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13. . 

Dee eenheid van de rechtsorde 

Rechtt is volgens Kelsen fundamenteel een product van menselijk handelen. 
Menselijkk handelen krijgt juridisch normatieve betekenis wanneer men het 
betrektt op de eenheid van een geldende rechtsorde. De weerlegging van 
kritiekk op deze kern van Kelsens monistische rechtsopvatting kan bijdragen 
aann een beter begrip van Kelsens ideeën. 

Alss Kelsen erop hamert dat recht het product is van het handelen van 
individuelee mensen, is zijn theorie dan te beschouwen als een bevelsleer, 
waarinn de wil van mensen bepalend is voor de rechtsvorming? Raz merkt 
lovendd op dat Kelsen nooit aan de verleiding van deze reductie heeft toege-
geven.. Maar is Raz' bezwaar terecht dat Kelsen niettemin het institutionele 
karakterr van recht verwaarloost?1 

Haaltt Kelsen niet toch weer een beeld van een bovenindividuele handelen-
dee entiteit binnen als hij spreekt van de 'rechtsorde, die de individuele 
handelingenn van mensen normatief bepaalt'? 

Hoee kan Kelsen in vredesnaam volhouden dat het positieve recht een 
eenheidd vormt? Duk zegt: 'Ik zie niet in hoe de chaotische totaliteit van alle 
mogelijkee wettelijke voorschriften (inclusief wat bijv. B&W van Schiermon-
nikoogg krachtens delegatie van de gemeenteraad hebben bepaald over het 
formaatt van vuilniszakken, en zelfs sommige beleidsregels) samen met de 
daarmeee volstrekt onvergelijkbare amorfe massa die we "ongeschreven 
recht""  noemen, in volle ernst kan worden gepresenteerd als een "geheel" 
vann "rechtsnormen". '2 

Iss tenslotte de kritiek van Raz terecht dat Kelsen niet onderkent dat de 
eenheidd in het recht afhankelijk is van het politieke systeem?3 

11 Raz 1979, p. 53, 87. 
22 Duk 1994, p. 377. 

33 O.m. Raz 1979, p. 99. Vergelijkbare kritiek komt voor bij Carl Schmitt. Zie de weergave 
daarvann door Van Bellingen 1996, p. 88, 89: 'Als basis van de juridische vormgeving kan de 
constitutiee niet worden gevat zonder het pre-juridische maatschappelijke gegeven hierbij te 
betrekken.'' En: '[H]et staatsrecht [is] existentieel gefundeerd [...] in het politieke en [kan] 
slechtss artificieel los van deze oorsprong [...] worden gedacht. Dit is nochtans wat Kelsen 
poogtt te doen. [...] De eenheid van het rechtssysteem wordt niet gezien in de reële politieke 
eenheidd waarvan het de vorm en de bestaanswijze bepaalt, maar in een formeel samenhangend 



172 2 DEE EENHEID VAN DE RECHTSORDE 

A.. Methodologisch individualisme 

Dee vraag voor de rechtswetenschap is, hoe het positieve recht te beschrijven 
valtt in zijn normativiteit, dat wil zeggen: in zijn - ideële - bestaanswijze als 
geldendgeldend recht. 

Alss men op kelseniaanse wijze het recht gaat beschrijven, ziet men om te 
beginnenn allerlei mensen allerlei feitelijke handelingen verrichten, die voor 
dee handelende personen zelf de betekenis hebben 'dat zij intentioneel zijn 
gerichtt op het gedrag van anderen'.4 Er zijn mensen die op straat anderen 
gebiedenn te stoppen wanneer zij op bepaalde wijze hun hand opsteken. Er 
zijnn mensen die aan een loket anderen een papier overhandigen waarmee 
dezenn een vergunning krijgen tot het bouwen van een dakkapel. Er zijn 
mensenn die, al dan niet in bijzondere kledij, anderen tot een straf veroorde-
len.. Er zijn mensen in vergadering bijeen, die anderen de bevoegdheid 
verlenenn verordeningen te maken, of die anderen de bevoegdheid verlenen 
eenn vergunning te verlenen of een uitkering te verstrekken. De werkelijk-
heidd van zulk feitelijk handelen van mensen vormt voor Kelsen het enig 
toelaatbaree vertrekpunt voor een beschrijving van geldend recht. 

Kelsenss individualistische uitgangspunt vormt op zichzelf geen beletsel 
voorr de erkenning van het institutionele karakter van recht, een van de 
geregeldd geuite punten van kritiek op zijn rechtstheorie. Lagerspetz bijvoor-
beeldd verdedigt uitdrukkelijk dat hij zijn institutionele rechtstheorie met 
behulpp van een individualistische methodologie heeft opgebouwd.5 Hij zegt 
dee volgende intuïtie over instituties te accepteren. Wanneer we proberen de 
eigenschappenn en handelingen van instituties te verklaren dan zijn we uitein-
delijkk slechts in staat individuele mensen, hun eigenschappen, overtuigingen, 
handelingenn en interacties te vinden. Dit individualisme sluit volgens hem 
niett uit, dat individuele handelingen op hun beurt worden verklaard met 
behulpp van institutionele termen. Hier speelt echter zijns inziens een kip-of-
ei-probleem.. Hij merkt op: '[M]y theory just reminds us that in order to 
havee chickens there must always be eggs.' 

B.. De wil in het recht 

Kelsenn stelt het feitelijk handelen van individuele mensen methodologisch 
voorop.. Maar een beschrijving daarvan is niet de beschrijving van geldend 
recht.. Neumann noemt de rechtssfeer van het politieke recht ook wel de 

geheell  van normen, geconstrueerd vanuit de vooronderstelde "Grundnorm".' 

44 Kelsen 1960, p. 4, 7 en elders. 

55 Lagerspetz 1989, p. 10, 12. 
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wilssfeerr in het positieve recht, het recht als voluntas. Hij geeft er geen 
verderee uitwerking van. Kelsens theorie bevat zo'n uitwerking wel. 

a.a. Bevel en norm 
Dee normerende handelingen in het recht lijken enigszins op bevelen, aldus 
Kelsen.. Een bevel is de uitdrukking van de wil (of wens) van een individu 
mett als object het gedrag van een ander. Ook rechtsnormen die tot bepaald 
gedragg verplichten of een bevoegdheid verlenen, hebben betrekking op 
gedragg van anderen. Daardoor zou men geneigd kunnen zijn rechtsnormen 
tee beschouwen als wilsuitingen, als bevelen. 'On closer analysis, however', 
zoo zegt Kelsen, 'it is apparent that rules of law are "commands" only in a 
veryy vague sense.'6 

Hett bestaan van een bevel veronderstelt twee dingen: een - psychische -
wilshandelingg die het gedrag van iemand anders tot object heeft, plus de 
uitingg daarvan door middel van woorden of gebaren of andere tekenen. 
Slechtss zolang beide aanwezig zijn, bestaat het bevel. 

Alss men al in bevelstermen over rechtsnormen wil spreken, dan moet 
duidelijkk zijn dat er in het recht meer aan de hand is. Rechtsnormen die 
doorr een wetgever worden gesteld kunnen bijvoorbeeld geldig blijven terwijl 
dee wetgever zelf zijn wil allang op iets anders heeft gericht. Bovendien is 
hett dubieus om een psychische wil te veronderstellen in een wetgevend 
collectief.. Dat zou de aanname vergen van zoiets als een collectieve wil.7 

Vergelijkbaree problemen zijn er bij de normen die door contract ontstaan. 
Tijdenss de totstandkoming van een contract kan men in het ideale geval 
sprekenn van de uiting van de overeenkomende intenties van partijen. Dit 
verklaartt echter niet waarom iemand zich, bijvoorbeeld op grond van de 
vertrouwensleer,, rechtens door een contract kan binden ook al heeft zijn 
psychischee wil niet de inhoud van dat contract tot object. Het verklaart ook 
niett waarom het contract verbindend blijf t nadat het is gesloten en de wil 
vann de contractanten allang op iets anders is gericht. En overigens kan een 
contractuelee norm bezwaarlijk als een bevel worden voorgesteld. Het maken 
vann een testament kan men met enige moeite nog wel als een bevel beschou-
wen.. Maar het is duidelijk dat de gelding van testamentaire normen na de 
doodd van de testator diens psychische wil heeft overleefd. 

Dee gebreken van een bevelsbenadering van recht blijken overduidelijk bij 
hett gewoonterecht. Een verbindende gewoonte ontstaat niet doordat mensen 

66 Kelsen 1945/1961, p. 30-35, m.n. p. 32. 

77 Desnoods zou men bij een unaniem genomen besluit nog kunnen zeggen dat alle individue-
lee leden van het parlement dezelfde wil hebben. Maar men kan moeilijk zeggen dat eventuele 
tegenstemmerss willen dat de inhoud van het wetsvoorstel recht wordt. 
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hunn wil richten op het gedrag van anderen, maar door een regelmaat in hun 
eigenn handelen die gepaard gaat met de overtuiging dat men zo behoort te 
handelen.. Een rechter die gewoonterecht toepast, neemt aan dat men in de 
desbetreffendee situatie behoort te handelen zoals de leden van de gemeen-
schapp steeds handelen. Deze aanname is geen weerspiegeling van een feite-
lijke,, psychische wil van een of andere wetgever. 

Hett recht wordt kortom gevormd door individuele menselijke handelingen 
off  door gewoontevormende handelingen van een aantal individuen, maar een 
beschrijvingg van de psychische wilshandelingen van mensen of van de regel-
maatt in hun handelen is niet de beschrijving van geldend recht. Positief 
rechtt komt tot stand door feitelijke rechtsvormende handelingen of omstan-
digheden,, maar is er niet mee te vereenzelvigen. 

Inn General Theory of Law and State geeft Kelsen de volgende oplossing 
voorr het probleem van de wil in het recht.8 De situatie waarin een 
rechtsnormm bepaald menselijk gedrag voorschrijft, lijk t zoals gezegd op de 
situatiee waarin een individu in de vorm van een bevel uitdrukt dat hij van 
eenn ander wil dat deze zich op een bepaalde manier gedraagt. Als we deze 
analogiee volgen, en van een rechtsnorm zeggen dat ze een bevel is, moeten 
wee een stap verder doen: we moeten de psychologische wilshandeling ecar-
teren.. De rechtsnorm is dan bij wijze van spreken een gedepsychologiseerd 
bevel.. Het door de rechtsnorm voorgeschreven gedrag kan 'bevolen' zijn en 
blijven,, zonder dat iemands wil in psychologische zin aanwezig is. 

Ookk gedepsychologiseerd blijf t de bevelsopvatting echter problematisch. 
Err blijf t volgens Kelsen een essentieel verschil tussen een bevel als wilshan-
delingg en een rechtsnorm. De rechtsnorm heeft verbindende kracht, terwijl 
bevelenn verbindend kunnen zijn maar ook onverbindend. Bevelen zijn 
slechtss verbindend als degene die beveelt daartoe de bevoegdheid heeft. In 
datt geval stelt hij met zijn bevel een geldige norm. Men brengt dit verschil 
tussenn een bevel en een norm tot uiting door te zeggen dat mensen zich 
behorenbehoren te gedragen op de wijze die door de geldige norm is voorgeschre-
ven.. Bij een bevel van een rover is van zulk behoren geen sprake.9 

b.b. Subjectieve en objectieve betekenis van een normerende handeling 
Inn Reine Rechtslehre brengt Kelsen naar eigen zeggen een verbetering aan. 
Hijj  handhaaft zijn standpunt dat de gelding van een norm geen kwestie is 
vann het bestaan van een bevel. Maar hij stelt dat dit inzicht aan duidelijk-

88 Kelsen 1945/1961, p. 35-37. 

99 Een ander probleem van de gelijkstelling van bevelen met rechtsnormen is het verplichten-
dee karakter van bevelen. Het 'behoren' - 'Sollen' - van Kelsen omvat het 'moeten' van de 
verplichting,, het 'kunnen' van de bevoegdheidverlening, en het 'mogen' van het verlof; 
Kelsenn I960, p. 4-5; 1979, p. 76v. 
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heidd wint als men het anders beschrijft. In plaats van de gevormde rechts-
normenn voor te stellen als gedepsychologiseerde wilshandelingen, voert hij 
hett onderscheid in tussen de feitelijke wilshandeling en de betekenis van 
dezee wilshandeling als rechtsnorm. 

Kelsenn noemt het nu de 'subjectieve betekenis' van een rechtsvormende 
handeling,, dat de handelende persoon anderen wil verplichten tot bepaald 
gedrag,, of anderen verlof wil verlenen tot bepaald handelen, of anderen de 
bevoegdheidd wil verlenen tot bepaald handelen. Subjectief gezien is een 
normstellendee handeling een wilshandeling, 'intentioneel gericht op het 
gedragg van anderen'. De subjectieve betekenis van de handeling is de bete-
keniss die de handeling heeft vanuit het standpunt van de handelende persoon 
off  van het besluitvormende collectief zelf. De subjectieve betekenis is een 
kwestiee van 'zelfduiding' van de handeling door de handelende persoon.10 

Dee subjectieve betekenis die iemand aan zijn handelen hecht, hoeft niet 
samenn te vallen met de betekenis die het handelen objectief juridisch heeft. 
Datt handelingen vanuit het standpunt van de handelende personen de beteke-
niss van een rechtsnorm hebben, of juist niet hebben, geeft nog geen uitsluit-
sell  over de vraag of zij ook een objectief geldige rechtsnorm hebben ge-
steld.. Het antwoord op deze laatste vraag kan slechts worden gegeven op 
grondd van een rechtsnorm die het mogelijk maakt de desbetreffende hande-
lingg als rechtens relevante normstellende handeling te interpreteren.11 

Ikk stel me de enthousiaste man voor die op gezette tijden verschijnt op 
eenn kruispunt bij mij in de buurt. Met grote armzwaaien maant hij automo-
bilistenn tot doorrijden of stoppen. Door niemand wordt zijn handelen begre-
penn als objectief geldig normstellend handelen, niemand denkt dat hij een 
verbindendee norm stelt, ook niet degenen die wel eens willen 'gehoorzamen' 
-- uit vriendelijkheid. 

100 Kelsen I960, p. 8-9, 10 asterisknoot. Ook door gewoonte kan de subjectieve betekenis 
vann een juridisch behoren worden gevormd, zij het dat de gezamenlijke feitelijke menselijke 
handelingenn die de gewoonte constitueren deze subjectieve betekenis pas na verloop van tijd 
krijgen.. Raz (1980, p. 67) acht het onjuist de vorming van recht door gewoonte of door 
(vaste)) rechtspraak te beschrijven als 'intentioneel op het gedrag van anderen gericht hande-
len'.. Kelsen zelf (1945/1961, p. 35) meent dat men in verband met gewoonterecht veelal 
beeldspraakk gebruikt, op grond van de analogie van bevelen en normen. 
111 In Reine Rechtslehre noemt Kelsen de handeling die het subjectieve behoren stelt vaak een 
'handelingg met de subjectieve betekenis van een norm'; Kelsen 1960 passim, bijv. p. 4-9. 
Zoalss hij dat ook wel bij andere termen heeft gedaan, heeft hij in Allgemeine Theorie der 
NormenNormen zijn terminologie aangescherpt: 'norm' is gereserveerd voor de 'geldige' norm; de 
'gelding'' van de norm is het - ideële - bestaan van de norm; Kelsen 1979, p. 21-22. Vgl. 
Kelsenn 1979, p. 137: 'Een geldende norm is een pleonasme. Een niet geldende, ongeldige 
normm is een contradictio in adjecto.' In het verlengde hiervan zou men kunnen zeggen dat bij 
dee 'handeling met de subjectieve betekenis van een norm' slechts sprake is van een aanspraak 
opp gelding. 
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Dee wil van degene die de wilshandeling verricht, is niet doorslaggevend 
voorr de totstandkoming van een objectief geldige norm. Slechts als het 
feitelijkk handelen dat in subjectieve zin een norm stelt, ook de objectieve 
betekeniss van een norm heeft, is er een geldige norm. Het bestaan van een 
juridischh behoren in objectieve zin - dat wil zeggen: de gelding van een 
rechtsnormm - hangt ervan af of de rechtsorde de desbetreffende wilshande-
lingg als normvormend beschouwt, en haar daardoor de objectieve betekenis 
vann een geldige norm verleent.'2 

Alss de betekenis van een normstellende handeling eenmaal geïnterpreteerd 
iss als objectief geldige rechtsnorm, dan betekent dit dat zij als norm haar 
eigenn leven gaat leiden, los van de feitelijke aanwezigheid van de intentie 
vann de normsteller. Dit houdt echter niet in dat de norm volstrekt losge-
maaktt kan worden van het feit waardoor ze werd gevormd. Ook al heeft 
bijvoorbeeldd de wetgever zijn wil allang weer op iets anders gericht, een 
eerderr gestelde, objectief geldige wettelijke norm blijf t de betekenis van het 
eerderee wetgevende handelen. Vandaar Raz' opmerking dat Kelsen anti-
reductionismee combineert met een bronnenthese voor de identificatie van 
geldendd recht.13 

C.. Geldend recht: feitelijke basis plus gedachte grondnorm 

Hett oordeel dat een handeling die zich voordoet in ruimte en tijd juridisch 
normatievee betekenis heeft, is het resultaat van een normatieve interpretatie 
vann feiten, aldus Kelsen. Het desbetreffende feit verkrijgt zijn juridische 
betekeniss door een rechtsnorm die voor dat feit als interpretatieschema 
wordtt gebruikt.14 

Ditt uitgangspunt klinkt onschuldig en nogal vanzelfsprekend. Dat is het 
ook,, wat mij betreft. Maar voor vele critici van Kelsen schuilt hier een 
dikkee adder onder het gras. Want Kelsen handhaaft dit uitgangspunt conse-
quent.. Zo consequent, dat hij het denkbeeld van de grondnorm gaat gebrui-

122 Zie Kelsen reeds in 1923 (1923/1998, p. 8): 'Clearly separated from the psychical act of 
willing,, in particular even from the willing of a norm, is the ought of the norm qua specific 
meaning-contentt (Sinngehalt).' Soeteman (1984, p. 134) verwoordt Kelsens uitgangspunt 
aldus:: '[H]et Sollen [is] afhankelijk [...] van een Wollen; weliswaar is het Wollen geen 
conditioo per quam, maar het is een conditio sine qua non: zonder Wollen geen Sollen.' De 
reductiee is er wel in het decisionisme van Schmitt (zie hoofdstuk 10 onder D) of dat van de 
stalinistt Vysinskij (in: Reich 1971, p, 113v.), en ook in het rationele instrumentalisme van 
Austinn met zijn juridische rule of men; zie over Austin: Cotterrell 1989, p. 57-62 en 67-74, 
m.n.. p. 74. 

133 Raz 1979, p. 53. 

144 Zoals ook de voorstelling van hetzelfde feit als een natuurlijk gebeuren een interpretatie 
is,, in dat geval een 'causale' interpretatie, Kelsen 1960, p. 3-4. 
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kenn om te bewerkstelligen dat er altijd een norm beschikbaar is die de nor-
matievee interpretatie van feiten mogelijk maakt. Zijn grondnormtheorie is 
hett sluitstuk van de opvatting dat men een norm nodig heeft om de norma-
tievee status te kunnen bepalen van een nog ongeïnterpreteerde werkelijkheid. 

Inn de Nederlandse literatuur is het de gewoonte om Kelsens Duitse term 
'Grundnorm'' onvertaald te laten.15 Daardoor drukt men een zekere afstan-
delijkheidd uit tegenover het denkbeeld van grondnormen. Niet zelden ook 
wordtt 'de theorie van de Grundnorm' voorgesteld als een onbegrijpelijke 
excentriciteit.166 Maar in een kelseniaanse benadering van normatieve ver-
schijnselenn is het denken van grondnormen een alledaags gebeuren. Elke 
keerr wanneer iemand een normatieve betekenis toekent aan feitelijk gedrag 
vann zichzelf of van anderen, wordt direct of indirect een of andere grond-
normm gedacht. Het alledaagse daarvan komt beter tot uiting wanneer 
'Grundnorm'' wordt vertaald.17 

a.a. Rechtelijke betekenis van feitelijk menselijk handelen 
Iederr die zegt dat iemand een geldige norm stelt, toepast, naleeft of schendt, 
geeftt een normatieve interpretatie van feiten. Dat is gemakkelijk gezegd. 
Maarr hoe gebeurt dat? Hoe maak ik onderscheid tussen een ontruiming 
onderr leiding van een deurwaarder en die onder leiding van een voorman 
vann de knokploeg van de speculant? Hoe interpreteer ik de gebaren van de 
zwaaiendee man op het kruispunt bij mij in de buurt? 

Feitenn hebben niet uit zichzelf normatieve status, maar verkrijgen deze 
doordatt men ze op een norm betrekt die men als interpretatieschema ge-
bruikt.. Van de zo gebruikte norm is het bestaan - de gelding - veronder-
steld.. Ook als men de inhoud van twee normen met elkaar vergelijkt, is de 
geldingg van die normen verondersteld. Een benadering van recht waarin de 
geldingg is verondersteld van de rechtsnormen waarmee men werkt, wordt 
doorr Kelsen de statische benadering genoemd. Het statische perspectief op 
hett recht is het perspectief van de rechtsorde in rust, van de op een bepaald 
momentt bestaande, geldige rechtsnormen. 

Bijj  de beschrijving van een positieve rechtsorde kan men volgens Kelsen 
niett volstaan met een statische benadering. Waar komen immers de normen 

155 Bijv. Duk 1994, p. 375-376, 378; De Jong/Dorbeck-Jung 1997, p. 39v.; Klanderman 
1986,, passim; vgl. 'basic norm' in Kelsens Engelse teksten. 
166 Paulson (1998, p. xxxviii ) spreekt van de 'quagmire surrounding Kelsen's basic norm'. 

177 In de naam 'Grundnorm' is de beeldspraak voortgezet voor de normatieve functie van de 
desbetreffendee norm: 'funderen' van de gelding van het positieve recht. Om de systematische 
plaatss van een grondnorm uit te drukken kan men deze ook 'voor-norm' noemen, of, zoals 
gebeurtt in de beeldspraak van de rechtsorde als hiërarchische eenheid (zie hoofdstuk 17 onder 
D):: 'hoogste norm' of 'apex-norm'. 
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vandaann die men als interpretatieschema gebruikt, of waarvan men de in-
houdd met die van andere vergelijkt? De statische benadering moet worden 
aangevuldd met een dynamische. Met het dynamische perspectief op het recht 
lett men op de totstandkoming van de normen. Rechtsnormen zijn betekenis-
senn van handelingen of andere normscheppende feiten. Er bestaat in Kelsens 
opvattingg geen rechtsnorm zonder normscheppend feit.18 

Laatt ik als voorbeeld nemen de ontruiming van een kraakpand onder 
leidingg van een deurwaarder en diezelfde ontruiming door een knokploeg 
vann een speculant. Hoe zijn de feitelijke handelingen van de ontruimers 
normatieff  te interpreteren? Alleen doordat men ze relateert aan een norm 
diee als interpretatieschema dient. Iemand zegt bijvoorbeeld: de deurwaarder 
verrichtt een rechtens juiste handeling, want hij executeert een rechterlijk 
ontruimingsvonnis,, en ontleent zijn bevoegdheid tot ontruiming aan dat 
vonnis.199 Iemand anders zegt: de knokploeg verricht een rechtens juiste 
handeling,, want de particuliere eigenaar heeft het recht het door hem niet 
toegestanee gebruik van zijn pand zelf te beëindigen. Dergelijke beweringen 
zijnn correct als de norm die als interpretatieschema wordt gebruikt een 
geldigee norm is. Hoe is nu te bepalen of de gebruikte norm geldig is? 

Dee huiseigenaar die de knokploeg inzet, zal waarschijnlijk zeggen dat de 
normm die hij toepast om zijn eigen optreden als rechtens juist te interprete-
ren,, een geldige norm is omdat ze inhoudelijk slechts een verbijzondering is 
vann een andere geldige norm, namelijk de meer fundamentele rechtsnorm 
diee een eigenaar het recht verleent tot de verdediging van zijn eigendom 
tegenn welke aantasting dan ook. De volgende vraag is: op grond waarvan 
achtt hij die meer fundamentele rechtsnorm een geldige norm? Misschien zal 
dee huiseigenaar nog zeggen dat deze norm zelf een verbijzondering is van 
dee abstractere norm dat aan een ieder het zijne toekomt. Uiteindelijk zal hij 
eenn bepaalde norminhoud als geldige norm postuleren en daarvan zeggen dat 
diee niet verder te herleiden is. Dan heeft hij zijn grondnorm geformuleerd. 
Hett is een statische grondnorm. De grondnorm waarvan hij uiteindelijk de 
geldingg veronderstelt, heeft al een inhoud, en kan zich bij wijze van spreken 
'ontvouwen'' tot steeds concretere normen. 

Vervolgenss is de situatie te bekijken van de huiseigenaar die de weg kiest 
vann een rechterlijk ontruimingsvonnis met inschakeling van de deurwaarder. 
Opp grond waarvan acht men het vonnis een geldige individuele norm? Mis-
schienn zegt iemand: omdat de inhoud van het vonnis overeenstemt met het 

188 Kelsen 1960, p. 198-200; 1945/1961, p. 39. 

199 Het voorbeeld is sterk vereenvoudigd en dient slechts ter toelichting van de perspectieven. 
Juridisch-technischh gezien zijn vele andere regels van rechtsvordering en bijvoorbeeld ook 
regelss betreffende de opleiding en benoeming van deurwaarders medebepalend voor zijn 
bevoegdheid. . 
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rechtt van mensen op bescherming van hun persoonlijke goederen. Dat is een 
statischh argument. Men gebruikt ook een statisch argument als men zegt: 
omdatt de inhoud van het vonnis overeenstemt met die en die norm van de 
nationalee of internationale wetgever. Maar wat, als men aan deze argumen-
tenn toevoegt: en omdat de rechter de bevoegdheid heeft om dergelijke von-
nissenn uit te spreken? Op dat moment verschuift men de geldingsvraag naar 
hett dynamische perspectief. 

Dee kelseniaanse rechtswetenschapper of deelnemer aan de rechtspraktijk 
kann de rechtsgeldigheid van het rechterlijk vonnis niet afleiden uit een ande-
re,, reeds als geldig veronderstelde normatieve inhoud. De rechter is ook 
maarr een mens, en het rechterlijk vonnis is in eerste instantie niet meer dan 
eenn individuele wilshandeling van een willekeurige mevrouw of meneer met 
dee subjectieve betekenis dat het is toegestaan met inschakeling van de deur-
waarderr tot ontruiming over te gaan. Op grond waarvan interpreteert men 
dee wilshandeling van deze vrouw of man als een geldige rechtsnorm? 

Laatt ik veronderstellen dat een wetgever geregeld heeft onder welke 
voorwaardenn rechters een vordering tot onruiming kunnen toewijzen. Dan 
wordtt het volgende antwoord mogelijk op de vraag naar de gelding van de 
rechterlijkee norm: de ontruimingsuitspraak is niet gedaan door een willekeu-
rigee vrouw of man, maar door een persoon die een bepaalde rechtsprekende 
bevoegdheidd heeft uitgeoefend die door de wetgever is verleend. Eventueel 
iss hieraan toe te voegen dat de inhoud van het rechterlijk vonnis overeen-
stemtt met de ontruimingsregels van de wetgever. Deze twee antwoorden 
zijnn statische antwoorden, die alleen mogelijk zijn als men de gelding van 
dee toegepaste wetgeversnormen veronderstelt.20 

Omm verder te kunnen komen dan de - statische - vooronderstelling van 
dee gelding van de wetgeversnorm is het opnieuw nodig om een dynamische 
invalshoekk te kiezen. Is er een rechtsvormend feit dat de betekenis heeft van 
diee geldige wetgeversnorm? We zien dat er een besluit van wetgeving is 
genomen.. Maar dan zijn we er nog niet. Want dat besluit is ook maar geno-
menn door een vergadering vrouwen en mannen die een gezamenlijke wils-
handelingg hebben verricht met de subjectieve betekenis dat de door hen 
aangewezenn personen de bevoegdheid hebben om onder bepaalde omstandig-
hedenn een ontruimingsvordering toe te wijzen. Op grond waarvan hebben de 
feitelijkee handelingen van deze vergadering de betekenis van een geldige 

200 Voor de relatie van de handeling van de deurwaarder, de rechtsprekende handeling en de 
normm van de wetgever die als normatief interpretatieschema voor de rechterlijke handeling 
wordtt gebruikt, is bij Kelsen (1960, p. 3-4) de volgende formulering te vinden; 'Die Norm die 
demm Akt die Bedeutung eines Rechts-(oder Unrechts-)Aktes verleiht, wird selbst durch einen 
Rechtsaktt erzeugt, der seinerseits wieder von einer anderen Norm her seine rechtliche Bedeu-
tungg erhalt.' 
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wet?? Het antwoord luidt bijvoorbeeld: een grondwettelijke norm heeft aan 
dezee vergadering de bevoegdheid verleend om mensen rechtsprekende be-
voegdhedenn te verlenen en daaraan inhoudelijke voorwaarden te stellen; 
bovendienn zijn de regels van de wetgever inhoudelijk in overeenstemming 
mett de verleende bevoegdheid. In deze statische antwoorden is de gelding 
vann de toegepaste grondwettelijke norm verondersteld. 

Opnieuww is vervolgens een dynamische invalshoek nodig. Van welk 
rechtsvormendd feit is de toegepaste grondwettelijke norm de betekenis? Vast 
tee stellen is dat een vergadering van vrouwen en mannen een gezamenlijke 
wilshandelingg heeft verricht met de subjectieve betekenis dat een bevoegd-
heidd wordt verleend aan de wetgever. De geldingsvraag verschuift nu weer 
naarr het statische perspectief: hoe kan deze feitelijke handeling worden 
geïnterpreteerdd als geldige norm? Met behulp van een norm van een eerdere 
grondwetgeverr die als interpretatieschema kan dienen voor het feitelijk 
handelenn van deze vergadering, en het de normatieve status doet toekomen 
vann een grondwetgevend besluit. De gelding van deze eerdere norm is 
verondersteld. . 

Enn zo kan men de lijn terug volgen tot aan de historisch eerste constitutie 
vann deze rechtsorde. Dynamisch gezien is er dan het feit waardoor de histo-
rischh eerste constitutie is gevormd. Maar dit feit was ook maar een wilshan-
delingg van een afzonderlijk individu, of van een vergadering van (vrouwen 
en)) mannen, of bestond uit het gedrag van individuen die door gewoonte de 
constitutiee hebben gevormd.21 Op dat moment is het niet meer mogelijk op 
dezelfdee manier als hierboven door te gaan. Er is in het positieve, door 
mensenn gevormde recht geen verdere bevoegdheidverlenende norm meer te 
ontdekkenn die als normatief interpretatie schema kan worden worden ge-
bruiktt voor het rechtsvormende feit van de eerste constitutie. Statisch gezien 
heeftt men het einde van de positiefrechtelijke funderingsmogelijkheden 
bereiktt bij de vooronderstelling van de geldigheid van de eerste constitutio-
nelee normen. 

Dee normatieve status van het feitelijk stellen van de eerste constitutie zelf 
iss niet met behulp van een reeds geldige positieve norm te bepalen. Door 
wiee zou de norm moeten zijn gesteld die aan de historisch eerste grondwet-
geverr zijn bevoegdheid verleent? Als er nog een eerdere relevante wilshan-
delingg van een normsteller zou zijn, met de subjectieve betekenis van deze 
bevoegdheidverlening,, zou de eerste grondwetgever niet de eerste zijn. 
Bovendienn zou de geldingsvraag dan slechts opschuiven naar de werkelijk 

211 Kelsen 1979, p 209. Kelsen 1945/1961, p. 115: 'Ultimately we reach some constitution 
thatt is the first historically and that was laid down by an individual usurper or by some kind 
off  assembly.' 
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alss eerste te beschouwen normsteller. Er is geen wilshandeling van vrouwen 
off  mannen meer te ontdekken die de subjectieve betekenis heeft bevoegdheid 
tee verlenen aan de historisch eerste grondwetgever. Toch is de gelding van 
dee historisch eerste constitutie voorondersteld wanneer ze als interpretatie-
schemaa wordt gebruikt voor latere rechts vormende feiten. 

Voorafgaandd aan het rechts vormende feit van de eerste constitutie kan 
menn in een kelseniaans positivistische benadering alleen nog maar de gel-
dingg vooronderstellen van een louter gedachte, gefingeerde norm die de 
handelingg van de eerste grondwetgever - of van welk initieel rechtsvormend 
feitt dan ook - autoriseert, dat wil zeggen de status verleent van een rechts-
geldigg rechtsvormend feit. Deze grondnorm is een dynamische grondnorm, 
enn fungeert als interpretatieschema voor het initiële rechtsvormende feit, dat 
zoo zijn normatieve betekenis krijgt van objectief geldige norm.22 

Bijj  deze wijze van funderen van de gelding van rechtsnormen moet het 
statischee perspectief van de rechtsgeldige normen steeds gecombineerd 
wordenn met het dynamische perspectief van het feitelijk stellen daarvan. Het 
dynamischee perspectief op het positieve recht heeft betrekking op de norm-
vormendee feiten, van het eerste rechtsvormende feit tot aan het laatste rech-
terlijkk vonnis. Het statische perspectief op het positieve recht loopt daar bij 
wijzee van spreken steeds één stap achteraan. Met behulp van de gevormde, 
geldigee normen kan men de normatieve status bepalen van erop volgend 
feitelijkk handelen, van het initiële rechtsvormende feit tot en met de execu-
tiehandelingg door de deurwaarder. 

Eenn feit is een initieel rechtsvormend feit als de vraag naar de grond voor 
dee objectieve normbetekenis ervan niet meer te beantwoorden is met een 
beroepp op reeds geldig positief recht.23 Slechts met behulp van een - niet 
positievee - grondnorm, waarvan de gelding wordt voorondersteld, zijn de 
betekenissenn van initiële rechtsvormende feiten van een rechtsorde te inter-
preterenn als geldige rechtsnormen. 

Hartt stelt zijn ultimate rule of recognition tegenover de grondnorm van 
Kelsen.. De ultimate rule of recognition bestaat doordat zij in de praktijk van 
eenn rechtssysteem wordt gevolgd door met name de gezagsdragers van het 

222 Kelsen 1979, p. 206-207. 

233 Tot en met de Reine Rechtslehre van 1960 moest de gelding van elke gestelde rechtsnorm 
teruggevoerdd worden op de historisch eerste constitutie, zonodig met behulp van de absurd 
aandoendee constructie van de 'tacit alternative clause': elke bevoegdheidverlenende norm gaat 
vergezeldd van de stilzwijgende clausule dat ook de bevoegdheid wordt verleend tot afwijking 
vann de expliciet verleende bevoegdheid. Mijns inziens heeft Kelsen dit standpunt verlaten toen 
hijj  aannam dat de consistente beschrijving van een normenconflict mogelijk is, zie hoofdstuk 
166 onder C. Om een onnodige en verwarrende fixatie op de historisch eerste grondwetgever te 
voorkomen,, maak ik verder voornamelijk gebruik van het ruimere begrip van de initiële 
normsteller. . 
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systeem.. Het lijk t Hart een onnodige verdubbeling om te stellen dat waar de 
constitutiee feitelijk bestaat, bovendien een regel moet worden aangenomen, 
datt de constitutie moet worden gehoorzaamd.24 Hart verklaart echter niet 
waaraann individuele mensen hun status als gezagsdrager ontlenen, niet waar-
omm gezagsdragers zich behoren te conformeren aan de erkenningspraktijk 
vann hun collega's, en niet waarom rechtssubjecten zich behoren te gedragen 
volgenss de normen die door de gezagsdragers als geldend recht worden 
geïdentificeerd.. Vanuit de theorie van Kelsen gezien blijf t Hart steken in een 
beschrijvingg van de feitelijke basis van een normatieve praktijk. Ook voor 
Kelsenn is een beschrijving van de feitelijke basis van het positieve recht 
nodig.. Dit is wellicht de achtergrond van een opmerking van Hart, die naar 
aanleidingg van een debat met Kelsen schrijft: 'I should like to record the 
factt that our discussion had its entertaining moments. The first was when 
Kelsenn remarked that the dispute between us was of a wholly novel kind 
becausee though he agreed with me I did not agree with him.'25 Hart maakt, 
anderss dan Kelsen, niet de stap naar de normatieve interpretatie van de 
beschrevenn praktijk. Wat in Harts theorie ontbreekt is de vooronderstelling 
vann een geldige grondnorm die de feitelijke praktijk van de ultimate rule of 
recognitionrecognition zijn normatieve betekenis kan geven. In het vervolg van deze 
paragraaff  zal ik een aantal bijzonderheden van Kelsens positivistische grond-
normm bespreken. 

b.b. De fictie van de ~ niet gestelde, maar toch geldende - grondnorm 
Dee rechtspositivistische grondnorm is geen hypothese, maar een fictie in 
eigenlijkee zin, zo bevestigt Kelsen in Allgemeine Theorie der Normen de 
correctiecorrectie van zijn eerdere opvatting. Men 'denkt als-of' de grondnorm door 
eenn feitelijke wilshandeling is gesteld. Men is zich ervan bewust dat de 
aanvaardingg van deze grondnorm zowel in tegenspraak met de werkelijkheid 
alss innerlijk tegenstrijdig is. Ze is in tegenspraak met de werkelijkheid, 
omdatt er geen feitelijke wilshandeling bestaat waarvan deze grondnorm de 
betekeniss is. De aanvaarding van deze grondnorm is bovendien innerlijk 
tegenstrijdig,, want de grondnorm verleent een bevoegdheid aan het hoogste 
rechtsgezagg en gaat daarmee uit van een nog boven dit hoogste gezag staan-
de,, zij het gefingeerde autoriteit. Het gebruik van de fictie is een conceptu-
eell  hulpmiddel terwille van een doel dat men zonder de fictie niet kan berei-

244 Hart 1961, p. 245-256. 
255 Hart 1983, p. 287; 'The second was towards the end of our debate, when upon Kelsen 
emphasizingg in stentorian tones, so remarkable in an octogenarian (or in any one), that "Norm 
wass Norm" and not something else, I was so startled that I (literally) fell over backwards in 
myy chair.' 
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ken.. De fictie maakt het mogelijk de subjectieve betekenis van het initiële 
normstellendee handelen van een rechtsorde als objectief geldige rechtsnorm 
tee beschouwen.26 Met behulp van de gefingeerde grondnorm neemt men 
aann dat de initiële rechtsvormers in een bepaalde rechtsorde rechtens be-
voegdvoegd waren rechtsvormend te handelen. 

Inn de erkenning van recht als mensenwerk ligt besloten dat geldende 
rechtsnormenn met hun normatieve inhoud alleen door feitelijk menselijk 
handelenn kunnen ontstaan. De feitelijke normstellende wilshandelingen zelf 
kunnenn echter de objectieve gelding van het recht niet op eigen kracht be-
werkstelligen.. Er is in zekere zin een 'transformatie'27 nodig van de sub-
jectievee zin van individueel menselijk handelen in een objectief geldige, 
verbindendee norm. Deze transformatie vindt plaats in het denken, of men 
zichh daar nu van bewust is of niet. Men denkt de objectief rechtelijke rele-
vantiee bij de feitelijke handeling. 

Tott aan het fingeren van de grondnorm hield elke stap in de hierboven 
beschrevenn reeks in, dat in gedachten een relatie werd aangebracht tussen de 
subjectievee betekenis van het desbetreffende feitelijke handelen van vrouwen 
enn mannen en een positieve rechtsnorm op grond waarvan het subjectieve 
behorenn als een geldige norm kon worden beschouwd. De gedachte relatie 
bleekk vooralsnog in de lucht te hangen bij elke volgende stap in de reeks 
vann feitelijke normstellende handelingen. Met de aanvaarding van de grond-
normm breekt men de reeks af. Naar aanleiding van een initieel rechtsvor-
mendd feit fingeert de kelseniaanse positivist een geldige bevoegdheidverle-
nendee norm, zodat ook hier de 'transformatie' van de subjectieve betekenis 

266 Kelsen 1979, p. 206-207. Paulson (1998, p. xliii-xlv ) ziet in de vervanging van de grond-
normm als hypothese door de grondnorm als fictie een 'major shift' in Kelsens denken, dat nu 
volgenss hem de sceptische fase bereikt heeft, waarin hij 'an utterly emaciated version of the 
basicc norm thesis' verdedigt. 'By means of the basic norm, now a fictitious construct, one 
proceedss as though the material of the law were irreducibly normative.' Paulson concludeert 
datt Kelsen nu een fundamentele concessie heeft gedaan: 'The nonmativity thesis, claiming the 
irreduciblyy normative character of the law, is not defensible.' 

Hett is mij niet duidelijk dat de constructie van de grondnorm als fictie tot deze conclusie 
moett leiden. Over de grondnorm als hypothesis (Grundlegung) schrijft Edel (1998, p. 216): 'If 
onee understands the Sollen not as a transcendent value but as a transcendental category, then 
itt is no more to be found in nature then any other category, and must for this reason, exactly 
ass with all other concepts, be understood as something generated by means of thought. This 
categoryy - the pure thought of the legal Sollen - can only be drawn from the law itself, 
therefore,, where it is, qua transcendental category, already efficacious and in force, that is, 
alreadyy functioning.' Met zijn nieuwe grondnormbegrip maakt Kelsen de gelding van het recht 
niett afhankelijk van natuurlijke feiten. Ook de gefingeerde grondnorm zit nog steeds opgeslo-
tenn in het begrip van het geldende recht zelf. Kelsen (1979, p. 207) geeft zelf de volgende 
redenn voor de wijziging; de grondnorm is geen hypothese, maar: 'eine Fiktion, die sich von 
einerr Hypothese dadurch unterscheidet, dafl sie von dem Bewufitsein begleitet wird oder doch 
begleitett werden soil, daft ihr die Wirklichkeit nicht entspricht'. 
277 Kelsen 1945/1961, p. 437. 
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vann de feitelijke wilshandeling in een geldige norm kan plaatsvinden. Elk 
feitelijkk handelen dat geldig recht vormt, is indirect of direct aan de vooron-
dersteldee grondnorm gebonden.28 

Watt er volgens Kelsens theorie in elke benadering van geldend recht, niet 
alleenn in een rechtspositivistische, gebeurt, is dat iemand die zich gedraagt 
naarr een door hem als geldig aangenomen norm, of een ander bekritiseert 
wegenss schending van zo'n norm, de bijpassende grondnorm vooronderstelt. 
Ookk degene die beweert dat hijzelf of iemand anders een geldige rechtsnorm 
heeftt gesteld, of heeft nageleefd, of heeft geschonden, maakt gebruik van de 
vooronderstellingg van een bijpassende grondnorm. De kelseniaans positivis-
tischee benadering van het geldende recht onderscheidt zich van andere bena-
deringenn niet door het denken van een grondnorm als zodanig, maar doordat 
dee positivistische grondnorm geen inhoud van zichzelf heeft. Ze autoriseert 
hett optreden van een initiële rechtsvormer, ongeacht de inhoud daarvan. 

c.c. Gemeenschappelijke geldings grond. De objectieve normbetekenis 
Err is geen speciale deskundigheid nodig om een grondnorm te kunnen den-
ken.. Kelsen merkt op: 'Auf die Frage: wer setzt die Grundnorm voraus? 
antwortett die Reine Rechtslehre: wer immer den subjektiven Sinn des ver-
fassungsgebendenn Aktes und der der Verfassung gemaft gesetzten Akte als 
derenn objektiven Sinn, das heiflt als objektiv guitige Norm deutet.'29 

Elkee normatieve interpretatie van de werkelijkheid is aangewezen op de 
vooronderstellingg van een of andere grondnorm. Het zou een leerzaam 
tijdverdrijff  kunnen zijn om in discussies over normen en waarden te probe-
renn de door de sprekers zelf gehanteerde grondnormen te reconstrueren.30 

Hett is echter de vraag of dergelijke privé-grondnormen geschikt zijn als 
grondnormenn voor een geldende rechtsorde. Een rechtsorde regelt het on-
derlingee gedrag van mensen in een gemeenschap. Volgens Kelsen kan in 
socialee relaties op twee manieren blijken, dat iemand met zijn wilshandeling 
eenn objectief geldige, verbindende rechtsnorm heeft gesteld. Zolang er 
alleenn de subjectieve betekenis is van iemands wilshandeling met als inhoud 
datt een ander iets kan of mag of moet, is die betekenis voor niet betrokken 

288 Dit is een van de momenten waarop blijkt dat Kelsens rechtsopvatting een institutionele is: 
dee activiteit van rechtsvorming als zodanig is afhankelijk van het bestaan van normen. 
299 Kelsen 1960, p. 208-209 asterisknoot. 

300 Iemand die een erkenningstheorie van recht aanhangt, stelt de gelding van recht voor 
individuenn afhankelijk van hun eigen individuele erkenning van dat recht. De erkenningstheo-
riee van recht veronderstelt volgens Kelsen bewust of onbewust het ideaal van de individuele 
vrijheidd als zelfbestemming. De bij deze theorie passende grondnorm is: het individu behoort 
slechtss te doen wat het zelf wil. Iemand anders, die meer conformistisch is ingesteld, zal 
wellichtt de grondnorm hanteren dat men zich behoort te gedragen zoals anderen dat doen. 
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derdenn niet relevant. Bovendien verdwijnt die betekenis wanneer het willen 
vann de betrokken persoon feitelijk ophoudt te bestaan. Is er echter een 
objectieff  geldige norm, dan is het behoren van het desbetreffende gedrag 
ookk een behoren vanuit het standpunt van een niet betrokken derde. Boven-
dienn blijf t men het gedrag als genormeerd beschouwen, ook al heeft het 
willenn feitelijk opgehouden te bestaan.31 

Dee 'transformatie' van de subjectieve betekenis in de objectieve normbe-
tekeniss vindt volgens Kelsen plaats, wanneer men een rechtsnormstellende 
handelingg relateert aan de eenheid van een geldige rechtsorde. Waar komt 
diee eenheid van de rechtsorde vandaan? Het kan niet de eenheid zijn van 
eenn feitelijke wil die, zelf buiten het recht staand, het recht schept. Het 
moett een normatieve eenheid zijn.32 Kelsen zegt dan ook uitdrukkelijk dat 
dee bedoelde eenheid niet wordt gemaakt door de normstellers; de eenheid 
wordtt niet aangebracht door de normerende wilshandelingen zelf. In de 
rechtswerkelijkheidd is er een grote verscheidenheid aan feitelijke handelin-
genn die tussenmenselijke relaties betreffen, en die niet alleen de subjectieve, 
maarr ook de objectieve betekenis hebben van een rechtelijk behoren. Hier 
veroordeeltt een rechter een verdachte tot een vrijheidsstraf, daar wordt 
iemandd een vergunning verleend tot de bouw van een dakkapel, elders 
bepalenn B&W het formaat van vuilniszakken, weer elders ontruimt een 
deurwaarderr een woning. Zulke handelingen zelf maken de eenheid van de 
rechtsordee niet. Onder de eenheid van de rechtsorde, zo blijkt uiteindelijk, 
iss bij Kelsen niets anders te verstaan dan het sociale karakter van het recht 
alss normatieve orde. 

Dee eenheid van de rechtsorde bestaat in het sociale karakter van recht, in 
hett gemeenschapskarakter ervan. De rechtsorde is een van de maatschappe-
lijkee normatieve ordes. Men zegt gewoonlijk dat een normatieve ordening 
constitutieff  is voor een gemeenschap van mensen. Daar is volgens Kelsen 
alleenn dan geen bezwaar tegen als men blijf t beseffen dat orde en gemeen-
schapp niet twee verschillende dingen zijn. De term gemeenschap duidt vol-
genss hem op niets anders dan de omstandigheid dat voor bepaalde mensen 
hunn onderlinge gedrag normatief is geordend; de zegswijze dat mensen 
Meden'' zijn van een gemeenschap, is beeldspraak.33 Het resultaat van de 
ordeningg is de orde, dat is: de eenheid die bestaat in het gemeenschapska-

311 Kelsen 1960, p. 7-8. 

322 Anders zou Ketsens theorie zelf de inconsistentie bevatten die hij aan het rechtsstatelijk 
dualismee verwijt; zie hoofdstuk 12 onder D: de rechtswetenschap treedt buiten haar discipli-
nairee mogelijkheden wanneer zij uitspraken doet over niet-normatieve aspecten van het recht. 
333 Kelsen 1960, p. 90; 1945/1961, p. 182. Kelsen kan deze visie in het Duits gemakkelijker 
uitdrukkenn dan in het Nederlands is weer te geven. Met hetzelfde woord - 'Ordnung' - kan 
hijj  zowel een activiteit als een resultaat aanduiden. 
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rakterr van de ordening. In een gemeenschap van individuen bestaat datgene 
watt deze individuen gemeenschappelijk hebben, slechts in de ordening van 
hunn onderlinge gedrag. 

Inn een andere context zegt Kelsen: 'Eine "Ordnung" ist ein System von 
Normen,, deren Einheit dadurch konstiruiert wird, dafi sie alle denselben 
Geltungsgrundd haben; und der Geltungsgrund einer normativen Ordnung ist 
[...]]  eine Grundnorm, aus der sich die Geltung aller zu der Ordnung gehö-
rigenn Normen ableitet.'34 Zo gesteld ontbreekt er iets aan de omschrijving. 
Mett behulp van een privé-grondnorm kan men immers ook een eenheid van 
normenn met dezelfde geldingsgrond constitueren. Daarbij wordt echter het 
socialee karakter van recht buiten beschouwing gelaten. Dat sociale karakter 
vann een geldende rechtsorde moet mijns inziens te vinden zijn in de ge-
meenschappelijkheidd van de vooronderstelling van dezelfde grondnorm bij 
eenn grote verscheidenheid aan normen. Dan kan men zeggen dat de rechts-
ordee bestaat uit die normen waarvan de eenheid wordt geconstitueerd door-
datt gemeenschappelijk de gelding van een bij deze normen passende grond-
normm wordt gefingeerd. 

Zulkee gemeenschappelijkheid, zij het ten aanzien van slechts één norm-
stellendee handeling, blijkt bijvoorbeeld in de reacties op de eerder genoemde 
enthousiastt zwaaiende man op het kruispunt. Of de automobilisten hem nu 
negeren,, of geïrriteerd toeterend langs hem heen rijden, of vriendelijk doen 
alsoff  ze zijn aanwijzingen volgen, kennelijk veronderstelt niemand van 
degenenn tot wie de man zijn normstellende gebaren richt, daarbij een bijpas-
sendee grondnorm, op basis waarvan zijn aanwijzingen rechtens verbindend 
zoudenn zijn. 

Kortom,, de eenheid van een rechtsorde komt niet tot stand doordat bij 
eenn verscheidenheid aan normen door een afzonderlijk individu dezelfde 
geldingsgrondd wordt gedacht. De geldingsgrond van de rechtsnormen heeft 
eenn sociaal karakter. De voor de eenheid van een rechtsorde relevante 
grondnormm is de grondnorm van een rechtsgemeenschap. 

d.d. De anarchist en de rechtswetenschapper 
Hett fingeren van een grondnorm bij rechts vormende feiten vindt zowel 
plaatss in het praktijkperspectief van de deelnemer aan de rechtspraktijk als 
inn het theoretische perspectief van de beschrijver van die praktijk. Deelne-
merss aan de rechtspraktijk gebruiken normatieve taal. Zij spreken - binnen 
dee context van een als geldend veronderstelde rechtsorde - in termen van 
verplichtingen,, rechten en bevoegdheden. De gelding van een gemeenschap-
pelijkee grondnorm is daarbij voorondersteld. Ook een rechts we tenschappelij-

344 Kelsen 1960, p. 32. 
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kee waarnemer van de praktijk, die het recht als normatief verschijnsel be-
schouwt,, kan niet zonder (beschrijving van) een gefingeerde grondnorm. De 
rechtswetenschapp beschrijft verplichtingen, rechten en bevoegdheden, en kan 
dezee alleen beschrijven met vooronderstelling van een grondnorm. 

Dee grondnorm fungeert, zoals elke norm, als interpretatieschema voor de 
normatievee interpretatie van de werkelijkheid. Er is - uiteraard, zou ik 
geneigdd zijn te zeggen - niets wat tot zo'n interpretatie van die werkelijk-
heidd dwingt. Kelsen acht in dit opzicht een waarschuwing op z'n plaats: 
'[Diee reine Rechtslehre] betont mit Nachdruck dafl die Aussage: das Recht 
habee objektive Geltung, das heilït, der subjektive Sinn der rechtsetzenden 
Aktee sei auch ihr objektiver Sinn, nur eine mögliche, [...] keine notwendige 
Deutungg dieser Akte ist, daft es durchaus möglich ist, den rechtsetzenden 
Aktenn keinen solchen Sinn bei zu legen. '35 

Normstellendd handelen is feitelijk handelen dat intentioneel is gericht op 
hett gedrag van anderen. Het is mogelijk om zulk handelen normatief te 
interpreteren.. Voor die interpretatie heeft men een norm nodig, en is men 
aangewezenn op de vooronderstelling van de bijpassende grondnorm. Zonder 
grondnormm blijven de normstellende handelingen louter uitingen van 
iemandss wil. Dan ziet men bijvoorbeeld de relaties tussen de normstellers en 
degenenn tot wie de normen zijn gericht slechts als machtsrelaties. 

Omm dit toe te lichten gebruikt Kelsen het voorbeeld van de anarchist. Als 
dee anarchist geldend recht doceert, zal hij het bestaan - de gelding - van de 
rechtsordee waarover hij les geeft, moeten aannemen. Hij zal de grondnorm 
vann die rechtsorde moeten denken. In zijn onderwijs zal hij het recht bespre-
kenn vanuit het perspectief van degenen die de gelding daarvan, met de 
bijbehorendee grondnorm, aanvaarden. In zijn privé-leven echter zal hij de 
verbindendee kracht van rechtsnormen afwijzen. Hij zal geen deelnemerspo-
sitiee wensen in te nemen, met de daarbij behorende veronderstelde gelding 
vann het recht. Hij kan dan constateren, dat anderen handelingen verrichten 
waaraann zijzelf de betekenis hechten dat zij hem rechtsplichten opleggen. 
Dezee handelingen betekenen voor hem echter niet meer dan wilsuitingen, 
omdatt hij hun betekenis als geldende rechtsnorm niet fundeert door een 
bijpassendee grondnorm te denken. Door dit niet te doen vindt voor hemzelf 
geenn 'transformatie van macht in recht' plaats.36 De desbetreffende norm-
stellendee handelingen komen bij wijze van spreken voor de anarchist privé 
niett verder dan het stadium van machtswoorden. 

Tenn overvloede voeg ik hieraan toe, dat Kelsen op deze wijze aan de 
anarchistt geenszins een opening biedt om zichzelf buiten de rechtsorde te 

355 Kelsen 1960, p 218 asterisknoot, p. 224. 
366 Kelsen 1945/1961, p. 437. 
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plaatsen.. Iemands privé-standpunt is immers niet doorslaggevend voor de 
objectievee gelding van de desbetreffende norm. Anderen dan de anarchist 
kunnenn de rechtsnormen voor hem als geldend beschouwen. Door zelf geen 
grondnormm te denken bij normstellende handelingen van andere mensen, zal 
hett hem niet lukken om zichzelf buiten de rechtsgemeenschap te plaatsen. 

Wanneerr de rechtswetenschapper - ook de anarchistische rechtendocent -
onderkentt dat de normatieve interpretatie van de werkelijkheid nooit nood-
zakelijkk is, wordt hij geconfronteerd met een probleem. Een beschrijving 
vann een normatieve praktijk moet een beschrijving zijn van een feitelijke 
basiss met de normatieve interpretatie daarvan, inclusief de vooronderstelling 
vann een bijpassende grondnorm. Het is volgens Kelsen een bijzonderheid 
vann de rechtswetenschap dat haar 'empirische rechtsmateriaal' reeds een 
'juridischee zelfduiding'37 bevat: de tot een parlement verenigde mensen 
kunnenn uitdrukkelijk verklaren een besluit van wet te nemen; iemand kan 
zijnn laatste wilsbeschikking uitdrukkelijk aanduiden als testament. De 
rechtswetenschapp treft zo in de door haar te beschrijven werkelijkheid han-
delingenn aan met de uitgesproken subjectieve betekenis van rechtsnormen. 
Alss nu de vooronderstelling van een grondnorm bij subjectief-normstellende 
handelingenn nooit noodzakelijk, maar altijd slechts mogelijk is, hoe selec-
teertt de rechtswetenschapper dan uit de 'wealth of empirically given facts 
subjectivelyy claiming to be legal acts'38 die handelingen waarbij hij op be-
schrijvendee wijze een bijpassende grondnorm vooronderstelt? 

Dee rechtswetenschap kan dit selectieprobleem niet ontwijken. Het is de 
taakk van de rechtswetenschap om een geldende rechtsorde te beschrijven. 
Hett is niet haar taak om psychische wilshandelingen of feitelijke machtsrela-
tiess te onderzoeken. De optie om geen grondnorm te denken staat dan ook 
voorr de rechtswetenschap niet open. Zij zou zichzelf daarmee buitenspel 
zetten.. Haar kennisbereik is niet de wil of het machtswoord.39 Denkbaar is 
datt de rechtswetenschap zelf een aantal normstellingen selecteert waarbij zij 

377 Kelsen 1945/1961, p. 402, 437; 1960, p. 3. 

388 Kelsen 1945/1961, p. 436. 

399 In het geruchtmakende artikel 'Een arrest dat schoffeert' beschuldigde Van Maarseveen 
(1988,, p. 819v.) met naam en toenaam genoemde rechters in een verkrachtingszaak van grof 
sexisme.. Hij vroeg aandacht voor de overwegingen van individuele personen, los van hun 
rechterlijkee status. Dit duidt erop dat hij niet het perspectief innam van een beschrijver van 
geldendd recht, en dat hij dus niet de bijpassende grondnorm veronderstelde bij de desbetreffen-
dee rechterlijke uitspraak. De redactie van het Nederlands Juristenblad vermeldde het artikel na 
grotee aarzeling te hebben gepubliceerd. De redactie verweet Van Maarseveen dat hij zich 
opsteldee buiten de rechtswetenschap. Kelseniaans gedacht is dat juist. Ter toelichting van het 
verwijtt werd echter onder meer aangevoerd dat hij met zijn beschuldigingen de bijl aan de 
wortell  van de rechtsorde legde. Kelseniaans gedacht valt dit argument evenzeer buiten de 
rechtswetenschap,, die niet tot taak heeft een rechtsorde te beschermen. 



FEITELIJKEE BASIS PLUS GEDACHTE GRONDNORM 189 9 

haarr rechtswetenschappelijke grondnorm denkt. Ook deze optie krijgt echter 
vann Kelsen geen goedkeuring. Als de rechtswetenschap een rechtsorde 
beschrijft,, beschrijft zij het recht van een gemeenschap. De wetenschap kan 
eenn deel van de werkelijkheid voor onderzoek afbakenen; vervolgens moet 
zijj  niet kiezen, maar moet zij het afgebakende gebied ordenend beschrijven. 

Kelsenn lost het probleem als volgt op. De positivistische rechtsweten-
schap,, zo stelt hij, laat zich bij de vaststelling van de door haar gebruikte 
grondnormm leiden door een streven om het grootst mogelijke aantal empi-
rischh gegeven handelingen die zich subjectief als rechtsvormende handelin-
genn voordoen (en vergezeld gaan van normtoepassende handelingen), te 
beschouwenn als normstellend in objectieve zin.40 

e.e. 'Onttovering' van recht door het positiviteitsbeginsel 
Err zijn allerlei grondnormen denkbaar, dynamische of statische, terwijl de 
statischee grondnormen een verschillende inhoud kunnen hebben. De keuze 
diee de rechtswetenschap hier moet maken, staat echter volgens Kelsen vast. 
Dee rechtswetenschappelijke grondnorm moet feitelijk menselijk handelen 
aann de basis van een geldende rechtsorde stellen en dus een dynamische 
grondnormm gebruiken. Met behulp van deze grondnorm vindt de normatieve 
interpretatiee plaats van het historisch eerste rechtsvormende feit van die 
rechtsordee en van eventuele andere initiële rechtsvormende feiten in die 
rechtsorde,, waarvan de gelding niet herleid kan worden tot de historisch 
eerstee constitutie. 

Dee rechtswetenschap kan volgens Kelsen uitsluitend een grondnorm van 
dezee soort gebruiken. Dat heeft te maken met zijn wetenschapsopvatting. 

400 Kelsen 1945/1961, p. 439. 'Grootst mogelijk' staat onder invloed van effectiviteit; zie 
hoofdstukk 15. 

Razz (1979, p. 141) zegt dat Kelsen niet onderscheidt tussen enerzijds de rechtswetenschap 
waarmeee rechtswetenschappers te maken hebben die praten over recht en anderzijds de activi-
teitenn van juristen en rechters die recht gebruiken, en dat hij beide onder de titel van rechtswe-
tenschappelijkee kennis bekijkt. Dat men hier anders over kan denken blijkt uit mijn bespreking 
vann het voorbeeld van de anarchist privé en als rechtendocent. Bovendien zullen ook de 
typischee deelnemers zoals rechters en advocaten op hun eigen rechtsorde reflecteren; vgl. 
Kelsenn 1945/1961, p. xiii : het doel van deze algemene rechtstheorie is 'om de jurist die 
betrokkenn is bij een bijzondere rechtsorde - de advocaat, rechter, wetgever, of rechtendocent 
-- in staat te stellen zijn eigen positief recht zo exact mogelijk te begrijpen en te beschrijven.' 

Hett perspectief van Kelsens rechtswetenschappelijke beschrijving van recht en dat van de 
deelnemerr aan de rechtspraktijk zijn beide internjuridische perspectieven (voor de normatieve 
rechtspraktijk).. Het deelnemersperspectief zou men het 'praktisch internjuridische perspectief 
kunnenn noemen, het beschrijvende perspectief van de wetenschap het 'theoretisch internjuridi-
schee perspectief. Het praktische perspectief is intemjuridisch per definitie; het theoretische 
perspectieff  is intemjuridisch door Kelsens bepaling van de taakstelling van de rechtsweten-
schap.. Zie overigens de kritiek van Raz (1980, p. 148 nt. 3) op de meerduidigheid van Harts 
'keyy phrase "an internal point of view"'; '[t]o avoid possible confusion I have refrained from 
usingg the phrase altogether.' 
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Wetenschappelijkee kennis is volgens hem slechts mogelijk met betrekking 
tott de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, ook als het om kennis van 
eenn normatieve orde gaat. De rechtswetenschap geeft een normatieve inter-
pretatiee van zintuiglijk waarneembaar materiaal. 

Dee aanname dat de feitelijke basis van een rechtsorde bestaat in feitelijke 
wilshandelingenn van mensen en andere normvormende feiten noemt Kelsen 
hett 'positiviteitsbeginsel' van recht. Hij ontkent niet dat hij hier een keuze 
maakt.. Hij legt daar juist de nadruk op: de keuze voor een positiviteitsbe-
ginsell  van recht is volgens hem wetenschappelijk gezien dwingend. Alleen 
bijj  aanname van dit beginsel is volgens Kelsen wetenschappelijke kennis van 
hett recht mogelijk. 

Voorzoverr het nodig is uit te gaan van bepaalde - gekozen - vooronder-
stellingenn ten aanzien van het object van de rechtswetenschap, presenteert 
Kelsenn deze niet als kennis over dat object. Hij oppert niet voor niets dat 
zijnn rechtstheorie een 'kritisch rechtspositivisme' kan worden genoemd, 
'kritisch'' in kantiaanse zin.41 Een kritische rechtswetenschap is zich bewust 
vann haar vooronderstellingen en begrenzingen en expliciteert deze. De 
aangewezenn plaats voor de geëxpliciteerde vooronderstellingen is de grond-
normm die door de rechtswetenschap ten behoeve van haar beschrijving van 
normatievee interpretaties wordt gebruikt. Dit is de achtergrond van Kelsens 
standpuntt dat de grondnorm een kentheoretische functie heeft, en dat de 
aannamee van de grondnorm als zodanig geen uitdrukking van kennis is. 

Hett is in theoretisch opzicht volgens Kelsen zelfs de eerste functie van de 
rechtswetenschappelijkee grondnorm dat ze de positiviteit van recht vooron-
derstelt.. Bovenal bevat de grondnorm het postulaat dat recht positief recht 
is,, door mensen wordt gecreëerd. Pas in tweede instantie heeft de grond-
normm de functie om de gelding van dat positieve recht te funderen. Dan 
wordtt de grondnorm opgevat als de objectief geldige norm die de betekenis 
iss van een gefingeerde normstelling waarmee aan de initiële normstellers 
vann een rechtsorde de bevoegdheid tot rechtsvorming wordt verleend. Ook 
dezee tweede functie van de grondnorm is een kentheoretische. Wanneer men 
bijj  feitelijk menselijk handelen niet de bijpassende grondnorm denkt, kan 
hett niet de betekenis van objectief geldige rechtsvorming hebben. 

Hett resultaat is, dat Kelsens rechtswetenschappelijke beeld van geldend 
rechtt inclusief de bijbehorende grondnorm een beeld is van 'onttoverd' 
recht.. Er is geen buitenjuridische norm die aan een initiële rechtsvormer in 
eenn rechtsorde zijn gezag toekent. Er is geen buitenjuridische norm waar-
meee zijn feitelijke rechtsvormende handelen in overeenstemming moet zijn 
omm geldend recht te kunnen vormen. Zijn normvormende handelen heeft de 

411 Kelsen 1945/1961, p. 438 
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objectievee betekenis van geldend recht doordat men het positiviteitsbeginsel 
alss geldend beschouwt. De 'onttovering' van recht vindt bij Kelsen plaats 
doordatt men een grondnorm denkt waarin het positiviteitsbeginsel van recht 
iss opgenomen.42 

Kelsenss standpunt dat de keuze voor een positiviteitsbeginsel van recht 
wetenschappelijkk dwingend is, kan ik laten voor wat het is. Iemand die er 
dee voorkeur aan geeft het gezag van het recht niet te funderen in buitenmen-
selijkee autoriteiten als God, de natuur, de cultuur of wat dan ook, zal in zijn 
reflectiee op het recht bij het positiviteitsbeginsel willen aansluiten. Hij zal 
dann zowel in zijn praktische perspectief als in zijn theoretische perspectief 
eenn positivistische grondnorm vooronderstellen. 

Kelsenn laat in elk geval duidelijk uitkomen dat de 'onttovering' van recht 
plaatsvindtt in het denken. Het is niet te beschouwen als een eigenschap van 
dee rechts werkelijkheid zelf, los van interpretatie van die werkelijkheid, dat 
zijj  langzamerhand onttoverd is geraakt. De verandering die optreedt bij de 
onttoveringg van het recht, is een verandering in de interpretatie van de 
rechtswerkelijkheid.43 3 

D.. Raz' wanhopige waarnemer en de inhoudsloze grondnorm 

Kelsenn schrijft zeer vaak vanuit het statische perspectief van de reeds ge-
dachtee en dus geldige grondnorm. Dan is er reeds een rechtsgemeenschap, 
dann is de gelding van een rechtsorde reeds voorondersteld. Hij kan dan 
zeggenn dat de gelding van alle andere normen van de rechtsorde 'volgt uit 
dee grondnorm', of 'daaruit wordt afgeleid', of 'berust op hun overeenstem-
mingg met de grondnorm'. De grondnorm houdt een regel in 'die bepaalt hoe 
dee algemene en individuele normen van de orde die op deze grondnorm 
berust,berust, gevormd behoren te worden.'44 Een misverstand dat Kelsen mijns 
inzienss met dergelijke formuleringen over zichzelf afroept, is dat de grond-
normm als een productieve identificatieregel moet worden beschouwd. De 
suggestiee is dat de grondnorm zelf al een bepaalde inhoud heeft, die kan 

422 In de rechtswetenschappelijke grondnorm neemt Kelsen bovendien de definitie van recht 
alss dwangorde op, en het effectiviteitsbeginsel van geldend recht; zie resp. hoofdstuk 14 en 
15.. Men zegt wel dat de grondnorm van Kelsen al met al nogal overladen is geraakt. Hierte-
genoverr staat echter dat Kelsen tenminste serieuze pogingen doet om zijn vooronderstellingen 
tee expliciteren. 

433 Kelsen 1945/1961, p. 116: 'We merely make explicit what all jurists, mostly unconscious-
ly,, assume when they consider positive law as a system of valid norms and not as a complex 
off  facts, and at the same time repudiate any natural law from which positive law would 
receivee its validity.' 
444 Kelsen 1960, p. 199. 



192 2 DEE EENHEID VAN DE RECHTSORDE 

wordenn toegepast om te onderzoeken of wat zich aandient als rechtsnorm, 
inderdaadd tot het geldende rechtssysteem behoort.45 

Opmerkingenn als de geciteerde zijn binnen Kelsens theorie alleen begrij-
pelijkk vanuit het statische perspectief van de reeds gedachte, reeds geldige 
grondnorm.. Doordat bij de feitelijke handeling van bijvoorbeeld de wetge-
verr die ontruimingsregels stelt, of van B&W dat het formaat van vuilniszak-
kenn bepaalt, reeds een bijpassende grondnorm is gedacht, is de betekenis 
vann die handelingen te identificeren als die van objectief geldige normen. 

Razz echter gaat ervan uit dat Kelsen zijn grondnorm bedoeld heeft als 
identificatieregell  van een rechtssysteem. Hij komt tot de conclusie dat deze 
normm daar niet voor geschikt is. Raz illustreert op fraaie wijze de verwar-
ringg die kan ontstaan. Hij stelt zich een waarnemer voor die zich afvraagt of 
dee geschreven en de ongeschreven constitutionele regels van een bepaald 
landd tot hetzelfde rechtssysteem behoren. Hij wil de identiteit van het 
rechtssysteemm ontdekken, en ten behoeve daarvan wil hij het criterium te 
wetenn komen dat bepaalt welke normen wel en welke niet deel uitmaken van 
hett systeem. De waarnemer zal volgens Raz worden verwezen naar de 
grondnorm.. Daar wordt hem echter verteld dat als hij de inhoud van de 
grondnormm te weten wil komen, hij de feiten moet ontdekken waardoor een 
ordee wordt gevormd en toegepast, want deze zijn bepalend voor de inhoud 
vann de grondnorm. Aldus wordt de waarnemer tot wanhoop gebracht. Hij 
kann het rechtssysteem alleen identificeren met behulp van de grondnorm, 
terwijll  de grondnorm alleen kan worden geïdentificeerd nadat de identiteit 
vann het rechtssysteem vastgesteld is. Hij kan niet ontdekken of de geschre-
venn en de ongeschreven normen tot één of tot twee rechtssystemen behoren. 
Dee grondnorm kan dus niet het probleem van de identiteit en eenheid van 
rechtssystemenn oplossen, en Kelsen heeft geen andere oplossing.46 

Dee waarnemer van Raz is mijns inziens de verkeerde kant op gestuurd 
toenn hij eerst naar de grondnorm werd verwezen. En toen hij van de 
grondnormm werd doorverwezen naar de 'feiten waardoor een orde wordt 
gevormdd en toegepast', kwam hij nogmaals verkeerd terecht. Raz verwacht 

455 De ultimate rule of recognition van Hart heeft deze functie wel. Ook De Jong/Dorbeck-
Jungg (1997, p. 52) lijken ervan uit te gaan dat Kelsens grondnorm een inhoud heeft van 
zichzelf:: '[D]e rechtspositivist Kelsen kiest voor één algemene grondslag voor een geldend 
rechtssysteem,, de "Grundnorm". Deze norm vormt de onveranderlijke (hypothetische en 
statische)) basis van geldend recht.' 

466 Raz 1979, p. 123-129; 1980, p. 101-104, m.n. p. 104. Raz 1979, p. 129: 'In Kelsens 
theoriee verhindert niets dat twee rechtssystemen op hetzelfde territoir van toepassing zijn.' Hij 
oppertt als verklaring hiervoor dat Kelsen geen onderscheid maakt tussen de vraag op welke 
wijzee de normen van een rechtssysteem een systematisch geheel vormen en de - daaraan 
voorafgaandee - vraag hoe vastgesteld kan worden welke normen tot het systeem behoren. 



RAZ'' WANHOPIGE WAARNEMER 193 3 

ietss van Kelsens grondnorm, wat deze niet biedt. De gemeenschappelijk 
voorondersteldee grondnorm is geen productieve identificatieregel. 

Ditt blijkt mijns inziens ook uit opmerkingen van Kelsen zelf, wanneer hij 
spreektt vanuit het dynamische perspectief van de nog niet gedachte, dus nog 
niett geldige grondnorm. Dan wordt men slechts geconfronteerd met wils-
handelingenn van mensen met de subjectieve betekenis van een norm, dus 
slechtss met een aanspraak op de geldigheid van de normstelling. De grond-
normm heeft geen inhoud van zichzelf. 'De inhoud van de grondnorm [...] 
hangtt volledig af van het materiaal dat als positief recht kan worden opge-
vat,, van de rijkdom aan empirisch gegeven feiten met de subjectieve aan-
spraakk rechtens relevante handelingen te zijn.' De zuivere rechtsleer 'kan 
geenn enkele positieve rechtsorde als niet in overeenstemming met haar 
grondnormm beschouwen'. En nog duidelijker: 'Omdat de grondnorm zich 
richtt naar de norm waarvan de gelding door de grondnorm te funderen is -
enn niet andersom - moet de relatie van overeenstemming altijd gegeven zijn. 
Eenn [...] rechtsorde kan met zijn grondnorm niet in conflict raken.'47 

Hett is niet de grondnorm die door een eigen inhoud van tevoren zou 
kunnenn bepalen welke norm wel, en welke niet tot een rechtsorde behoort. 
Hett zijn ook niet de rechtsvormende feiten, met hun slechts subjectieve 
normbetekenis,, die dat kunnen bepalen. De grondnorm van een rechtsorde 
pastt zich aan bij wat in een gemeenschap als geldend recht wordt be-
schouwd.. De eenheid van de rechtsorde is niets anders dan de gemeenschap-
pelijkheidd van de regulering door rechtsnormen van de onderlinge relaties 
tussenn een veelheid mensen. Als de waarnemer wil weten wat de inhoud van 
dee reeds gedachte grondnorm van een geldige rechtsorde is, moet hij erach-
terr zien te komen bij welke feitelijke handelingen met subjectief-normstel-
lendee betekenis in een rechtsgemeenschap een grondnorm wordt vooronder-
steld.. Hij moet op zoek gaan naar de normatieve eenheid die in het rechts-
denkenn van een gemeenschap wordt voorondersteld. 

E.. 'Selbsterzeugung': 'The machine now runs by itself 

Dee these van de eenheid van de rechtsorde heeft ook andersoortige kritiek 
opgeroepen.. Met de these van de eenheid van de rechtsorde zou Kelsen het 
rechtt afschermen van de staat met zijn politieke macht. In het gebied dat 
dann voorbehouden is aan recht, beschouwt Kelsen de binding aan recht als 
kenmerkk van alle rechtsvormende handelingen. De rechtsorde zelf regelt de 
vormingg en toepassing van zijn eigen recht. Daardoor suggereert Kelsen, 
alduss Cotterrell, dat de idee van de rule of law in zekere zin onderdeel is 

477 Resp. Kelsen 1945/1961, p. 436; 1960, p. 224; 1979, p. 209. 
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vann de notie van recht.48 Als dit het geval zou zijn, zou Kelsen het rechts-
statelijkee antagonisme van Neumann theoretisch hebben opgelost, door een 
conceptuelee verzoening van de rechtssfeer van het politieke recht met die 
vann het beperkende materiële recht. 

Hett is juist dat een rechtsorde in Kelsens opvatting zelf de vorming en 
toepassingg van het recht regelt. Hij spreekt zelfs van recht dat 'sich immer 
wiederr von neuem erzeugt', en van het proces van 'Selbsterzeugung' van 
hett recht. Het lijk t er dan op dat hij meent dat een rechtsorde zelf zorg kan 
dragenn voor zijn eigen ontwikkeling. Vandaar de opmerking van Cotterrell: 
'Thee machine now runs by itself'.49 

Ditt zou een opmerkelijk resultaat zijn, want het is onverenigbaar met 
Kelsenss verzet tegen bovenindividuele entiteiten. De aanname van zo'n 
entiteitt in het rechtsstatelijk dualisme vormde juist het doelwit van zijn 
scherpee kritiek. Zou Kelsen nu ineens zelf het autonome bestaan van een 
ordee invoeren die het rechtsbedrijf procedureel en materieel zelfsturend 
maakt?? De grondnorm verleent normstellende bevoegdheid aan een initiële 
rechtsvormerr en verder gaat alles vanzelf? 

Opnieuww ligt mijns inziens aan deze kritiek een misverstand ten grond-
slag.. En opnieuw meen ik dat Kelsen het misverstand zelf oproept door de 
suggestiee te wekken dat de grondnorm een zelfstandige, actief normerende 
krachtt heeft, en zodoende meer doet dan de gelding van het positieve recht 
funderen,, meer doet dan de normatieve status van initiële rechtsvormende 
feitenn vestigen. Het misverstand wordt opgeroepen doordat Kelsen het stati-
schee perspectief inneemt en dan formuleringen gebruikt als de volgende: 
'Binnenn het systeem van positief recht is geen enkele norm geldig, [...] 
tenzijj  deze is gevormd op een wijze die uiteindelijk is voorgeschreven door 
dee grondnorm.' Of: normen zijn geldig voorzover ze 'in overeenstemming 
metmet de grondnorm zijn gevormd'.50 

Hett wordt nog lastiger als Kelsen onaangekondigd van perspectief wisselt. 
Datt gebeurt bijvoorbeeld in een passage in de Reine Rechtslehre. Het eerste 
deell  van deze passage luidt, met mijn cursivering: 'De eenheid van een 
rechtsordee wordt geconstitueerd door de samenhang die het gevolg is van de 
omstandigheidd dat de gelding van een norm die conform een andere norm 
wordtt gevormd, op deze andere norm berust, waarvan de vorming weer 

488 Cotterrell 1989, p. 112-113. 

499 Kelsen 1960, p. 242, 283; Cotterrell 1989, p. 112. Cotterrell ontleent zijn opmerking aan 
eenn uitspraak van Carl Schmitt over de normatieve rechtstheorie: 'The sovereign ... the 
engineerr of the great machine [of law], had been radically pushed aside. The machine now 
runss by itself.' 
500 Resp. Kelsen 1945/1961, p. 401; 1979 p. 355 en elders; de cursiveringen zijn door mij 
toegevoegd. . 
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doorr andere wordt bepaald.'51 In dit eerste deel van de passage legt Kelsen 
eenn dynamisch accent. Er zijn feitelijke handelingen die hun rechtsvormende 
betekeniss pas krijgen doordat ze gecombineerd worden met een norm -
uiteindelijkk de slechts gedachte grondnorm. Anders gezegd: het vormen van 
rechtt is gebonden aan recht. 

Zonderr enige overgang vervolgt Kelsen: 'Het is in dit verband dat kan 
wordenn gezegd dat recht zijn eigen totstandkoming regelt. Dat kan op de 
manierr gebeuren dat een norm slechts de procedure bepaalt, waarin een 
anderee norm wordt gevormd, maar ook is het mogelijk, dat daarbij tot op 
zekeree hoogte eveneens de inhoud van de te vormen norm wordt be-
paald.'522 Hier is Kelsen overgestapt naar het statische perspectief. De nor-
menn die de totstandkoming van het recht regelen zijn reeds succesvol ge-
vormd.. Het recht dat zijn eigen vorming en toepassing regelt, bestaat reeds. 
Hett is het recht zoals dat er uitziet wanneer de grondnorm reeds is gedacht. 

'Gelding'' is bij Kelsen de specifieke, ideële bestaanswijze van normen. 
Niett geldende normen 'bestaan' niet. Een geldige grondnorm van een 
rechtsordee heeft betrekking op geldige normen, niet op nog niet bestaande, 
nogg te vormen normen. De uitdrukking 'recht regelt zijn eigen vorming en 
toepassing',toepassing', samengevat in 'Selbsterzeugung\ is een uitdrukking met een 
statischh accent. Ze duidt niet op geheimzinnige procreatieve krachten van de 
rechtsordee voor wat betreft de totstandkoming van zijn eigen inhoud. The 
machinee does not run by itself. Evenmin legt de positivistische grondnorm 
vann Kelsen van tevoren vast welke juridische vormen beschikbaar zijn voor 
geldigee rechtsvorming. Het recht van Kelsen is geen autopoietisch systeem. 
Dee grondnorm past zich aan bij de normen waarvan ze de gelding moet 
funderen;; men denkt een bijbehorende grondnorm bij feitelijke handelingen 
mett een subjectieve normstellende betekenis. Dit leidt niet bij voorbaat tot 
materiëlee of formele geslotenheid van de rechtsorde.53 

Dee gelding van de grondnorm wordt in het juridische denken gefingeerd. 
Datt wil ook zeggen: de grondnorm maakt geen deel uit van de positieve 
rechtsorde.544 Wil het positieve recht zijn eigen toepassing en vorming rege-
len,, dan is daarvoor feitelijk normstellend handelen nodig. De citaten hier-
bovenn zijn slechts Kelsens idiosyncratische formuleringen van zijn inzicht 

511 Men kan volgens Kelsen (1960, p. 196) de gevormde norm aanduiden als 'lagere' norm, 
tenn opzichte van de als 'hoger' aan te duiden norm die als interpretatieschema voor de norm-
stellendee handeling fungeert; deze terminologie van de rechtsorde als 'hiërarchische' eenheid 
iss beeldspraak. 
522 Kelsen 1960, p. 228, 271. 

533 Piret (1996, p. 15) stelt de 'Selbsterzeugung* van het recht bij Kelsen op één lijn met wat 
Luhmannn 'de zelfreferentiële operatieve geslotenheid van het juridisch normensysteem' noemt. 
544 Kelsen 1960, p. 200-202. 
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datt normstellende handelingen slechts geldige rechtsnormen vormen indien 
enn voorzover zij op hun beurt door een - als geldig veronderstelde -
rechtsnormm zijn bepaald, met andere woorden: indien en voorzover men ze 
interpreteertt als handelingen die conform deze norm zijn verricht. 

Niett uit te sluiten is dat een normstelling plaatsvindt die niet overeenstemt 
mett reeds bestaande positieve rechtsnormen. Dat is per definitie het geval 
bijj  de eerste constitutie van een rechtsorde. Acht men een dergelijke norm-
stellingg niettemin rechtsgeldig, dan is er de conformiteit met de grondnorm. 
Dann fungeert een gefingeerde, niet-positieve norm als interpretatieschema. 
Dee normstellende handeling krijgt in dat geval met het denken van de bij-
passendee grondnorm haar objectief geldige normbetekenis. Ze is een initieel 
rechtsvormendd feit. Kortom, Kelsen zegt mijns inziens slechts: de vorming 
vann geldend recht is gebonden aan de voorwaarden voor de gelding van 
recht.. Dat lijk t mij geen opzienbarende bewering. 

Slechtss tegen deze achtergrond kan men zeggen dat alle recht gebonden is 
aann recht, en dat het positieve recht noodzakelijkerwijs wordt gekenmerkt 
doorr zelfbinding. Deze vorm van zelfbinding, die neerkomt op de directe of 
indirectee binding van elke rechtsvormende handeling aan een bijpassende 
grondnorm,, kan niet worden gebruikt voor een rechtsstatelijke rechtvaardi-
gingg van de positieve rechtsorde. Niet volgens Kelsen zelf, en niet volgens 
dee criteria van Neumanns rechtsstatelijk antagonisme. Juist omdat de grond-
normm zich voegt naar het recht waarvan zij de gelding fundeert, en positief 
rechtt nooit in strijd kan komen met zijn eigen grondnorm, heeft de gebon-
denheidd van het recht aan zijn eigen grondnorm volgens Kelsen geen extern 
rechtvaardigendee kracht. Evenals Neumann stelt Kelsen uitdrukkelijk dat 
voorr een morele rechtvaardiging van het positieve recht een norm nodig is 
diee een inhoudelijk behoren stelt waarmee de inhoud van het positieve recht 
zowell  in overeenstemming als in strijd kan zijn.55 Men doet Kelsen daarom 
geenn recht, wanneer men de binding van een positieve rechtsorde aan zijn 
eigenn grondnorm opvat als een impliciete rechtsstatelijke rechtvaardiging 
vann het positieve recht. 

F.. Eenheid en onbepaaldheid 

Alss laatste punt van kritiek op de these van de eenheid van de rechtsorde 
noemm ik hier dat deze these een vertekend beeld zou geven van het recht, 
omdatt Kelsen ermee suggereert dat alle normen van een positieve rechtsorde 
eenn keurig systeem vormen van inhoudelijk naadloos op elkaar aansluitende 
normen.. Het recht is, volgens de critici, in hoge mate onbepaald. De 'inde-

555 Kelsen 1960, p. 69-71, 223-224. 
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terminacyy thesis' vormt het bindende element van de verschillende stromin-
genn van de Critical Legal Studies. 

a.a. Positiviteit vereist dynamische grondnorm 
Kelsenn stelt in de grondnorm van een rechtsorde het postulaat van de positi-
viteitt van recht voorop. Dat heeft tot gevolg dat de grondnorm slechts een 
dynamischh karakter kan hebben. Men moet een grondnorm gebruiken die 
nietss anders doet dan initiële rechtsvorming autoriseren, door bevoegdheid 
tee verlenen, gezag toe te kennen. Wanneer men het positiviteitsbeginsel van 
rechtt accepteert, moet men ook accepteren dat de inhoud van het recht geen 
relatiee heeft met de grondnorm. De dynamische grondnorm geeft geen enkel 
houvastt voor de vraag welke inhoud van recht geldig is.56 Een (buitenjuri-
disch)) voorbeeld van zo'n dynamische grondnorm is: 'Gehoorzaam je ou-
ders'.. Er is een afzonderlijke normscheppende wilshandeling van de ouders 
nodigg - bijvoorbeeld 'Sluit de deur', 'Ga naar school' - om een norm met 
eenn specifieke inhoud tot stand te brengen.57 

Kelsenn noemt het de 'oereigen functie' van het proces van positieve 
rechtsvormingg om een of andere inhoud van het positieve recht vast te 
stellen.588 Mensen vormen met hun wilshandelingen het recht, en creëren 
daarmeee de inhoud van het recht. Zou de grondnorm ook voorwaarden 
bevattenn voor een geldige inhoud van het positieve recht, dan zou dat een 
doorbrekingg zijn van het beginsel van positiviteit van recht. Het zou in strijd 
zijnn met de erkenning dat recht louter mensenwerk is. Door de dynamische 
grondnormm van een rechtsorde te denken kwalificeert men bepaalde gebeur-
tenissenn als de initiële gebeurtenissen in een proces dat een geldige rechtsin-
houdd voortbrengt. Inhoudelijk interpreteert men de initiële positieve rechts-
vormingg als originaire rechtsvorming. 

Waarr het de relatie betreft van het positieve recht met zijn eigen grond-
norm,, is het recht in Kelsens theorie dus niet slechts in hoge mate onbe-
paald,, maar volledig. De grondnorm van een rechtsorde - en dus de eenheid 
vann die rechtsorde - heeft slechts betrekking op het proces van de totstand-
komingg van het recht van die rechtsgemeenschap, welke inhoud ook in dat 
process wordt gecreëerd. 

Tegelijkertijdd wordt hiermee duidelijk dat de scheiding van recht en 
moraall  niet iets is wat het positivisme toevoegt aan de keuze voor het positi-
viteitsbeginsel,, en als afzonderlijk postulaat in de grondnorm zou moeten 

566 Kelsen 1960, p. 443; 1945/1961, p 114. 
577 Kelsen 1945/1961, p. 399-400; 1960, p. 199. 
588 Kelsen 1960, p. 443. 
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wordenn opgenomen. De scheiding ligt besloten in de keuze voor het positi-
viteitsbeginsel.. De gelding van een rechtsnorm is uiteindelijk afhankelijk 
vann het gesteld zijn van die norm krachtens een bevoegdheid, en niet van 
haarr inhoud. De gelding van een rechtsnorm is fundamenteel onafhankelijk 
vann de moraal.59 

b.b. De toegevoegde inhoud van een dynamische orde 
Dee grondnorm is een rechtsnorm waarvan de gelding - het bestaan - wordt 
gefingeerd,, en maakt dus geen deel uit van het positieve recht. Zoekt men 
naarr een positiefrechtelijke geldingsgrond van een rechtsorde, dan is te 
denkenn aan de historisch eerste constitutie, het belangrijkste initiële rechts-
vormendee feit van een rechtsorde. Hier bestaat een directe, dynamische 
geldingsrelatiee met de grondnorm. Het initiële rechtsvormende feit heeft de 
betekeniss van een geldige rechtsnorm door een gefingeerde bevoegdheidver-
lening.. Verderop in het rechtsvormingsproces wordt de geldingssamenhang 
ingewikkelder,, omdat de eerdere, 'hogere' rechts vormers de totstandkoming 
vann rechtsnormen door latere, 'lagere' rechtsvormers van tevoren kunnen 
regelen.. Stemt de latere rechtsvorming overeen met de gestelde regels, dan 
iss haar relatie met de grondnorm een indirecte. 

Minimaall  houdt een positiefrechtelijke regeling van het rechtsvormings-
process in dat een hogere normsteller bepaalt wie degenen zijn die door hun 
feitelijkk handelen objectief geldige normen kunnen stellen. De kadi-recht-
spraakk van Weber is daarvan een voorbeeld, maar ook de normvorming 
doorr een wetgever die niet aan voorafgaand recht is gebonden. De vaststel-
lingg van de inhoud van die normen wordt dan aan hen overgelaten. De 
bindingg van de lagere normstelling aan het positieve recht is in dit geval 
slechtss dynamisch. De hogere rechtsnorm heeft slechts bevoegdheid tot 
normstellingg verleend, en geen normatieve inhoud voorgeschreven. 

Rechtsvormingg verloopt in moderne rechtsordes niet uitsluitend volgens 
hett dynamische model van bevoegdheidverleningen. Constituties openen de 
mogelijkheidd dat eerdere, (hiërarchisch gesproken) hogere normstellers 
voorwaardenn verbinden aan normstellende handelingen van latere, lagere 
rechtsvormers.. Deze voorwaarden kunnen zowel betrekking hebben op de 
proceduree als op de materiële inhoud van de latere rechtsvorming. Deze 
voorschriften,, de procedurele en de materiële, vormen bij Kelsen de inhoud 
vann het recht. Lagere rechtsvorming is dan niet meer louter een kwestie van 

599 Kelsen stelt dat natuurrechtssystemen idealiter systemen zijn met een statische grondnorm, 
diee reeds voorzien is van een normatieve inhoud, maar dat er steeds een tendens is om het 
principee van gezaghebbende vaststelling van de - af te leiden - normen in te voeren, waardoor 
hett natuurrecht onopgemerkt verandert in positief recht. 
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uitoefeningg van normstellende bevoegdheid, maar is gebonden aan een 
positiefrechtelijkk bepaalde procedurele of materiële inhoud. 

Hierr bestaat in Kelsens theorie de opening voor Neumanns conceptuele 
rechtsstatelijkee antagonisme. Het positieve recht biedt gewoonlijk zelf de 
mogelijkheidd dat latere positieve rechtsvormers worden gebonden aan eerder 
totstandgebrachtt recht met een bepaalde beperkende inhoud. Daardoor kun-
nenn de eerdere rechtsvormers zelf in het positieve recht creëren wat Neu-
mannn de rechtssfeer van het materiële recht noemt. 

Kelsenss theorie laat echter ook zien, dat het rechtsstatelijke antagonisme 
binnenn het positieve recht theoretisch als onoplosbaar moet worden be-
schouwd.. Bij elke geldige norm is de bijpassende grondnorm gedacht. De 
inhoudelijkee overeenstemming van een lagere met een hogere positieve 
normm is geen beslissende grond voor de gelding van de lagere norm. De 
fundamentelee geldingsgrond van elke norm van een rechtsorde is en blijft , 
datt zij tot stand is gebracht door een bevoegde normsteller, geautoriseerd 
doorr de grondnorm, direct dan wel indirect. Dat is een uitvloeisel van het 
positiviteitsbeginsell  in de grondnorm. Als men een individuele menselijke 
handeling,, welke dan ook, als objectief rechtsnormstellend interpreteert dan 
brengtt men een directe of indirecte relatie aan met de grondnorm van de 
rechtsorde.. In het proces van rechtsvorming, los van een inhoud van recht, 
situeertt Kelsen de eenheid van de rechtsorde. 

Dee kritiek van de aanhangers van de 'indeterminacy-thesis' berust aldus 
opp een misverstand over Kelsens these van de eenheid van de rechtsorde. 
Dezee heeft geen betrekking op de inhoud van rechtsnormen. De naadloze 
onderlingee aansluiting van normen van een rechtsorde is een dynamische 
samenhang,, die verloopt via de bevoegdhe ids lijnen in het proces van 
rechtsvorming,, direct of indirect gerelateerd aan de grondnorm. In een 
dynamischee orde is het handelen van mensen vereist om tot enige inhoud te 
komen.. De geldingssamenhang van rechtsnormen is een samenhang van 
normstellendee handelingen die aan de eenheid van de rechtsorde, aan de 
dynamischee grondnorm zijn gerelateerd. 

G.. De eenheid van de rechtssfeer van het politieke recht 

Doorr critici van Kelsen lijk t de 'eenheid van de rechtsorde' vaak te worden 
beschouwdd als een soort ongrijpbaar spook, dat productieve krachten bezit 
vergelijkbaarr met die van de macroanthropos staat uit de dualistische leer 
vann staat en recht. Hoewel Kelsen in dit opzicht wellicht misverstanden over 
zichzelff  heeft afgeroepen, staat daartegenover dat hij toch ook vaak tegen de 
misverstandenn waarschuwt. De grondnorm die de eenheid van een rechtsor-
dee constitueert, is de grondnorm van een gemeenschap. De grondnorm heeft 
slechtss een kentheoretische functie, en maakt het mogelijk om de betekenis 
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vann feitelijke handelingen die intentioneel op het gedrag van anderen zijn 
gericht,, te interpreteren als objectief geldige normen, en om hun normatieve 
statuss te vestigen. De grondnorm heeft niet tot taak om de normen die tot de 
rechtsordee behoren te identificeren, of om de inhoud van het positieve recht 
moreell  te rechtvaardigen. De grondnorm voegt zich volledig naar het posi-
tievee recht van een gemeenschap waarvan zij de gelding fundeert. De door 
eenn kelseniaanse rechtspositivist gebruikte grondnorm van een rechtsorde 
bevatt het positiviteitsbeginsel van recht en vormt het gedachte begin van een 
dynamischh systeem van positief recht. 

Dee binding van recht aan recht bij Kelsen houdt minder in dan men vaak 
meent.. De grondnorm die de eenheid van de rechtorde constitueert, voegt 
zichh naar de feitelijke normstellende handelingen in een gemeenschap waar-
vann men de gelding denkt, of in die handelingen nu wel of niet een prakti-
schee oplossing voor het rechtsstatelijk antagonisme tot uiting komt. Slechts 
inn deze zin is bij Kelsen alle recht gebonden aan recht. Alle geldende recht 
iss gebonden aan de grondnorm met behulp waarvan het initiële rechtsvor-
mendee handelen van de desbetreffende rechtsgemeenschap als bevoegde 
rechtsvormingg wordt geïnterpreteerd, en dus als originaire rechtsvorming 
wordtt beschouwd. De 'eenheid van de rechtsorde' is niet een eenheid van de 
wil ,, bijvoorbeeld van een wil die, buiten het recht staand, het recht schept. 
Hett is ook niet een eenheid die door de normstellende wilshandelingen van 
mensenn zelf wordt geproduceerd. Het is een in het rechtsdenken van een 
gemeenschapp vooronderstelde eenheid, waardoor de objectiviteit van het 
geldendee recht ontstaat. Wanneer Duk zijn voorbeelden van zeer verschil-
lendee rechtsverschijnselen kwalificeert als chaotische totaliteit,60 gebruikt 
hijj  een begrip - totaliteit - waarin de bedoelde eenheid van de rechtsorde is 
verondersteld. . 

Inn de keuze voor een uitsluitend dynamische grondnorm van een door 
mensenn gestelde rechtsorde drukt Kelsen hetzelfde uit als Neumann wanneer 
dezee zegt dat het moderne recht altijd een sfeer van politiek recht bevat, die 
perr definitie geen inhoudelijke gebondenheid kent. Noch het op de dynami-
schee grondnorm van Kelsen gebaseerde recht, noch het politieke recht van 
Neumannn kan recht en staat moreel rechtvaardigen. De binding aan recht 
vann individuele rechtsvormende handelingen in de theorie van Kelsen, en de 
bindingg aan recht van een onbegrensde juridische soevereiniteit in de theorie 
vann Neumann drukken beide niet meer uit dan het positiviteitsbeginsel van 
hett recht: ongeacht de inhoud ervan heeft het rechtsvormende handelen van 
individuelee mensen (Kelsen) of van de institutie staat (Neumann) rechtska-
rakter. . 

600 Geciteerd in de inleiding van dit hoofdstuk. 


