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12. . 

Hett politieke recht en de zuivere rechtsleer 

Neumannn heeft geprobeerd een rechtsstaatstheorie te ontwikkelen die de 
'onttovering'' van recht serieus neemt. Mijns inziens is zijn theorie van het 
rechtsstatelijkee antagonisme een geslaagde rechtspositivistische rechtsstaats-
theorie.. Ze zou echter nog beter geslaagd zijn, als ze op een aantal punten 
verderr zou zijn uitgewerkt. De kans bestaat nog steeds dat we als laatste 
woordd de verzuchting zullen moeten uiten: 'Binding glipt ons door de vin-
gers'.11 Neumanns theorie staat of valt met de mogelijkheid van operationa-
liseringg van de internjuridische, positiefrechtelijke zelfbinding van de rechts-
praktijkk aan het recht, die de oplossing vormt voor zijn rechtsstatelijke 
antagonisme. . 

A.. Kelsen ter aanvulling van Neumann 

Neumannn stelt dat in het positieve recht een rechtssfeer van beperkend recht 
moett zijn geconcretiseerd en geïnstitutionaliseerd, en dat degenen aan wie in 
dee positiefrechtelijke praktijk beslissingsbevoegdheid toekomt, een normati-
vistischee attitude moeten aannemen en zichzelf dus moeten beschouwen als 
deelnemerss aan een praktijk die wordt geleid door regels. Maar hij besteedt 
nauwelijkss aandacht aan vragen over de positiefrechtelijke inrichting van een 
aann het recht gebonden rechtspraktijk. In welke vormen kan de internjuridi-
schee zelfbinding van de rechtspraktijk zich voordoen? Welke grenzen zijn er 
aann de mogelijkheid om rechtelijke gezagsdragers internjuridisch aan het 
rechtt te binden? Welke voorzieningen kunnen in het recht worden getroffen 
omm een eventuele doorbreking van de binding in latere instantie te herstel-
len? ? 

Neumannn fixeert niet op voorhand de inhoud van het beperkende, mate-
riële,, moreel juiste recht, maar verwijst daarvoor naar de waarden die wor-
denn geconstitueerd door de wensen en behoeften van mensen in een samen-
leving.. Zodoende vermijdt hij de suggestie dat men aan juridische deskun-
digheidd genoeg heeft om de inhoud van het te concretiseren en te institutio-
naliserenn beperkende recht vast te stellen. Maar hij stelt niet de vraag waar-

11 Naar Barendrecht 1992, p. 201. 
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vann de beantwoording wel binnen het bereik van de juridische deskundig-
heidd kan liggen: op welke wijze kan worden vastgesteld of juridisch optre-
denn tot stand is gekomen in gebondenheid aan beperkend recht? Welke 
criteriaa kunnen worden gebruikt om te beoordelen of juridische gezagsdra-
gerss zich aan het recht houden? 

Enn misschien nog wel het belangrijkste: Neumann laat zien dat de accep-
tatiee van de onttovering van staat en recht betekent dat aan menselijk hande-
lenn als zodanig gezag wordt toegekend. Daarom vormt de rechtssfeer van 
hett politieke recht een niet te negeren onderdeel van het rechtsstatelijke 
antagonisme,, en draagt de rechtens ongebonden rechtsmacht van de staat bij 
aann de legitimiteit van staat en recht. Maar hij verklaart niet hoe het legiti-
merendee aspect van de politieke rechtssfeer kan worden gedacht. 

Neumannn biedt dus nauwelijks een internpositiefrechtelijke uitwerking 
vann de afzonderlijke elementen van het rechtsstatelijk antagonisme. Zijn 
theoriee over de rechtsstaat vraagt om een aanvulling, en wel om een aanvul-
lingg met een theorie over het positieve recht. De aanvulling moet komen 
vann een theorie die een verklaring biedt van zelfbindingsaspecten in de 
positievee rechtspraktijk. 

Dee rechtsstaatstheorie van Neumann wint aan kracht wanneer zij wordt 
aangevuldd met de theorie van Kelsen. Maar de combinatie die dan wordt 
nagestreefdd is niet zonder problemen. Kelsens opvattingen over recht en 
staatt zijn sterk omstreden. Ook degenen die Kelsen beschouwen als een 
groott rechtstheoreticus, zijn veelal van mening dat zijn opvattingen over het 
positievee recht en over de verhouding van staat en recht in vele opzichten 
niett houdbaar zijn. Als zij gelijk zouden hebben, dan kan voor een adequate 
theoriee over de internjuridische binding van de staat aan het recht niet lan-
gerr een beroep worden gedaan op Kelsens visie. Ik zal met de bezwaren 
tegenn Kelsens opvattingen rekening moeten houden, als ik de relevantie van 
zijnn inzichten voor een positivistische rechtsstaatstheorie wil verdedigen. 

Naa bestudering van veel van de kritiek op Kelsens zuivere rechtsleer heb 
ikk de indruk gekregen dat het merendeel daarvan op de een of andere ma-
nierr te maken heeft met het gegeven dat Kelsen met ijzeren consequentie 
zijnn uitgangspunt uitwerkt dat recht in het kader van de rechtswetenschap 
alleenn kan worden beschreven als positief, door mensen gevormd recht. Zijn 
positiefrechtelijkee constructies doen soms vreemd aan. Mijns inziens geven 
zee echter een adequate beschrijving van dat aspect van het positieve recht 
datt Neumann de rechtssfeer van het politieke recht noemt. Ik zal me voor-
namelijkk sterk maken voor de stelling dat een theoretisch model als dat van 
Kelsenss zuivere rechtsleer vele vragen uit het huidige rechtsstaatsdebat 
minderr 'glibberig' kan maken. Zijn theorie maakt het begrijpelijk hoe het 
positievee recht het product van rechtens ongebonden rechtsmacht kan zijn, 
enn in welk opzicht dit soort positief recht bijdraagt aan de legitimiteit van 
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staatt en recht. Het gaat dan om de legitimiteit van de juridische rule of men 
alss zodanig, om het uitgangspunt dat gezag kan toekomen aan menselijk 
handelenn zonder meer. Pas met een adequaat beeld van de rechtssfeer van 
dee ongebonden rechtsmacht in het positieve recht kunnen met meer nauw-
keurigheidd de vragen worden gesteld die te maken hebben met het rechtssta-
telijkk legitimerende overwicht van de rechtssfeer van het materiële, het 
moreell  juiste recht. Sterker nog, ik meen dat er dan niet zozeer nieuwe 
vragenn aan de orde komen, maar dat slechts de inzichten hoeven te worden 
toegepastt die betrekking hebben op de rechtssfeer van het politieke recht. 

Dee toepassingsvragen die te maken hebben met het overwicht van de 
materiëlee rechtssfeer op de rechtssfeer van het politieke recht stel ik pas in 
hett afsluitende deel IV aan de orde. In het onderhavige deel III concentreer 
ikk mij op een bespreking - en verdediging - van Kelsens beeld van de 
rechtssfeerr van het politieke recht. Al doende zal ik speciaal letten op Raz' 
analysess van de opvattingen van Kelsen.2 Van de hedendaagse rechtstheore-
ticii  die zich in brede zin met allerlei analytische en normatieve aspecten van 
hett recht bezighouden, is Raz misschien wel degene die zich het meest 
verregaandd in Kelsens werk heeft verdiept. Hij heeft zich sterk door Kelsen 
latenn beïnvloeden, maar neemt ook op een aantal punten uitdrukkelijk af-
standd van Kelsen. In zijn kritiek op Kelsen staat hij bepaald niet alleen. Wel 
iss zijn kritiek op Kelsen vaak meer doordacht dan die van anderen. 

Kelsenss werk omvat vele publicaties en strekt zich uit over een periode 
vann bijna zeventig jaar. Ik gebruik voornamelijk zijn laatste drie algemene 
hoofdwerken:: General Theory of Law and State uit 1945; de tweede, geheel 
herzienee en sterk uitgebreide druk van Reine Rechtslehre uit 1960; en het 
postuumm in 1979 verschenen werk Allgemeine Theorie der Normen? 

Criticii  van Kelsen wijzen er geregeld op dat zijn werk conflicterende 
stellingenn bevat, niet slechts in verschillende publicaties, maar ook als in-
consistentiess binnen een en hetzelfde werk. Het opsporen en bekritiseren 
vann de zwakke plekken in Kelsens werk heeft voor mij geen prioriteit. 
Geregeldd ook kan ik laten zien dat bepaalde kritiek op Kelsens stellingen 

22 Mn. Raz 1979, 1980 en 1994. 
33 Resp. Kelsen 1945/1961, Kelsen 1960 en Kelsen 1979 (onvoltooid). In het voorwoord van 
GeneralGeneral Theory merkt Kelsen (1945/1961, p.iii) op: 'The present book is intended to reformu-
latee rather than merely to republish thoughts and ideas previously expressed in German and in 
French.'' Hij verwijst naar: Allgemeine Staatslehre (1925), Theorie générale du droit internati-
onalonal public (1928) en Reine Rechtslehre (1934) eerste druk. Zie Soeteman 1984 n.a.v. Kelsen 
1979,, en zie Duk 1994, p. 371 v. voor een bespreking van Kelsen 1979. Paulson (1998, 
p.. xxiii-Hii ) onderscheidt een aantal fasen in Kelsens denken: het kritisch constructivisme (ca. 
1911-1921);; de klassieke fase (ca. 1921-1960), onderverdeeld in de neokantiaanse periode (ca. 
1921-1935)) en de hybride periode met zowel neokantiaanse als analytische elementen (ca. 
1935-1960);; en tenslotte de sceptische fase (ca. 1960 tot Kelsens dood in 1973). 
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berustt op oplosbare misverstanden. Daarnaast meen ik dat zijn theorie gedu-
rendee zijn lange publicatieperiode opvallend stabiel blijft , althans wat betreft 
zijnn visie op het recht als ordening van collectieve dwang in een samenle-
ving.. De meest ingrijpende veranderingen in zijn werk zijn mijns inziens 
methodologischh van aard en dienen er toe om die nagenoeg gelijkblijvende 
visiee beter te kunnen uitdrukken.4 De opmerkelijke continuïteit in Kelsens 
opvattingenn heeft er mijns inziens mee te maken, dat zijn rechtstheorie 
voorall  de uitwerking is van een bepaald perspectief op het positieve recht, 
mett alle bijbehorende 'totalitaire' aspecten van het innemen van een per-
spectief.. Kelsens perspectief leidt ertoe dat hij bij uitstek die kenmerken van 
positieff  recht signaleert en beschrijft waarin het recht als mensenwerk ver-
schijnt.. Zijn theorie over het positieve recht is een theorie waarin de ontto-
veringg van recht tot in uiterste consequenties zichtbaar wordt. En juist zo'n 
theoriee is geschikt ter aanvulling van Neumanns rechtsstatelijk antagonisme. 

B.. Omstreden theses 

Veell  kritiek op Kelsens opvattingen over staat en recht heeft direct of indi-
rectt te maken met twee centrale, samenhangende theses van de zuivere 
rechtsleer:: de these van de eenheid van de rechtsorde en de these van de 
identiteitt van staat, recht en rechtsstaat. In deze theses komt het monistische 
karakterr van Kelsens staats- en rechtsopvatting tot uiting. Als ik de kritiek 
probeerr te overzien, kom ik tot het volgende beeld. Het is bedoeld om een 
eerstee indruk te geven van de ernst van de bezwaren tegen Kelsens theorie. 

Kelsenn construeert de eenheid van de rechtsorde met behulp van een 
overbodigee Grundnorm-theone (Hart). 

Doorr de identificatie van de staat met het recht kan Kelsen de identiteit 
vann een rechtssysteem niet verklaren. Hij onderkent niet dat de identiteit van 
eenn positief rechtssysteem afhankelijk is van het politieke systeem (Cotter-
rell,, Raz). Verwant hieraan is de kritiek dat Kelsens theorie over recht het 
niett toelaat de staat als sociologisch soevereine institutie te beschouwen 
(Neumann).. Bovendien zou Kelsen in het algemeen het institutionele karak-
terr van recht verwaarlozen (Raz). 

44 Kelsen geeft bijvoorbeeld in 1923 op eigen eerder werk het commentaar (1923/1998, 
p.. 15): 'Clearly, the distinction here between form and content is simply the clumsy expres-
sionn of a relation that is in essence correctly understood.' Vgl. echter Raz (1980, p. 122 nt. 
3):: 'It seems to me that most of the conflicts between various statements cannot be explained 
ass an evolution of Kelsen's view over the years, but that he oscillates from one position to 
anotherr and back again.' Paulson meent, en velen met hem, dat Kelsens opvattingen vanaf 
19655 ten gronde zijn gewijzigd: de laatste, sceptische fase in zijn denken breekt aan. Zie ook 
hoofdstukk 16 onder C. 
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Kelsenn definieert recht als sanctierecht. Dit leidt ertoe dat de rechtsplich-
tenn van de rechtssubjecten moeten worden afgeleid uit de bevoegdheden van 
juridischee gezagsdragers tot regulering, oplegging en uitvoering van sanc-
ties,, en dat de richtlijnen voor het handelen van de burgers als het secundai-
ree aspect van recht worden beschouwd. Hierdoor worden gekunstelde con-
structiess nodig, die een ernstig vertekend beeld geven van de sociale beteke-
niss van verplichtende rechtsregels (Hart). 

Kelsenn kan zelf wel zeggen dat hij een scheiding tussen recht en moraal 
heeftt aangebracht, maar in de these van de eenheid van de rechtsorde smok-
keltt hij de moraal toch weer het recht binnen. Zijn theorie bevat daarom op 
z'nn minst de suggestie van een impliciete morele rechtvaardiging van het 
modernee recht (Cotterrell). 

Dee these van de identiteit van staat, recht en rechtsstaat lost geen enkel 
probleemm op. Kelsen miskent met deze these het fundamentele rechtsstatelij-
kee antagonisme binnen het positieve recht (Neumann). 

Inn Kelsens rechtstheorie ontbreekt de mogelijkheid staten op hun morele 
gehaltee te waarderen. Ook slecht recht is bij hem echt recht. En doordat hij 
recht,, staat en rechtsstaat identiek verklaart, worden moreel verwerpelijke 
statenn bekleed met de waardigheid van rechtsstatelijkheid (Fuller, Hayek). 

Veell  van de kritiek in dit overzicht heeft er mijns inziens op de een of 
anderee manier mee te maken dat Kelsen in zijn 'zuivere' rechtsleer recht en 
rechtswetenschapp heeft gedepolitiseerd. Dit zou hem verhinderen om het 
belangg van feitelijke politieke macht in het recht een plaats te geven in zijn 
rechtstheorie.. Het zou hem ook verhinderen het belang van de (politieke) 
moraall  voor de praktijk van het recht en voor de taakstelling van de rechts-
wetenschapp te onderkennen. Met het grootste deel van de gesignaleerde 
kritiekk ben ik het oneens. Het wekt zelfs mijn verbazing dat de sterkste 
bezwarenn tegen Kelsen geuit worden juist op die punten waar de relevantie 
vann Kelsens opvattingen voor een theorie over rechtsstatelijke legitimiteit 
vann een onttoverde staat met zijn recht mijns inziens het grootst is. 

Kelsenn ontwerpt zijn begrippen als de middelen waarmee hij een gegeven 
rechtswerkelijkheidd beschrijft. Hijzelf stelt dat het de voorkeur verdient dat 
hett rechtswetenschappelijke begrip van recht ongeveer dezelfde reikwijdte 
heeftt als dat van het gewone juridische spraakgebruik. Beslissend is echter 
volgenss hem, of de begrippen die we als instrumenten in ons intellectuele 
werkk willen gebruiken, het theoretische doel dienen waarvoor we ze hebben 
bedoeld.. De interpretatie van de rechtswerkelijkheid met behulp van de 
begrippenn van de zuivere rechtsleer kan zich daarom tamelijk ver verwijde-
renn van het zelfbegrip van de rechtspraktijk, zij het dat enige aansluiting 
steedss bewaard zal blijven.5 

55 Kelsen 1945/1961, p. 4. In later werk zwakt Kelsen de confrontatie tussen zijn theoretische 
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Dee theorie van Kelsen is mijns inziens het best te begrijpen als men 
zichzelff  een zekere vervreemding toestaat ten opzichte van het gangbare 
juridischee denken over recht. Het doel van Kelsen is rechtskennis te verkrij-
genn die niet mogelijk is bij wat hij presenteert als rechtstheoretische defor-
matie:: 'In völlig kritikloser Weise hat sich Jurisprudenz mit Psychologie und 
Soziologie,, mit Ethik und politischer Theorie vermengt'.6 Toe te geven is 
datt Kelsen soms uitkomt op standpunten die tamelijk ver afwijken van het 
vertrouwdee beeld van recht. Dat is op zichzelf niet voldoende om te kunnen 
concluderenn tot inadequate theorievorming. De merites van Kelsens zuivere 
rechtsleerr liggen elders dan in de theoretische verheldering van het gangbare 
juridischee beeld van het recht. 

Kelsenss beeld van recht blijkt de nodige vertrouwdheid voor (Nederland-
se)) juristen te missen. Zijn stelling dat de rechtstheorie gezuiverd moet 
wordenn van psychologie en sociologie, van ethiek en politieke theorie, 
heeft,, zoals Duk opmerkt, 'zeker in Nederland, meer hatelijke aanval dan 
hartelijkee bijval gevonden.' Duk haalt Langemeijer aan, die '"bijna" kon 
instemmenn met de smalende opmerking, dat een aldus gezuiverde rechtsthe-
oriee is "gezuiverd van al datgene dat het de moeite waard maakt om er een 
opp na te houden".'7 

Geregeldd zal ik betogen dat bepaalde kritiek op Kelsen kan worden ver-
worpenn omdat ze berust op een misvatting van Kelsens beweringen.8 Kri-
tiekk als die van Langemeijer is echter niet te herleiden tot een misverstand. 
Hett is fundamentele kritiek op Kelsens positivistische rechtsbegrip, waarin 
rechtt gescheiden is van moraal en van politieke macht. Dworkin verdedigt 
dee heden ten dage dominante variant van de rechtsopvatting waarin zo'n 
scheidingg wordt verworpen. Her en der zal ik de onverenigbaarheid van 
zulkee standpunten met de rechtsopvatting van Kelsen laten zien. 

C.. Politieke hechting van zuiverheid 

Dee kritiek dat de rechtstheorie van Kelsen is 'gezuiverd van al datgene dat 
hett de moeite waard maakt om er een op na te houden' is een forse aanval, 

begripp van de rechtswerkelijkheid en het zelfbegrip van de rechtspraktijk af, zie bijv. hoofd-
stukk 16 onder C. Gezien de toenemende inhoudelijke complexiteit van positieve rechtsordes 
zall  volgens Kelsen zelf (1960, p. VII) bovendien voortdurende aanpassing van de begripsbepa-
lingenn nodig zijn. Het ontwerp van de zuivere rechtsleer mag niet als definitief resultaat 
gezienn worden, maar moet worden beschouwd als een voortgaande onderneming. 
66 Kelsen 1960, p. 1. 

77 Duk 1994, p. 373. Langemeijer 1978, p. 132; de opmerking is van Roscoe Pound. 

88 Overigens denk ik dat Kelsen veel misverstand over zichzelf heeft afgeroepen, met name 
doorr een polemische overdrijving in de wijze waarop hij zijn stellingen formuleert. 
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waaraann ik niet schouderophalend kan voorbijgaan. Men doet het vaak 
voorkomenn alsof Kelsens interesse in het ontwerp van een zuivere rechtsleer 
blijkk geeft van een onthechte, puur wetenschappelijke interesse. Maar het 
programmatischee uitgangspunt om de rechtswetenschap van alle politieke 
vooringenomenheidd te bevrijden, is zelf mede de uiting van een politiek-
morelee stellingname. De cruciale morele, rechtspolitieke vraag is volgens 
Kelsen,, of een positieve rechtsorde ondersteund, hervormd of met geweld 
afgeschaftt moet worden. Hij geeft een relativistisch antwoord: de beslissing 
overr wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is, hangt af van de keuze van 
dee rechtvaardigheidsnorm die wij als grondslag nemen voor ons waardeoor-
deel.. Bij deze keuze laat de wetenschap, gericht als zij is op kennis, ons in 
dee steek. Wel worden wij ons er daardoor van bewust 'dafl diese Wahl nur 
wirr selbst, jeder einzelne von uns, daft sie niemand anderer, nicht Gort, 
nichtt die Natur und auch nicht die Vernunft als objektive Autoritat für uns 
treffenn kann. Das ist der wahre Sinn der Autonomie der Moral. Vom Relati-
vismuss im Stich gelassen fühlen sich alle jene, die diese Verantwortung 
nichtt auf sich zu nehmen [...] wünschen.'9 

Kelsenn beschouwt het positieve recht als een af te bakenen object van 
waardevrijee en eigensoortige rechtswetenschappelijke kennis. De rechtswe-
tenschapp heeft tot taak om de normatieve werkelijkheid van het recht te 
beschrijvenn op waardevrije wijze, dat wil zeggen met een neutrale houding 
tegenoverr de in het geding zijnde waarden. Het doel van de rechtsweten-
schapp is een doel als dat van andere wetenschappen. De rechtswetenschap 
streeftt ernaar tot objectieve uitspraken te komen, dat wil zeggen tot uitspra-
kenn die controleerbaar zijn voor anderen. Dit is alleen mogelijk als de crite-
riaa voor de juistheid van de uitspraken niet afhankelijk zijn van de wil en 
hett denken van degene die de uitspraken doet.10 

99 Kelsen 1960, p. 441-442. Kelsen vervolgt met kritiek op het natuurrecht. Waar het de 
keuzee van de rechtvaardigheidsnorm betreft, geven de verschillende natuurrechtstheorieën 
uiteenlopendee antwoorden. Zij besparen het individu de keuze dus niet. Maar elke natuur-
rechtstheoriee afzonderlijk geeft het individu de illusie dat de door hem gekozen rechtvaardig-
heidsnormm absoluut geldig is en dat de mogelijkheid is uitgesloten dat een andere, conflicteren-
dee rechtvaardigheidsnorm geldt. '[F]ür diese Illusion bringen viele jedes sacrificium intellec-
ts.ts. ' 

100 Vgl. Dworkins opvatting over het rechtens juiste antwoord (hoofdstuk 21 onder C); de 
juistheidd van iemands uitspraken over het recht hangt af van diens eigen constructieve inter-
pretatiee van het bestaande recht. 

Kelsenn stelt de gewone eisen van een positivistische wetenschapper, nu echter over een 
werkelijkheidd van normen als object van wetenschap. Als men meent dat elke vorm van 
objectiviteitt of intersubjectiviteit een illusie is, raakt dat ook Kelsens theorie. Dat is echter 
anderee kritiek dan dat het in verband met het bijzondere object van de rechtswetenschap - een 
geheell  van normen - niet mogelijk is om te komen tot voor anderen controleerbare uitspraken. 
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Dee rechtswetenschapper moet in Kelsens visie met groot politiek bewust-
zijnn zijn rechtswetenschap bedrijven. De 'kritische positivist' blijf t zich er 
volledigg van bewust hoezeer de inhoud van de rechtsorde waarmee hij te 
makenn heeft, zelf het resultaat is van politieke inspanningen. Hij blijf t zich 
ervann bewust hoe sterk het te interpreteren rechtsmateriaal zelf waardegela-
denn is. Elke norm, ook een rechtsnorm, constitueert een waarde; een morele 
normm constitueert een morele waarde, een rechtsnorm een rechtswaarde. 
Iemandd die anderen de verplichting tot bepaald gedrag oplegt, doet dat niet 
zomaar.. De inhoud van de desbetreffende rechtsnorm geeft aan wat door de 
normstellerr als sociaal gewenste toestand wordt gezien. Gedrag in overeen-
stemmingg met de rechtsnorm wordt als 'rechtens goed' gewaardeerd, gedrag 
inn afwijking ervan als 'rechtens slecht'. 

Dee inhoud van positieve rechtsnormen is volgens Kelsen 'oneindig varia-
bel'.. Zo ook de door rechtsnormen te constitueren rechtswaarden. Juist door 
dee verschillen in hun specifieke norminhouden en de daardoor geconstitueer-
dee rechtswaarden verschillen rechtsordes in juridisch opzicht van elkaar. 
Maarr ook verschillen zij daardoor in moreel opzicht van elkaar. De rechts-
waardee die door een rechtsorde wordt geconstitueerd, is tegelijk een morele 
waarde.111 De positivistische rechtstheoreticus onderkent de morele waarde-
geladenheidd van zijn object volkomen. Het komt mij dan ook als onbegrip 
voorr Kelsens scheiding van recht en moraal voor, als men wijst op het 'alle 
gezondd verstand weersprekend sequitur dat Kelsens rein positivistische 
rechtsleerr zum Teufel führt: de slotsom dat een rechtsnorm slechts omhulsel 
iss voor ethisch onbestemde bedoelingen van een wetgever.'12 De inhoud 
vann het recht is bij Kelsen het tegendeel van ethisch onbestemd. 

Dee positivistische rechtswetenschapper weet dat zijn object een morele 
ladingg heeft. Maar dat maakt hem niet tot een ethisch deskundige, die bij 
uitstekk is toegerust voor de morele waardering van het recht. De vraag naar 
dee morele waarde van een rechtsorde, of van afzonderlijke rechtsnormen, is 
eenn vraag die buiten het bereik van de rechtswetenschap valt.13 Op verge-

111 Kelsen 1960, p. 37, 67-68, 360. Hiermee geeft hij zijn scheiding van recht en moraal niet 
op,, vgl. Waluchow 1994, p. 23; 'Men kan zien dat het gebruik van dwang moreel relevant is 
zonderr te weten of en wanneer dwang ooit moreel gerechtvaardigd is.' 
122 Langelaar 1996, p. 297. Vgl. Muller (1978, p. 171-172) over de kritiek dat de zuivere 
rechtsleerr van Kelsen een 'reine Rechtsleere' is: 'Dat Kelsen bij zijn structuurleer van het 
rechtt van rechtsinhouden afziet, rechtvaardigt het verwijt van inhoudsleegte nog niet. Men kan 
postulerenn dat een formalistisch concept realiteitswaarde heeft wanneer het de neerslag is van 
reëlee organisatorische ervaringen.' 
133 Kelsen beweert niet dat er wetenschappelijk niets te zeggen valt over het probleem van de 
rechtvaardigheidd als waardeprobleem, als probleem van rechtspolitiek. Integendeel, hij be-
steedtt er in Reine Rechtslehre bijna honderd pagina's aan. Hij wil echter een vermenging van 
rechtswetenschapp en rechtspolitiek voorkomen: 'Da das Problem der Gerechtigkeit als Wert-
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lijkbaree wijze valt ook de vraag naar de empirische factoren die de inhoud 
vann het recht bepalen, buiten het bereik van de rechtswetenschap, evenals de 
vraagg naar de feitelijke bestaansvoorwaarden van een rechtsorde. 

Zelff  spant Kelsen zich in om deze disciplinaire grenzen strikt in acht te 
nemen.. In Reine Rechtslehre corrigeert hij bijvoorbeeld een eerder in Gene-
ralral  Theory of Law and State ingenomen standpunt. Dit kwam neer op de 
aannamee van een aan alle rechtsordes gemeenschappelijk moralisches Minu-
mum,mum, vergelijkbaar met de minimum content of natural law van Hart. Hart 
doett zijn inhoudelijk nogal veelomvattende minimum content of natural law 
steunenn op een biologisch inzicht in de feitelijke overlevingsdrang van men-
selijkee individuen.14 Kelsen kwam tot zijn moralisches Minimum door de 
inhoudd van het recht op te vatten als uitkomst van een machtsstrijd tussen 
socialee groepen. Hij meende dat in een samenleving altijd een strijd om de 
machtt plaatsvindt, die zich voordoet als een strijd om rechtvaardigheid. Elke 
strijdendee groep presenteert zijn - aan eigen groepsbelang gebonden - recht-
vaardigheidsideee in termen van het 'ware', het 'gemeenschappelijke', het 
'algemene'' belang. De inhoud van een positieve rechtsorde is het compro-
miss van bestaande conflicterende belangen. Essentieel voor positieve rechts-
ordess is dus het sociale evenwicht, het compromis, de pacificatie. 'Het 
positivismee beschouwt in deze zin elke positieve rechtsorde als een orde van 
vrede."55 In Reine Rechtslehre stelt Kelsen dat hij met de aanname van dit 
morelee minimum te ver is gegaan. De collectieve zekerheid die het recht 
biedtt 'zielt auf Frieden'. Maar vrede is de afwezigheid van fysiek geweld, 
enn een rechtsorde is geen orde die vrij is van fysieke dwang. Integendeel, 
rechtt is juist bij uitstek ordening van zulke dwang. Men kan daarom niet 
volhoudenn 'dafl der Rechtszustand notwendigerweise ein Friedenszustand, 
dafll  die Sicherung des Friedens eine wesentliche Funktion des Rechtes 
ist.'166 Kelsen vervangt zijn aanvankelijke 'compromis van conflicterende 
belangen'' of 'pacificatie van de rechtsgemeenschap' niet door een andere 
gemeenschappelijkee minimuminhoud van positieve rechtsordes. En in elk 

problemm aulterhalb einer Rechtstheorie liegt, die sich auf eine Analyse des positiven Rechts als 
derr Rechtswirklichkeit beschrankt, dieses Problem aber fur die Rechtspolitik von entscheiden-
derr Bedeutung ist, habe ich in einem Anhang versucht, was von einem wissenschaftlichen 
Standpunktt darüber und insbesondere über die Naturrechtsiehre zu sagen ist'; Kelsen 1960, 
p.. VIII ; zie p. 355-444: 'Das Problem der Gerechtigkeit'. 

144 Hart 1961, p. 187-195. 
155 Kelsen 1945/1961, p. 438-439, 441. Kelsen volgt met dit standpunt denkers als Locke en 
Kant,, zie hoofdstuk 9. Bij Locke maakt het positieve recht een einde aan controverses over de 
interpretatiee van het natuurrecht. Voor Kant (1796-7/1966, p. 185-186) leidt het 'Ideal einer 
rechtlichenn Verbindung der Menschen unter öffentlichen Gesetzen' tot het hoogste politieke 
doel:: eeuwige vrede; ook tussen mensen onderling geldt: 'Es soil kein Kneg sein.' 

166 Kelsen 1961, p. 39-40. 
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gevall  hebben zijn bespiegelingen over rechtelijke teleologie hem er niet toe 
verleidd om in zijn normatieve rechtstheorie een morele mimmumirihoud 
voorr te stellen als feitelijke bestaansvoorwaarde voor recht. 

Dee waardegeladenheid van het te beschrijven object van de rechtsweten-
schapp staat niet in de weg aan een waardevrije, dat wil zeggen waardeneu-
tralee beschrijving. Integendeel, het belang daarvan wordt juist des te groter. 
Dee waardevrije beschrijving van de normatieve rechtswerkelijkheid maakt 
goedd geïnformeerde, maar overigens vrije morele oordeelsvorming mogelijk 
overr een rechtsorde, een rechtsgemeenschap. Voor een vrije morele oor-
deelsvormingg over het positieve recht is het nodig dat de uitkomsten daarvan 
'niett afhankelijk [...] zijn van maatstaven waarvan de inhoud onder invloed 
staatt van het positieve recht'.17 Of, in de terminologie van Neumann en 
Kelsen:: voor de rechtvaardiging van (de staat en) het recht is het nodig dat 
err buiten het positieve recht een norm bestaat aan de hand waarvan het 
positievee recht moreel gewaardeerd kan worden, dat wil zeggen: waarmee 
hett positieve recht zowel in overeenstemming als in strijd kan zijn. 'Posit-
ivismm today is defended as a means of keeping "the final sovereignty of con-
science""  separate from claims of legal validity', aldus Cotterrell.18 

Dee positivistische rechtswetenschapper moet er tenslotte op bedacht zijn 
datt wetenschappelijke kennis politiek kan worden misbruikt. Kelsen verwijt 
dee traditionele rechtswetenschap geregeld dat zij zulk misbruik in de hand 
werkt.. Rechtswetenschappers produceren maar al te vaak rechtvaardigings-
theorieënn van de rechtsorde waarin zij leven. Kelsen zegt: 'In effect, cogni-
tion,, that is the science or philosophy of law, while pretending to prescribe 
justicee to volition, that is, to power, will , in the end, subsequently 
legitimatee the product of power by declaring positive law to be just. It is 
preciselyy this abuse of cognition which critical positivism wishes to 
avoid.'19 9 

Dee rechtswetenschap 'bestaat in de kennis van waarden, maar ze kan die 
waardenn niet produceren. Ze kan normen begrijpen, maar ze kan normen 
niett creëren'.20 De rechtswetenschap kan eventuele keuzemogelijkheden 
latenn zien, ze kan soms vaststellen dat alternatieven elkaar uitsluiten zodat 

177 Brouwer 1994, p. 38. 

188 Cotterrell 1989, p. 144. Dit argument geeft een reden om een rechtspositivistisch uit-
gangspuntt te kiezen; het is geen argument tegen mogelijke andere keuzes. Kiest men ervoor 
omm het begrip 'recht' zelf, net zoals het begrip 'rechtsstaat', op te vatten als een evaluatief 
begrip,, dan is het niet correct om de beschrijving en de waardering van recht van elkaar te 
scheiden.. Vgl. Raz 1979, p. 42. Waluchow (1994, p. 88-103) bespreekt op kritische wijze een 
aantall  argumenten vóór de strikte rechtspositivistische scheiding van recht en moraal. 
199 Kelsen 1945/1961, p. 441. 

200 kelsen 1945/1961, p. 440-441. 
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gekozenn móet worden, maar ze kan zelf niet kiezen. Rechtswetenschappelij-
kee interpretatie kan de mogelijke betekenissen van een rechtsnorm naar 
vorenn brengen. Maar de wetenschap kan met haar interpretatie niet norme-
ren,, haar interpretatie van een rechtsnorm is niet 'authentiek', niet rechtens 
gezaghebbend.211 'De zuivere rechtsleer probeert de vraag te beantwoorden 
watt en hoe het recht is, niet de vraag hoe het moet zijn of hoe het moet 
wordenn gemaakt; ze is rechtswetenschap, niet rechtspolitiek.'22 

Kelsenn acht het juridische perspectief en het morele perspectief op het 
positievee recht beide mogelijk. Hij keert zich echter tegen de vermenging 
vann de perspectieven. 'De these dat het recht naar zijn aard moreel is, wordt 
doorr de zuivere rechtsleer [...] afgewezen, [...] ook omdat ze in haar feite-
lijkee toepassing door de in een bepaalde rechtsgemeenschap heersende 
rechtsleerr op een onkritische legitimering uitloopt van de statelijke dwangor-
dee die door deze gemeenschap is geconstitueerd.'23 Cotterrell geeft de poli-
tiekk geïnspireerde doelstelling van Kelsens rechtstheorie als volgt weer: 
'Kelsen'ss pure theory purports to demonstrate the integrity of legal science 
-- lawyers' methods of analysis of law - in opposition to the twentieth centu-
ryy absolutisms (for example, fascism or Stalinism) which have claimed it as 
merelyy an appendage of politics.'24 

Mett het bovenstaande heb ik vooral willen aangeven hoezeer Kelsens 
programmaa van een 'zuivere' rechtsleer kan worden gelezen als een politiek 
geïnspireerdee theorie. Naast deze politieke inspiratie bepalen ook weten-
schapstheoretischee overtuigingen het ontwerp ervan. Samenvattend kan ik 
stellenn dat Kelsen zich keert tegen vijf opvattingen. Hij verzet zich tegen de 
opvattingg dat er rechtswetenschappelijke kennis mogelijk is van iets anders 
dann het positieve recht, in de zin van door mensen gecreëerd recht. Hij 
verwerptt de opvatting dat een wetenschap van het positieve recht slechts als 
empirischee wetenschap, bijvoorbeeld als rechtssociologie of rechtspsycholo-
giee mogelijk is, en niet als beschrijvende wetenschap van normen, als 'nor-
matievee wetenschap'.25 Hij verzet zich, gegeven de mogelijkheid van een 
normatievee rechtswetenschap, tegen een vermenging van empirische en 
normatievee theorie, tegen de vermenging van sociaal-wetenschappelijke en 
rechtswetenschappelijkee beweringen. Hij verzet zich ook tegen een vermen-

211 Kelsen 1960, p. 344-345, 352-353. 

222 Kelsen 1960, p. 1. 

233 Kelsen 1960, p. 71. 

244 Cotterrell 1989, p. 116. 

255 Kelsen laat als wetenschappelijke activiteit slechts de beschrijvende ordening van normen 
toe.. Hij verstaat onder 'normatieve wetenschap' dan ook niet een waarderende wetenschap, 
maarr een normenbeschrijvende. 
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gingg van beschrijving en waardering van het recht binnen de rechtsweten-
schap,, tegen een vermenging van rechtswetenschap en rechtspolitiek. En 
tenslottee keert hij zich tegen een verwarring van het normerende recht ener-
zijdss en de resultaten van de normatieve rechtswetenschap anderzijds. De 
juridischee constructies van de rechtswetenschap hebben geen invloed op de 
inhoudd van het recht. De inhoud van het recht blijf t 'onberoerd' door de 
kenniss ervan. Deze kenmerken van de zuivere rechtsleer vormen de achter-
grondd die mijn interpretatie kleurt van Kelsens opvattingen over recht en 
staat. . 

D.. Inconsistent en onverantwoordelijk dualisme 

Hett monistische karakter van Kelsens theorie komt vooral tot uiting in de 
thesee van de eenheid van de rechtsorde. Eerder is besproken dat Kelsen zich 
mett kracht keert tegen de 'twee-zijden'-leer van de staat, de leer dat de staat 
zichzelff  kan kan rechtvaardigen door zich aan zijn eigen recht te onderwer-
pen.266 De traditionele rechtswetenschap poneert volgens Kelsen het bestaan 
vann de staat als macht, en produceert daardoor de ideologie van de legitime-
rendee zelfverplichting van de staat. Dat lukt haar alleen, doordat zij de 
grenzenn overschrijdt van wat zij rechtswetenschappelijk vermag. In het 
dualismee wordt de staat tot object van rechtskennis doordat men hem als 
rechtssubjectt beschouwt. Tegelijkertijd echter bevat het dualisme de bewe-
ringg dat de staat macht is, en, in één adem door: dat de staat als macht 
rechtswetenschappelijkk niet te begrijpen is, omdat de staat als machtsfeit iets 
iss wat essentieel van recht verschilt. Kelsen stelt dat de theorie bijgevolg 
eenn innerlijke tegenspraak bevat. Dat die innerlijke tegenspraak voor de 
theoriee zelf kennelijk geen probleem is, hoeft geen verbazing te wekken, 
want,, zo merkt hij fintjes op: 'ideologieën doelen niet op verdieping van 
kennis,, maar op beïnvloeding van de wil; het gaat erom het gezag van de 
staatt te versterken.'27 

266 Kelsens kritiek op het rechtsstatelijk dualisme treft niet het rechtsstatelijk antagonisme van 
Neumann,, omdat dit geheel binnen het positieve recht is gesitueerd, zie hoofdstuk 5 onder F. 
277 Kelsen 1960, p. 289. Kelsen geeft toe dat ook zijn eigen theorie in bepaald opzicht als 
eenn ideologie te begrijpen is. '[W]enn unter "Ideologie" alles verstanden wird, was nicht 
Kausalgesetzlichh bestimmte Wirklichkeit oder eine Beschreibung dieser Wirklichkeit ist, ist das 
Rechtt als Norm [...] eine Ideologie.' Als 'ideologie' daarentegen te maken heeft met een 
vermengingg van recht en rechtvaardigheid, dan heeft de zuivere rechtsleer een 'anti-ideologi-
schee Tendenz'. Haar interesse is een andere, te weten de wetenschappelijke interesse, 'wobei 
natürlichh nichts über den Wen oder die Würde dieser anderen Interessen ausgesagt werden 
soil';; Kelsen 1960, p. 107-113. In het voorwoord van de eerste druk van Reine Rechtslehre 
(1934/1994,, p. XII-XIII , overgenomen in Kelsen 1960, p. V) zegt Kelsen naar aanleiding van 
dee reacties op zijn theorie: fascisten verklaren haar tot democratisch liberalisme, liberale of 
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Hett is niet aan te nemen dat de felheid waarmee Kelsen de dualistische 
leerr van de zelfverplichting van de staat verwerpt, alleen te maken heeft met 
eenn inconsistentie in die theorie. Mijns inziens acht Kelsen het dualisme 
voorall  verwerpelijk vanwege een tweede kenmerk ervan. Zijn eigen theorie 
iss niet alleen monistisch, maar ook door en door individualistisch. Dit ver-
draagtt zich niet met het staatsbeeld van het dualisme, waarin de staat ver-
schijntt als zelfstandig bestaand, handelend en willend subject. Dit kenmerk 
behoeftt aparte bespreking, los van het contrast tussen macht en recht. Het is 
niett uniek voor het dualisme, men treft het ook aan in theorieën die zich 
overigenss houden aan de door Kelsen gestelde grens dat de rechtsweten-
schapp slechts kennis heeft te bieden over het normatieve aspect van recht. In 
zijnn verzet tegen de voorstelling van de staat als handelende persoon verde-
digtt Kelsen de kern van zijn individualistische rechtsopvatting. 

Hett dualisme van staat en recht kent de staat - als macht - een bestaan 
toee als sociale realiteit, onafhankelijk van en voorafgaand aan het recht. 
Dezee realiteit wordt opgevat als een collectieve eenheid, die optreedt als 
subjectt van handelen en willen. Dit reële subject kan zich vrijwilli g binden 
aann recht. De staat wordt zodoende volgens Kelsen voorgesteld als een 
metajuridischh persoon, bijvoorbeeld als een sociaal organisme of als een 
soortt machtige macroanthropos, als een entiteit met een eigen wil en een 
zelfstandigg bestaan, los van het bestaan van individuele mensen. Zo ontstaat 
eenn beeld van een staat die zich bedient van mensen om zijn rechtstaken te 
vervullen. . 

Zo'nn voorstelling houdt volgens Kelsen een gevaarlijke vervorming in van 
dee rol van individuele mensen in de rechtsorde. Recht is mensenwerk en 
mensenn zijn verantwoordelijk voor het recht. In de rechtswetenschap is geen 
plaatss voor een entiteit voorafgaand aan het recht, die handelend het recht 
zouu scheppen, en zichzelf vrijwilli g aan dat recht zou onderwerpen. De 
rechtswetenschapp moet het recht beschrijven als de uitkomst van het hande-
lenn van individuele mensen. Dat is volgens Kelsen ook nodig omdat mensen 
geneigdd zijn hun eigen individuele verantwoordelijkheid af te schuiven zodra 
zijj  handelen 'in naam van'. Cotterrell geeft Kelsens bezwaar als volgt weer: 
'Whereass the individual as such is in no way thought entitled to coerce 
others,, to dominate or even kill them, it is nevertheless his supreme right to 

socialistischee democraten beschouwen haar als wegbereider van het fascisme, communisten 
disqualificerenn haar als ideologie van etatistisch kapitalisme, nationaal-socialisten bestempelen 
haarr tot openlijk bolsjewisme of verkapt anarchisme, sommigen zeggen dat zij verwant is aan 
dee katholieke scholastiek, anderen herkennen kenmerken van een protestantse staats- en 
rechtsleer,, sommigen beschouwen haar als atheïstisch. Kelsen zelf meent naar aanleiding van 
dezee reacties te kunnen scoren voor open doel: 'Kurz, es gibt überhaupt keine politische 
Richtung,, deren man die Reine Rechtslehre noch nicht verdachtigt hatte. Aber das gerade 
beweistt besser, als sie es selbst kónnte: ihre Reinheit.' 
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doo all this in the name of God, the nation or the state, which for that very 
reasonn he loves, and lovingly identifies with, as "his" God, "his" nation 
andd "his" state.'28 

Hett ideologisch belang van de dualistische rechtsstaatstheorie is volgens 
Kelsenn vooral zo groot, omdat zij dient ter vervanging van de religieus-
metafysischee legitimering van de staat, die deze taak niet langer kan vervul-
len.. Zij is daarvoor ook uitstekend geschikt, want de structuur van het 
rechtsstatelijkk dualisme is vertrouwd. Ze is bekend vanuit de theologische 
beschouwingg van de natuur die is gebaseerd op het religieus-metafysische 
dualismee van God en de wereld. Zoals Gods transcendentie ten opzichte van 
dee wereld en tegelijkertijd zijn immanentie in de wereld werd verdedigd, zo 
wordtt de transcendentie van de staat ten opzichte van het recht en tegelijker-
tijdd zijn immanentie in het recht geponeerd. De staat wordt voorgesteld als 
dee god van de wereld van het recht.29 Piret licht toe: 'De Staat verhoudt 
zichh in de dualistische theorie tot het recht zoals God zich in de christelijke 
theologiee tot de wereld verhoudt. Zoals God zich in Jezus vereindigt en zo 
zijnn transcendentie uit eigen beweging immanentiseert, brengt ook de aan 
hett recht transcendente staat zijn eigen rechtsstatelijkheid voort door zich 
aann het zelf geproduceerde recht te binden. Zo wordt de staat tot de God 
vann het recht: tegelijk immanent en transcendent aan de rechtsorde.'30 

Dee traditionele rechtswetenschap maakt dus volgens Kelsen twee fouten 
wanneerr zij de staat als macht een feitelijk bestaan toekent als sociale reali-
teitt onafhankelijk van het recht. Ten eerste ligt elke uitspraak over feitelijke 
machtt buiten het kennisbereik van de rechtswetenschap. Ten tweede is het 
onjuistt de staat als een zelfstandig handelende sociale realiteit te beschou-
wen.. Tegenover een theorie met deze gebreken stelt Kelsen zijn eigen alter-
natieven.. Te bespreken zijn achtereenvolgens: de these van de eenheid van 
dee rechtsorde in verband met de positiviteit van recht als mensenwerk; de 
thesee van de identiteit van staat en recht; en het denkbeeld van de handelen-
dee staat als hulpconstructie voor het rechtsdenken. Gezamenlijk vormen ze 
Kelsenss beeld van de eerste pool van Neumanns rechtsstatelijke antagonis-
me,, de rechtssfeer van het politieke recht. 

288 Cotterrell 1989, p. 113. 

299 Kelsen 1945/1961, p. xvi; 1960, p. 289. 

300 Piret 1996, p. 12. 


