden opgelost.
 Dit hoeft echter niet het laatste woord te zijn. Liesbeth Huppes maakt dit duidelijk 
in een behartenswaardige opmerking, waarin zij zowel het belang verdedigt van 
ruimte voor fundamenteel uiteenlopend denken, als het nut onderkent van consequent 
onderzoek vanuit één bepaald fundamenteel uitgangspunt. Zij formuleert een dubbele 
opdracht: 

De totalitaire aanspraken van ieder paradigma moeten aan banden gelegd 
worden vanuit het inzicht dat de werkelijkheid zich slechts vanuit verschillende 
onderling tegenstrijdige ontologieën laat doordenken. Tegelijkertijd moet aan de 
aanhangers van een bepaald paradigma een bepaald domein toegewezen worden 
waarin zij hun totalitaire claim tot gelding kunnen brengen, omdat alleen zo het 
benodigde werk verzet kan worden.3 

Het rechtspositivistische werk van Hans Kelsen vertoont duidelijk een dergelijke 
totalitaire claim. Hieronder wil ik in de ruimte die het tweede gedeelte van Huppes’ 
opdracht biedt, ‘benodigd werk’ verzetten door vanuit een kelseniaans uitgangspunt in 
te gaan op de vraag naar het bestaan van een wereldrechtsorde.
 Kelsens omvangrijke internationaalrechtelijke werk uit het midden van de 
twintigste eeuw heeft hem volgens David Kennedy doen belanden in de canon van 
het internationale recht. Inmiddels heeft echter kennelijk een paradigmawisseling 
plaatsgevonden in het vakgebied van het internationale recht. Kennedy verwoordt 
de heersende opvatting aldus: “Kelsen is the international law we have had and the 
discipline we have cast off. He remains in the canon only as a theoretical and historical 
reminder of mistakes no longer made and henceforth to be avoided”.4 Kennedy zelf 
onderschrijft deze opvatting niet, en ik doe dat ook niet. Een teruggrijpen, niet zozeer 
op Kelsens internationaalrechtelijke werk, maar vooral op zijn algemene rechtsleer, 
kan verhelderend werken, omdat deze ons beter kan laten beseffen wat we eigenlijk 
doen, wanneer we beweren dat een wereldrechtsorde wel of juist niet bestaat.

Normatieve interpretatie
Als we spreken over het bestaan van een rechtsorde, ook van een eventuele 
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wereldrechtsorde, spreken we niet over een zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. 
We kunnen het bestaan van een wereldrechtsorde denken en daarnaar handelen. Hoe 
gaat dit kelseniaans gezien in zijn werk?
 Gun uzelf een gedachte-experiment en verplaats u naar een gebouw in Den Haag 
in Nederland. Het gebouw draagt de naam ‘Vredespaleis’. Stelt u zich voor dat u 
een zitting bijwoont van het Internationaal Gerechtshof in de Great Hall of Justice. 
Probeer uw voorkennis uit te schakelen en zo onbevangen mogelijk te kijken naar wat 
u aantreft. U ziet veel mannen en een paar vrouwen achter één kant van een lange tafel 
zitten in zwarte lange robes, met een wit slabbetje onder hun kin. Ze kijken ernstig, en 
een ervan spreekt. Wat zijn dat voor mensen, wat doen ze daar? Dat zijn rechters van 
het Internationaal Gerechtshof, ze doen een uitspraak in een internationaalrechtelijk 
proces. Met dit antwoord geeft u een juridisch-normatieve interpretatie van de door u 
waargenomen werkelijkheid. Dit klinkt op zichzelf als een open deur. Maar bij Kelsen 
is er een spannende vervolgvraag: waar is deze interpretatie op gebaseerd? 
 Om een lang verhaal kort te maken: kelseniaans gezien is deze interpretatie alleen 
mogelijk tegen de achtergrond van de instelling van het Internationaal Gerechtshof in 
het Handvest van de Verenigde Naties en het Statuut van het Internationaal Gerechtshof. 
De rechtsnormen van het Handvest en het Statuut, en, om precies te zijn, nog heel veel 
meer rechtsnormen, vormen de achtergrond die in dat geval als interpretatieschema 
worden gebruikt voor het toekennen van de desbetreffende juridische betekenis aan 
het feitelijk handelen van de dames en heren. Let wel: deze interpretatie is mogelijk, 
er is geen noodzaak tot zo’n normatieve interpretatie van wat men waarneemt. Wat de 
dames en heren in zwarte, statige kledij achter de tafel doen, is de uitoefening van een 
aan hen rechtens verleende bevoegdheid om recht te spreken, althans wanneer men hun 
feitelijk handelen zo interpreteert.
 De werkelijkheid van het feitelijk handelen van mensen is in een kelseniaanse 
benadering het enig toelaatbare vertrekpunt voor een beschrijving van geldend recht: een 
rechtsorde heeft een feitelijke basis. Dit is Kelsens positiviteitsbeginsel: geldend recht is 
positief recht. Door dit feitelijk handelen te interpreteren met behulp van rechtsnormen, 
krijgt het zijn juridische status. Dit is, dunkt mij, geen opzienbarend inzicht. Het is 
niets anders dan het standaardwerk van juristen wanneer zij een nog ongedifferen-
tieerde werkelijkheid ‘vertalen’ in een juridisch probleem. Wat deze benadering 
bijzonder maakt, is dat deze methode van de rechtspraktijk nu ook consequent wordt 
toegepast op het handelen van juridische officials. Voordat de juridische interpretatie 
heeft plaatsgevonden, zijn deze officials gewone mensen zoals u en ik. Er is niets in 
hun handelen wat er op zichzelf toe dwingt om hen als officials te beschouwen, ook niet 
wanneer zij zichzelf presenteren in zwarte robes met beffen in een speciaal voor hun 
functie opgericht gebouw. Om hun spreken te kunnen opvatten als het verrichten van 
een rechtsprekende performatieve handeling, is meer nodig dan luisteren alleen. 
 Die plechtig uitziende dames en heren aan de lange tafel in de Great Hall of Justice, 
waar zijn zij volgens zichzelf mee bezig? Ongetwijfeld bedoelen zij een rechterlijk 
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oordeel uit te spreken. In de taal van Kelsen: het is de subjectieve betekenis van hun 
handeling dat zij een ander of anderen een verplichting willen opleggen, of verlof of 
bevoegdheid willen verlenen. We zien een ‘zelfduiding’ van de handeling door de 
handelende persoon of het collectief.5 Anders gezegd: hun handelen is een “empirically 
given fact ‘subjectively claiming’ to be a legal act.”6 Weer anders gezegd, in de 
terminologie van Raz: zij maken “aanspraak op gezag”.7 Door hun kleding en door het 
statige gebouw waarin zij spreken, zetten zij die claim kracht bij. Maar het rechterlijk 
oordeel is er alleen als de performatieve handeling van het rechtspreken slaagt. En 
dat hangt niet alleen van henzelf af. De zichzelf als rechtsvormend presenterende 
handelingen bevatten niets wat kan dwingen tot een juridisch normatieve interpretatie. 
Kelsen zegt herhaaldelijk en met nadruk, dat het mogelijk, nooit noodzakelijk is om 
handelingen die voor de handelende persoon zelf de betekenis van een norm hebben, te 
interpreteren als geldige norm.8

 Handelingen met de subjectieve betekenis van een rechtsnorm, met aanspraken 
op gezag, kunnen gepaard gaan met een aanvaarding van die aanspraken door direct 
geadresseerden. Ook dat is nog niet genoeg om te kunnen concluderen dat we te 
maken hebben met een geldende rechtsorde. Recht heeft een sociaal karakter, een 
rechtsorde ordent relaties tussen mensen in een samenleving. Pas als het normatieve 
interpretatieschema dat wordt gebruikt om feitelijk handelen juridische betekenis toe 
te kennen, gedeeld wordt in een gemeenschap, die ook niet direct betrokken derden 
omvat9, hebben we te maken met objectief bestaand, geldend recht. Het resultaat is dat 
het bestaan van een rechtsorde in een kelseniaanse benadering afhankelijk is van de 
interpretatieve praktijk van een gemeenschap.10

 Aan een eventuele wereldrechtsorde zit niets buitengewoons wat het noodzakelijk 
zou maken om van dit algemene beeld af te wijken. Handelingen met de zelfduiding 
van juridische gezaghebbendheid zijn overal in het internationale recht te herkennen. 
Of dit ook betekent dat een wereldrechtsorde bestaat, staat of valt in eerste instantie met 
de acceptatie van die gezagsclaims door de rechtsgenoten, en deze acceptatie blijkt uit 
hun interpretatieve houding tegenover de desbetreffende handelingen. 

Normatieve effectiviteit
Welke redenen hebben we om aan te nemen dat er anno 2012 niet zoiets bestaat als 
een wereldrechtsorde? Vaak wordt gewezen op de gebrekkige effectiviteit van het 
internationale recht. Een van de argumenten die daarvoor naar voren worden gebracht 
luidt, dat staten niet geneigd zijn het internationale recht te gehoorzamen. Als zij 
uiterlijk gezien al handelen in overeenstemming met internationaal recht, dan alleen 
omdat dit niet strijdt met hun eigenbelang, en in elk geval niet, omdat zij zich aan het 
internationale recht onderwerpen en dat gehoorzamen. 
 Ook in een kelseniaanse benadering is er geen reden om het bestaan van een 
wereldrechtsorde aan te nemen als die orde niet op een bepaalde manier effectief is. 
Naast het positiviteitsbeginsel van geldend recht heeft het effectiviteitsbeginsel zijn 
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eigen plaats.11 Gehoorzaamheid als noodzakelijke effectiviteitsvoorwaarde voor het 
bestaan van een wereldrechtsorde is echter kelseniaans gezien een te sterke voorwaarde. 
Hoogstwaarschijnlijk zou men deze voorwaarde niet stellen voor voor het bestaan van 
een nationale rechtsorde. 
 Normstellers zullen inderdaad willen motiveren tot het gewenste gedrag door een 
intentie tot gehoorzaamheid te veroorzaken. Lukt dit, dan is volgens Kelsen sprake van 
“causale effectiviteit” van het recht, van effectiviteit in een empirische context.12 Dit 
soort effectiviteit is voor het bestaan van een rechtsorde niet vereist. Elke nationale 
rechtsorde eist normconform gedrag van de rechtssubjecten, maar geen enkele 
nationale rechtsorde eist daarenboven dat het normconforme gedrag is ingegeven door 
een intentie tot gehoorzaamheid. Degene die slechts gemotiveerd door eigenbelang 
handelt in overeenstemming met een rechtsnorm, omdat haar dit om wat voor reden dan 
ook beter uitkomt, wordt niet door die rechtsnorm als zodanig beïnvloed. En iemand 
die geen weet heeft van die rechtsnorm, kan er zelfs in het geheel niet door worden 
beïnvloed. Van beiden kan het uiterlijke gedrag conform de norm zijn, al was het maar 
bij toeval. Binnen het recht is dat voldoende.
 Kelseniaans gezien is binnen het recht niet causale effectiviteit van belang, maar 
moet een ander effectiviteitsbegrip worden gebruikt: “normatieve effectiviteit”. In 
het oordeel binnen een rechtsgemeenschap dat bepaald handelen – al dan niet van 
juridische officials, eigen handelen of dat van anderen – wel of niet overeenstemt 
met bepaalde rechtsnormen, worden die normen gebruikt als interpretatieschema om 
de juridische betekenis van feitelijk handelen te bepalen. Op het moment dat zij als 
interpretatieschema worden gebruikt, zijn de rechtsnormen werkzaam. Zij zijn dan 
‘normatief effectief’. Niet een praktijk van gehoorzaamheid, maar een praktijk van 
interpretatie is doorslaggevend voor de normatieve effectiviteit van recht. Opnieuw is er 
geen reden om van dit algemene beeld af te wijken bij de vraag of een wereldrechtsorde 
bestaat.

Bijpassende grondnorm
Hoe sterk is vervolgens het argument dat het gekunsteld is om het bestaan van een wereld-
rechtsorde te stipuleren, omdat het internationale recht een veelheid aan ongelijksoortige 
normen bevat en sterk gefragmenteerd is, terwijl het begrip orde duidt op eenheid? We 
hebben er geen moeite mee om in een nationale rechtsorde te zeggen dat het gebod van 
een lokale bestuurder om uitsluitend een bepaald formaat vuilniszaken te gebruiken, tot 
hetzelfde rechtssysteem behoort als een uitspraak van een Hoge Raad over vrijheid van 
meningsuiting. Waarom zouden we dan ineens over ongelijksoortigheid struikelen als 
het gaat om een wereldrechtsorde? In een kelseniaanse benadering betekent de eenheid 
van een rechtsorde niet meer dan dat een veelheid van normen dezelfde geldingsgrond 
heeft. En die geldingsgrond is de grondnorm van deze rechtsorde.
 De grondnormtheorie van Kelsen heeft veel kritiek opgeroepen. Paulson spreekt 
zelfs van de “guaqmire surrounding Kelsen’s basic norm”.13 Hoewel het vermoedelijk 
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te veel gevraagd is om het eens te zijn met Bobbio dat Kelsens theorie “of exemplary 
clarity”14 is, is het niet nodig om in een moeras te verzinken. De grondnormtheorie kan 
op tamelijk luchtige wijze worden gebruikt om te verhelderen dat en hoe het bestaan 
van een rechtsorde als geheel afhankelijk is van interpretatieve praktijken.15

 Over het grondnormconcept van Kelsen bestaan mijns inziens twee cruciale en 
wijdverbreide misverstanden. De eerste is dat de grondnorm kan worden opgevat 
als een soort ultimate rule of recognition in de zin van Hart. Volgens Michael Green 
bijvoorbeeld wordt Harts concept van de ultimate rule of recognition vaak beschouwd 
“to be a more approachable and Anglo-Americanized version of Kelsen’s doctrine of 
the basic norm”.16

 Harts rule of recognition is een feitelijk bestaande constitutionele praktijk van 
juridische officials.17 Maar stel nu dat zulke officials eruit zien als mannen en vrouwen 
in zwarte robes met witte beffen achter een lange tafel in het Vredespaleis in Den Haag. 
Hoe weten we dan dat we met juridische officials van doen hebben? Dat weten we alleen, 
zoals eerder gezegd, wanneer we hun feitelijk handelen interpreteren met behulp van 
rechtsnormen. Pas daardoor krijgt dit zijn juridische status. Kelseniaans gezien blijft 
Hart steken in een beschrijving van de feitelijke basis van een normatieve praktijk. 
Hij verklaart niet waaraan individuele mensen hun status van juridische gezagsdrager 
ontlenen. Wat bij hem ontbreekt is de stap naar de normatieve interpretatie van de 
geschetste praktijk. 
 Kent u de dames Minerva Bernardino, Virginia Gildersleeve, Bertha Lutz en Wu Yi-
Fang? Zij bevonden zich op 26 juni 1945 in San Francisco en waren de enige vrouwen 
onder de honderdzestig vertegenwoordigers van vijftig landen die het Handvest van 
de Verenigde Naties ondertekenden.18 Hoe weten we wat de juridische status is van 
het zetten van handtekeningen door deze vier vrouwen en de overige aanwezigen? 
Het Handvest zelf zegt in zijn preambule: “Accordingly, our respective Governments, 
through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited 
their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter 
of the United Nations and do hereby establish an international organization to be 
known as the United Nations.” Maar op grond van welke rechtsnormen is hun status 
van ‘representatives’ bepaald? Op grond van welke rechtsnormen is bepaald dat zij 
“have exhibited their full powers found to be in good and due form”? 
 Stel nu dat ik wil beweren dat een wereldrechtsorde bestaat. En stel dat ik ook wil 
beweren, dat die wereldrechtsorde een nieuwe, autonome rechtsorde is, die met het 
Handvest van de Verenigde Naties in het leven is geroepen, en die het op dat moment 
bestaande internationale recht tot deel van zichzelf maakt. Dan moet ik aannemen dat 
wat er in San Francisco gebeurde, initiële rechtsvorming was in deze wereldrechtsorde. 
Als ik dat aanneem, ga ik er tegelijkertijd vanuit dat de ondertekening van het Handvest 
de status heeft van een binnen die nieuwe rechtsorde bevoegde handeling. Op grond 
waarvan kan ik dat zeggen? Die nieuwe rechtsorde was er immers nog niet voorafgaand 
aan de ondertekening, dus die heeft ook geen bevoegdheid kunnen verlenen tot de 
ondertekening.
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 Fassbender merkt op dat het Handvest sterk lijkt op het ideaaltype van een 
constitutie. Meer nog, het was “clearly the will of the drafters firmly to establish a new 
world order”, en “[i]t was evident to participants in the San Francisco Conference and 
observers alike that the drafting of the Charter was a true ‘constitutional moment’ in 
the history of international law.”19 Hoezo evident? Ongetwijfeld zien we “empirically 
given facts subjectively claiming to be a legal act”, waarschijnlijk zelfs met de claim 
de rechtshandeling te zijn die de constitutie van een wereldorde heeft gecreëerd. We 
zien een aanspraak op gezag. Maar dit levert niet genoeg steun voor Fassbenders 
standpunt dat “the Charter has had constitutional quality ab initio.”20 Het hangt immers 
niet alleen van de ondertekenaars zelf af of zij erin geslaagd zijn een constitutie te 
scheppen.21 
 Als ik de ondertekening van het Handvest interpreteer als de historisch eerste 
rechtshandeling van een nieuwe rechtsorde, een wereldrechtsorde, kan de aanspraak 
op gezag van de ondertekenaars per definitie niet worden gegrond in op dat moment 
reeds geldend recht. Toch heb ik een rechtsnorm nodig om het feitelijk zetten van 
de handtekeningen te kunnen interpreteren als bevoegd verrichte rechtshandeling 
in de nieuwe rechtsorde. Op het moment dat ik hun handeling interpreteer als 
initiële rechtsvorming, heb ik er een bevoegdheidverlenende norm bij gedacht. 
In mijn interpretatie doe ik alsof een rechtsnorm bevoegdheid tot rechtsvorming 
heeft verleend. Deze niet gestelde, maar slechts gedachte norm wordt door Kelsen 
grondnorm genoemd.22 Zonder de fictie van een bevoegdheid verlenende grondnorm is 
het niet mogelijk om het ondertekenen van het document te beschouwen als bevoegde 
rechtsvorming in de nieuwe rechtsorde. Dan zou het slechts een feitelijke handeling 
blijven van een groep mensen onder wie de genoemde vier vrouwen. Daarmee zou 
tegelijkertijd de gelding van alle van die eerste constitutie afhankelijke normen op 
losse schroeven komen te staan. 
 Door een grondnorm te denken bij het ondertekenen van het Handvest gaat het eruit 
zien alsof in San Francisco een juridische wereldveroveraar aan het werk is geweest. 
Hobbes verwoordt zo’n situatie van successie fraai in de volgende passage: “If the 
Soveraign of one Common-welth, subdue a People that have lived under other written 
Lawes, and afterwards govern them by the same Lawes, by which they were governed 
before; yet those Lawes ar the Civill Lawes of the Victor, and not of the Vanquished 
Common-wealth.”23 De rechtsorde van de Victor is nu recht ‘in its own right’. 
 Een rechtsorde, ook een wereldrechtsorde, bestaat niet ergens out there, klaar om 
ontdekt en beschreven te worden. Bij het ontstaan van een rechtsorde is dat het duidelijkst 
te zien. “Ultimately we reach some constitution that is the first historically and that was 
laid down by an individual usurper or by some kind of assemby.”24 Die historisch eerste 
constitutie ontleent haar juridisch normatieve status aan de gefingeerde bijpassende 
grondnorm. En let wel, dit betekent ook: de gefingeerde grondnorm autoriseert de 
handeling van de eerste grondwetgever25 achteraf als bevoegde rechtsvorming. Zonder 
die autorisatie zou er slechts sprake zijn van zomaar wat handelingen van gewone 
mannen en vrouwen die niet capabel zijn om recht te vormen.
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 Het denken van een grondnorm van een rechtsorde, ook van een wereldrechtsorde, 
is dus geen kwestie van kennis van een al bestaande rechtsorde; het is constitutief 
voor die rechtsorde. In de onderworpen gemeenschap van Hobbes is de grondnorm 
veranderd: thans wordt bij de normen van deze rechtsorde gefingeerd dat de Victor 
de initiële bevoegde rechtsvormer is. Een autorisatie achteraf dus, door een nieuwe 
grondnorm.
 De werking van een grondnorm is mijns inziens niet beperkt tot historisch eerste 
constituties. Het kan voorkomen dat in een reeds bestaande rechtsorde iemand optreedt 
met een aanspraak op gezag zonder dat daartoe door reeds bestaande rechtsnormen 
bevoegdheid is verleend. De acceptatie van zo’n aanspraak kan dan worden gezien als 
de opname in de grondnorm van die rechtsorde van een bevoegdheidverlening voor 
deze handeling. Ook in zo’n geval is er sprake van een autorisatie achteraf.
 Een rechtsorde als geheel bestaat uit die normen waarvan de eenheid wordt 
geconstitueerd doordat in een gemeenschap één bij deze normen passende grondnorm 
wordt gefingeerd.26 Hierop heeft het tweede fundamentele misverstand over Kelsens 
concept van de grondnorm betrekking. De grondnorm wordt dan opgevat als zou zij 
de gelding van een inhoudelijk naadloos in elkaar passend systeem van materiële 
rechtsnormen funderen. Dat dezelfde grondnorm wordt gedacht bij een veelheid van 
rechtsnormen, staat echter los van hun inhoud of onderlinge relaties. Het is voor de 
eenheid van een rechtsorde irrelevant dat de verzameling van zijn rechtsnormen een 
grote inhoudelijke verscheidenheid vertoont, tegenstrijdigheden bevat, enzovoort. 
De fragmentatie van het internationale recht is zodoende op zichzelf onvoldoende 
aanwijzing voor de afwezigheid van zulke eenheid. 
 Er bestaat in een kelseniaanse benadering van recht geen grondnorm met een 
voorafgegeven inhoud. Anders dan de ultimate rule of recognition van Hart is de 
grondnorm van Kelsen geen productieve identificatieregel.27 Het kan niet genoeg 
worden gezegd: de kelseniaanse grondnorm past zich aan aan de rechtsorde waarvan de 
gelding wordt gefundeerd. Ex ante is een grondnorm inhoudsloos, ex post autoriseert 
een grondnorm initiële rechtsvormende handelingen van de rechtsorde waarbij zij 
wordt gedacht, waardoor de gelding van die rechtsorde wordt gefundeerd. Daarom, 
en niet om een of andere inhoudelijke reden, kan een rechtsorde niet met zijn eigen 
grondnorm in conflict raken; per definitie is elke rechtsorde in overeenstemming met 
zijn grondnorm.28

 Elke politieke inhoud, welke dan ook, kan worden geautoriseerd door een 
kelseniaanse grondnorm, en daarmee zijn status van recht verkrijgen. Er is bij Kelsen 
geen ruimte voor de opvatting dat recht van nature macht beperkt. Als dat wel zo was, 
zou een kelseniaanse benadering ongeschikt zijn voor de hedendaagse tendens die Jean 
Cohen signaleert: “The direction of the new world order is […] toward hierarchy not 
sovereign equality, and the appropriate concepts are not cosmopolitan constitutionalism 
but ‘grossraum’, regional hegemony, neo-imperialism, or empire”.29 Veel schrijvers 
denken dat Kelsens grondnormtheorie wel een soort rule of law-theorie is.30 Maar ik 
kan niets ontdekken in het concept van de grondnorm dat verhindert om imperialistisch 
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of despotisch optreden als bevoegde rechtsvorming te autoriseren, direct of indirect. 
Dit te onderkennen is des te belangrijker, omdat het nooit noodzakelijk, maar altijd 
slechts mogelijk is om een grondnorm te veronderstellen bij handelingen die zich als 
normstellend presenteren. 
 Bij wijze van voorbeeld heb ik hierboven bij de handelingen in San Francisco 
een grondnorm gedacht. Niets in dat handelen zelf dwingt mij daartoe. Ik had elke 
juridisch normatieve interpretatie achterwege kunnen laten. Of ik had met juridische 
deskundigheid dit gebeuren anders kunnen interpreteren, en kunnen zeggen dat toen 
de mannen en vrouwen in het Handvest ondertekenden, zij een wel reeds bestaande 
bevoegdheid uitoefenden. Dan moet ik destijds reeds bestaande rechtsnormen van 
internationaal en nationaal recht aanwijzen die ik als interpretatieschema heb gebruikt. 
En dan kan het Handvest er bijvoorbeeld uit komen te zien als een gewoon verdrag, 
waarvan de gelding gebaseerd is op een combinatie van internationaal en nationaal 
recht. In dat geval ken ik aan het Handvest niet de juridische status toe van het initiële 
rechtsvormende document van een nieuwe wereldrechtsorde. Kortom, wanneer 
‘realisten’ het bestaan van een wereldrechtsorde ontkennen, kan hun ontkenning niet 
de status hebben van een beschrijving van feiten. Zij onthouden zich slechts van een 
specifieke juridisch-normatieve interpretatie van feiten. 

Besluit
Dit is de opbrengst van een kelseniaanse benadering van de vraag naar het bestaan 
van een wereldrechtsorde anno 2012: de bewering dat die wereldrechtsorde bestaat 
komt kelseniaans gezien neer op het fingeren in een gemeenschap van een grondnorm 
waarmee het handelen van bepaalde mensen achteraf wordt geautoriseerd als initieel 
rechtsvormend feit van die wereldrechtsorde. Daarmee vindt de acceptatie plaats van 
hun claim op gezag. Door de fictie van de grondnorm vindt bij wijze van spreken een 
transformatie plaats van macht in gezag door middel van een interpretatieve activiteit. 
Niets in de feitelijke werkelijkheid dwingt tot een dergelijke interpretatie. Bijgevolg is 
vast te stellen dat de bewering dat een wereldrechtsorde bestaat, in politiek opzicht niet 
onschuldig is. Er ligt een initiële bevoegdheidverlening, een toekenning van gezag, een 
autorisatie van rechtsvormend handelen in besloten.
 Dit resultaat van een toepassing van Kelsens rechtspositivistische algemene 
rechtsleer vind ik interessant en leerzaam, en meer nog, ik denk zelf dat een kelseniaanse 
benadering de enig zinnige manier is om te spreken over zoiets als het al dan niet bestaan 
van een wereldrechtsorde. Ziehier, Liesbeth Huppes heeft gelijk: werken binnen een 
bepaald paradigma gaat gepaard met een totalitaire claim. Ik onderschrijf bijvoorbeeld 
ook de opvatting van Kammerhofer “that a Grundnorm is necessarily presupposed 
by anyone (even non-Kelsenians) perceiving norms as norms”.31 Dergelijke totalitaire 
claims hoeven niet bezwaarlijk te zijn, als maar tevens Huppes’ eerste element van 
haar aan het begin geciteerde dubbele opdracht in acht wordt genomen: de totalitaire 
aanspraken van ieder paradigma moeten aan banden worden gelegd. Opgevat als een 
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verbod om welk debat dan ook dicht te timmeren met een beroep op eigen gelijk als laatste 
woord, onderschrijf ik deze opdracht volkomen. Uiteenlopende paradigma’s moeten 
inhoudelijk kunnen rivaliseren. Dat kan een waardevol, productief meningsverschil 
opleveren.32

 Zonder bereidheid om serieus kennis te nemen van andersluidende opvattingen 
kan zo’n productief meningsverschil echter niet ontstaan. Te zien is dat de 
rechtspositivistische theorie van Kelsen door velen met passie worden verworpen, vaak 
zonder noemenswaardige argumentatie, maar vaak ook met argumenten die een hoog 
stromangehalte hebben doordat zij een karikatuur maken van de bestreden theorie. 
Enige tijd geleden heb ik tegenover Huppes mijn verbazing en onbegrip geuit over het 
soms rabiaat aandoende anti-positivisme.33 Zij zei dit wel te kunnen begrijpen. Haar 
reactie komt er in het kort op neer, dat een goed positivistisch rechtsbegrip en een 
goed positivistisch wetenschapsbegrip grenzen stellen die door de heersende opinie 
niet worden geaccepteerd; deze wil alles mogelijk laten, als de intenties maar goed zijn. 
Ik denk dat Liesbeth ook hierin gelijk heeft.
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