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De dagen van een zelfstandige rechtswetenschap lijken geteld. Het einde
wordt niet zozeer naderbij gebracht door een Methodenstreit, zoals er
zovele gevoerd zijn sinds de dagen van Justinianus.1 Beslissend blijkt veel-
eer het beleid rond nationale en internationale onderzoekbudgetten,
zoals de Nederlandse NWO- en de Europese Kaderprogramma’s. Platvloers
gezegd: juristen dreigen veel geld mis te lopen omdat ze hun beoordelaars
niet kunnen uitleggen wat het statuut van hun wetenschap is ten opzich-
te van andere wetenschappen.2 Bij het gekrakeel over ‘dynamische finan-
ciering’ blijkt de kritiek op de zelfgenoegzaamheid van de rechtsweten-
schap nogal eens om te slaan in een afwijzing van de zelfstandigheid van
de rechtswetenschap. Geen wonder dat rechtswetenschappers zich zor-
gen maken en zich afvragen wat er aan te doen is. Dat heeft in het jongste
verleden tot een levendige grondslagendiscussie geleid, waarin overigens
de stemmen van wetenschapstheoretici opvallend ontbraken.3

Aan dat laatste euvel kan ik niet verhelpen. Wel kan ik proberen openin-
gen naar een wetenschapstheorie van de rechtswetenschap aan te wij-
zen, om te voorkomen dat de pas begonnen discussie opnieuw blijft ste-
ken in een ‘Reflexion auf eigenes Tun’ en aldus de zelfgenoegzaamheid
bevestigt. In het onderstaande doe ik een voorstel: hoe zou een acade-
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* Hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Tilburg. Met dank aan de collega’s Vranken,
Barendregt, van Klink, de Regt, Corrias, Janssens, Lindahl, Gribnau en Dorbeck-Jung voor de
gesprekken over dit onderwerp. Ik dank ook de Tilburgse vakgroep Encyclopedie en
Rechtsgeschiedenis voor een levendige discussie tijdens een lunchseminar in september
2004. Deze tekst fungeerde als achtergrond voor mijn bijdrage aan (Barendrecht and e.a.
2004), die overigens beperkt was.

1 Om een beroemde in de achttiende eeuw te noemen: die tussen het cartesianisme en de scien-
za nuova van Vico; in de negentiende eeuw tussen Romanisten en Germanisten; in de twin-
tigste eeuw tussen Ehrlich en Kelsen.

2 Waarvan het statuut overigens ook niet altijd even duidelijk is. Voor de gemiddelde
Technische Universiteit is economie voor een belangrijk deel gezwets.

3 Kortheidshalve verwijs ik voor de recente literatuur in dit debat (Stolker, De Geest, Tijssen,
Franken, Vranken en anderen) naar de verwijzingen in het themanummer De Rechts-
wetenschap van Nederlands Juristenblad, 79, 2004, nr. 28.
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misch jurist kunnen uitleggen waar rechtswetenschappelijk onderzoek
over gaat en hoe het zich verhoudt tot onderzoek in ‘andere’ maatschap-
pij- en gedragswetenschappen? Ik tracht het midden te houden tussen
wetenschapstheoretische verantwoording en praktische bruikbaarheid
bij (beoordeling van) onderzoekprogramma’s en methoden van onder-
zoek. Wel wil ik van meet af aan benadrukken dat het uitgangspunt
wetenschapstheoretisch is. Dat brengt een bepaald abstractieniveau met
zich mee, dat men niet moet verwarren met dat van de methodologie (sys-
tematische verantwoording van onderzoek op basis van een theorie) of
heuristiek (inzet van intelligente onderzoeksstrategieën). Het gaat mij
strikt om het statuut van de rechtswetenschap als theorie. Tegenover dit
tekort aan directe methodische toepasbaarheid staat een groot voordeel:
de vergelijkbaarheid met andere wetenschappen. Te vaak worden metho-
dologische verschillen tussen wetenschappen verward met onoverbrug-
bare wetenschapstheoretische kloven.
Na enkele inleidende opmerkingen over de begrippen ‘discipline’ en
‘model’ schets ik de grondlijnen van wat een model voor een rechtswe-
tenschappelijke theorie zou kunnen zijn, analoog aan de begrippen
‘markt’ in de economie en ‘grammatica’ in de linguïstiek. Vervolgens
betoog ik dat verklarend gebruik van dit model de explicitatie inhoudt
van rechtsverhoudingen als een dynamisch samenstel van bevoegdhe-
den. Bevoegdheden zijn vormen van geconditioneerde rechtsmacht om
bepaalde normen te stellen. Tenslotte pleit ik er ook nog voor om voor-
stellen voor ‘beter recht’, waarmee rechtswetenschappelijk onderzoek
pleegt te sluiten, te beschouwen als uitspraken die in belangrijke mate
analoog zijn aan voorspellingen in de empirische wetenschappen.

1 Disciplines

Over één ding worden we het misschien snel eens: het onderscheid tussen
wetenschappelijke disciplines is buitengewoon (maar net niet helemaal)
contingent; het samengaan van disciplines dus ook. Onderscheidingen
hebben voornamelijk een praktisch doel: het lenigen van een nood (ziek-
te en dood), het bevredigen van een behoefte (voedsel; welvaart), het
beteugelen van belangenconflicten (burenruzie, oorlog) of … het bestuur-
lijk ordenen van het wetenschapsbedrijf op een bepaalde tijd en plaats. Er
is weinig in de werkelijkheid zelf dat er aanleiding toe geeft.4 Het is niet
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4 Hier ontbrandt meteen de kennistheoretische strijd tussen realisten en constructivisten. De
realisten menen dat de werkelijkheid zelf zich gestructureerd aan ons voordoet, de construc-
tivisten dat wij er een structuur opdrukken. Van beide bestaan weer ‘pragmatische’ versies,
die elkaar zeer dicht naderen. Het lijkt mij dat in ieder geval gezegd moet worden dat wij de
werkelijkheid denken als onafhankelijk van ons denken.
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moeilijk voorbeelden te noemen van verschillen die we ooit als funda-
menteel beschouwden maar die bij nader inzien uiterst tijdgebonden blij-
ken te zijn geweest. Zo zouden in Europa tot in de zeventiende eeuw recht
en geneeskunde onder hetzelfde ‘gebiedsbestuur’ zijn gevallen: het waren
beide immers ‘dogmatische’ wetenschappen.5 Zo hoorde tot het einde van
de negentiende eeuw de psychologie en de sociologie bij de filosofie. Zo
zou toen ik ging studeren (1966), geld voor ‘cognitiewetenschappen’ onge-
twijfeld de belangstelling hebben gewekt van de hoogleraar ‘kenleer en
metafysica’, zodat hij eindelijk zijn plannen voor de ontwikkeling van een
wijsgerige godsleer kon uitvoeren. De indeling der wetenschappen lijkt
op de Chinese dierenencyclopedie waaraan Borges ons herinnert en die
Foucault opvoert aan het begin van Les mots et les choses.
Toch trekken we de lijnen van ordening niet willekeurig. We trekken ze
zelfs niet geheel en al naar onze behoeften en belangen, al spelen die een
belangrijke rol. Er zijn een paar diepe kennistheoretische wortels, die we –
minstens in onze eigen denkcultuur – moeilijk contingent kunnen noe-
men. Dat komt omdat die wortels zo niet onze behoeften, dan toch de
bepaling van onze behoeften bepalen. Welnu, in tegenstelling tot het heb-
ben van behoeften is het bepalen van de behoeften die men heeft, een
ingewikkelde cognitieve operatie. Een operatie bovendien die beheerst
wordt door de vraag welke behoeften we nu werkelijk hebben en welke
niet. Daarom kan men bijvoorbeeld moeilijk het verschil ontkennen tus-
sen wetenschappen die gaan over iets dat gedacht wordt als
– liggend buiten ons denken (natuurwetenschappen, bijvoorbeeld ther-

modynamica, moleculaire biologie),
– uiting van denken (cultuurwetenschappen, bijvoorbeeld rechtsweten-

schap, taalwetenschap) of
– vorm van denken (formele wetenschappen, bijvoorbeeld logica, wis-

kunde).

Het zijn voornamelijk deze wortels die omstreden maar hardnekkige
onderscheidingen voeden als die tussen theoretische (astronomie) en
praktische (economie) interessen, of tussen causaal verklarende (biologie)
en conceptueel verhelderende (geschiedenis) benaderingen. Er zijn overi-
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5 Voor de argumenten zie (Herberger 1981). Hij wijst op het vers: Dat Galienus opes – et sanctio
Justiniana – Ex aliis paleas, – ex istis collige grana. (bron: Glossa ordinaria) en licht toe (p. 161):
‘Die von Galen und Justinian begründeten Fächer verschaffen so auf Grund der ihnen vermit-
telten ‘technischen’ Kenntnisse Einfluß und Reichtum. In Ihnen kann man ‘Körner’ (grana)
sammeln, in anderen Sparten hingegen nur ‘Spreu’ (paleas).’ Zie ook – nog steeds op gezag van
Herberger – Stephan Langton: ‘Ita dicunt multi scolares: vadam ad physicam, ad leges et non
ad vana.’ Het derde Lateraans Concilie (1179) kwam met een verbod aan kloosterlingen om bui-
ten het klooster een medisch of juridisch beroep op te pakken.
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gens allerlei alternatieve benamingen in zwang voor goeddeels dezelfde
onderscheidingen. Maar het punt blijft dat de onderscheidingen zelf uit-
eindelijk betrekkelijk zijn ondanks hun hardnekkigheid. De logicus kan
bijvoorbeeld wel beweren dat zijn wetenschap zich uitsluitend met vor-
men bezighoudt, maar bij nader inzien blijkt er discussie mogelijk over
wat dat precies is: een logische vorm, en in hoeverre een logische vorm
toch weer ‘contextueel’, dus inhoudelijk, bepaald is door zijn interpreteer-
baarheid. Kun je iets wat niet als een bepaalde inhoud interpreteerbaar is
wel herkennen als een vorm? En is de vorm van een existentiële quantor
∃x (…) (er is een x zodanig dat …) nu wel of niet neutraal ten opzichte van
een ontologie die het woordje ‘is’ uitlegt?

2 Modellen

Wetenschappen worden tegenwoordig eerder onderscheiden aan de hand
van het model dat ze gebruiken dan de methode die ze volgen. Of mis-
schien moeten we zeggen dat de methode in toenemende mate samen-
valt met het model. Dat geldt zeker voor de beoefenaren: sommige biolo-
gen wensen zich niet van chemici te onderscheiden, sommige economen
niet van psychologen, enzovoort, omdat ze hetzelfde model hanteren.
Alleen op een hoogst abstract en voor de beoefenaren onherkenbaar
niveau kan men volhouden dat er zoiets is als ‘de natuurwetenschappe-
lijke’ of ‘de sociaal-wetenschappelijke’ methode. Een ‘methode’ staat dan
ook voor iets anders dan een gebaand pad naar de waarheid:6 het is een
tastende articulatie van de kunstig, dus ook kunstmatig, beperkte invals-
hoek waaronder wetenschap de werkelijkheid benadert. Evenals een
landkaart bestaat wetenschappelijke theorievorming bij de gratie van
weglating, schematisering, symbolisering, projectie en abstractie.
Dergelijke vormen van reductie zijn de noodzakelijke, zij het niet voldoen-
de voorwaarden voor hypotheses, experimenten, dataverzamelingen en
grootschalige toepassingen. Natuurlijk zijn verschillende abstracties en
methoden combineerbaar, zoals een kaart soms een veelvoud van tech-
nieken kan gebruiken om kennis te representeren. Maar dan wordt ook de
combinatie weer geregeerd door een bepaalde, dus beperkte invalshoek
(afhankelijk van het doel).7

De beperkte invalshoek, het perspectief of (vroeger) het ‘formeel object’
van een wetenschap is niet hetzelfde als een model van die wetenschap.
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6 In die zin is de tegenstelling die Gadamer beklemtoonde tussen ‘waarheid’ en ‘methode’
eigenlijk onjuist. Het gaat niet alleen om waarheidsinzicht ‘buiten de methode om’, maar ook
om waarheidsinzicht in de positieve wetenschappen als vormen van werkelijk denken.

7 Cf. (Whitby 1996).
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Maar zonder dat zij in een model gearticuleerd wordt, blijft de beperking
nietszeggend. Economie heeft een beperkte invalshoek: wat haar interes-
seert is de spaarzame omgang met schaarse middelen in de reproductie
van het menselijk bestaan. Maar ze kan uiteenlopende relaties selecteren
van constanten, afhankelijke en onafhankelijke variabelen om die invals-
hoek te articuleren. Zo’n selectie heet ‘model’.8 Een bekend voorbeeld van
een model in de economie is de homo economicus: de mens die onder alle
omstandigheden streeft naar nutsmaximalisatie tegen zo laag mogelijke
kosten, en die dit streven via de markt van vraag en aanbod realiseert. Die
mens komt natuurlijk niet voor onder onze soortgenoten. Maar het is een
interessante reductie van de exemplaren die wel voorkomen, voorzover
het hun te doen is om de spaarzame omgang met schaarse middelen.
Posner heeft volkomen gelijk wanneer hij beweert dat dit model meestal
nog te slap wordt gehanteerd. Er zitten meestal nog te veel ceteris paribus
clausules in.9 Met andere woorden: het is niet reductief genoeg in plaats
van te reductief. Ook heeft hij gelijk wanneer hij beweert,10 dat het model
van de markt heus niet alleen binnen de economie toegepast kan worden;
er zijn tal van andere domeinen waarop het diensten kan bewijzen, waar-
onder het domein van het recht. Problematischer echter is zijn stelling dat
de rechtswetenschap het economisch model kan overnemen omdat het
kennistheoretisch superieur zou zijn. Om allerlei redenen die ik hier niet
verder uiteenzet,11 lijkt het mij beter dat de rechtswetenschap een eigen
reductief model presenteert in plaats van zich te laten reduceren tot eco-
nomie.12 Maar aan reductie, dus ook aan een zekere formalisering, valt
niet te ontkomen. De slechtste dienst die de rechtswetenschap zichzelf
kan bewijzen is te roepen dat zij de werkelijkheid niet reduceert. Daarmee
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8 Die naamgeving kan verwarring wekken. In bepaalde vormen van wetenschapstheorie zal
men eerder spreken van een formeel uit te drukken ‘basisstructuur’, ‘kernzin’ of ‘approxima-
tion’. In zo’n visie gaan wetenschappers op zoek naar segmenten van de empirische werke-
lijkheid die aan die structuur beantwoorden. Die segmenten noemt men dan ‘modellen’ van
de basisstructuur en men spreekt van een ‘modeltheoretische’ benadering. Je kunt bijvoor-
beeld de mechanica van Newton wiskundig formuleren en vervolgens laten zien dat het zon-
aarde-maan systeem een model is van die wiskunde. Maar ik zal – met gepaste excuses – het
woord ‘model’ blijven gebruiken in de eerste betekenis, die grondstructuur of benadering,
omdat daarmee het besef van reductie beter wordt vastgehouden.

9 Cf. (Posner 1990), 362vv.
10 Met vele anderen, onder anderen de Nobelprijswinnaar Gary Becker (Becker 1998) [1976]. Cf.

Posner t.a.p.
11 Voor een deel zouden die ontleend zijn aan een reductio ad absurdum van de reductie die de

economie voorstaat: omdat economie over menselijke behoeften gaat, is er misschien ook
reden om haar terug te voeren op de psychologie, en de psychologie op de fysiologie. Voor een
ander deel zouden zij gebaseerd zijn op de aanname dat de markt een institutie is die zich niet
zonder juridische bescherming laat denken.

12 Vgl. ook de argumenten tegen ‘economic analysis of law’ als reductie van rechtswetenschap in
(Coleman 2001).
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zou ze zichzelf meteen als wetenschap diskwalificeren. Dat brengt ons bij
de klassieke vraag wat ‘het model’ is waarmee de rechtswetenschap naar
het domein ‘recht’ kijkt. In het bijzonder interesseert ons hoe dat model,
als articulatie van een beperkte invalshoek, andere invalshoeken kan
integreren, zodat het beeld van een interdisciplinaire rechtswetenschap
ontstaat. Want, zoals ik al zei, ook het samengaan van invalshoeken zal
vanuit een beperkte invalshoek moeten plaatsvinden wil het wetenschap
opleveren.
Dat model hoeft natuurlijk niet te worden uitgevonden. De rechtsweten-
schap zou niet bestaan en nooit bestaan hebben als rechtsgeleerden er
zich feitelijk niet van bedienden. Het gaat erom, in nauwe samenspraak
met vakmensen te komen tot een model dat die beperkte invalshoek van
de rechtswetenschap articuleert. Maar let wel: het reductieve model waar
ik het over heb, moet niet verward worden met de van vele kanten onder-
kende tendens van het recht, in het bijzonder de rechtspraak, om slechts
bepaalde kanten van bijvoorbeeld een conflict te valoriseren.13 Ik voer een
pleidooi voor theorievorming in de rechtswetenschap, niet voor ver-
vreemding van het recht. Al komt het recht in de praktijk nog zo ‘dicht bij
de mensen’ te staan, het ontwikkelen van een theorie over dat recht
vraagt om een reductief model van die praktijk. Uiteindelijk kan dat
model weer een rol spelen in het verbeteren van ‘de praktijk’, maar dat is
een andere zaak.14 Ik ontken overigens niet dat de reductie in de rechts-
praktijk en de reductie in de theorievorming uiteindelijk gemeenschap-
pelijke wortels hebben: geobjectiveerd oordelen kan niet zonder een
bepaald niveau van algemeenheid, abstractie, reductie. Anders gezegd:
rechtswetenschap heeft te maken met wat wel eens ‘een dubbele herme-
neutiek’ is genoemd: het is een weten over een domein dat zelf al een
vorm van weten is, en wel van praktisch weten, dat wil zeggen ‘weten wat
te doen staat’.15 Maar juist omdat er een verschil is tussen wat recht wil
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13 Vranken (Vranken 2003) spreekt van een ‘tunnelvisie’ (zie ook (Vranken 2004)). Meer dan vijf-
entwintig jaar geleden bestreden onder anderen Broekman en ’ Hart ten onzent reeds de ver-
vreemdende blik van de juridische dogmatiek op de ‘levensfeitelijke’ ervaring. Vgl. (Broekman
1973, 1978, 1979(b); Broekman en ’t Hart 1980).

14 De jurist die mij bijstaat in een geschil hoeft die theorie niet te kennen, evenmin als een
mecanicien die een fiets prepareert het wiskundige model van de cirkel moet kunnen repro-
duceren om bij te dragen aan een recordpoging van zijn renner ‘in de praktijk’. Maar die defi-
nitie is wel degelijk van belang bijvoorbeeld voor de verbetering van machines die wielen
maken of nameten, en in die machines is de mecanicien zeer geïnteresseerd.

15 Wie hieruit zou concluderen dat het gaat om een verhouding van metataal en objecttaal gaat
veel te snel: eerder gaat het om het onderscheid tussen theorie en taal, maar zelfs dat is te sim-
pel, bijvoorbeeld omdat het toetsen van hypotheses goeddeels afhankelijk is van oordelen die
in het domein van de taal en niet in dat van de theorie worden gemaakt. Dat is ook zo bij taal-
wetenschap. Vgl. de problemen bij het onderzoek van Creoolse talen, waar de intuïties van
moedertaalsprekers notoir onbetrouwbaar zijn. Zie (Seuren 1975), 15.
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doen en wat rechtswetenschap wil weten, moet men de ene hermeneu-
tiek niet met de andere verwarren.

3 Wat rechtswetenschap wil weten

Zoals de economie zweert bij het model van een wezen dat altijd en over-
al zijn behoeften wil bevredigen tegen de laagst mogelijke kosten (nuts-
maximalisatie), zo gaat de rechtswetenschap, dunkt mij, uit van een
wezen dat altijd en overal het geldende recht wil volgen (‘the legal man’ –
Raz).16 In die enkele uitspraak – die natuurlijk nog nader uitgelegd moet
worden – kan men niet alleen een reductie zien (dat is evident), maar ook
een zeker formalisme: het geldende recht kan, uit wetenschapstheore-
tisch oogpunt, van alles zijn.17 Dat de inhoud van het recht ons weten-
schapstheoretisch onverschillig laat, wil overigens niet zeggen dat hij ons
ook onverschillig laat uit een oogpunt van politieke moraal. Het wil ook
niet zeggen dat wetenschappelijke bezwaren tegen bijvoorbeeld bepaal-
de normgeving of normtoepassing niet kunnen samenlopen met politiek-
morele bezwaren.18 Dat is vaak juist wél het geval. Het enige wat men in
dit stadium moet aannemen is dat er geen theoretisch-cognitieve garan-
ties bestaan tegen onrechtvaardig recht.19 Dat lijkt mij een vanzelfspre-
kende aanname. Als ‘geldend recht’ neerkomt op ‘rechtvaardig recht’, ver-
liest het precies de eigenschap waarvoor het is ingesteld: een bindende
beslissing genereren in conflicten waarin partijen denken rechtvaardig te
handelen. Die aanspraak maakt nu eenmaal deel uit van de wijze waarop
recht ‘zich te kennen geeft’ in de samenleving. Dus zal een wetenschappe-
lijke bestudering op die verschijningswijze moeten afstemmen.
Wat doen rechtswetenschappers, wetenschapstheoretisch gesproken? Ze
proberen ware van onware uitspraken over geldend recht te onderschei-
den. Dat betekent op zich een belangrijk punt van overeenkomst met
andere wetenschappen: het gaat om theorievorming via falsificatie over
een objectdomein: geldend recht. We zijn nog slechts één stap verwijderd
van wat die overeenkomst werkelijk ten volle zou waarmaken: we zouden
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16 In het rechtsrealisme bepleit men het spiegelbeeld: het gezichtspunt van ‘the bad man’. Dat
maakt kennistheoretisch natuurlijk niet uit, zolang ‘the bad man’ wil weten wat ‘the legal
man’ te doen staat (om vervolgens zijn eigen afwegingen te maken).

17 Ik herhaal hier bewust een uitspraak die Kelsen zeer kwalijk genomen is: elke inhoud kan in
het recht opgenomen worden en het recht kan elke inhoud hebben (Kelsen 1934 [1994]), 63. De
kritiek houdt onvoldoende rekening met Kelsens insteek: een wetenschapstheoretische.

18 Zie opnieuw Kelsens scherpe en vroegtijdige verzet tegen de bewering dat Hitler in 1933 op
constitutionele wijze aan de macht is gekomen, zoals bijvoorbeeld gedocumenteerd in (Maus
1976, 1995).

19 Men dient zich bijvoorbeeld te realiseren dat recht onder Apartheid uit te leggen valt als een
toepassing van het gelijkheidsbeginsel.
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als uitgangspunt moeten kunnen vasthouden dat ‘geldend recht’ hetzelf-
de betekent als ‘bestaand recht’ (bijvoorbeeld in tegenstelling tot
‘gewenst recht’). Hoe we verder ook over ‘gelding’ zouden willen denken,
als we kunnen aantonen dat rechtswetenschap een systematisch en
methodisch gezekerd onderscheid aanbrengt tussen ware en onware uit-
spraken over iets bestaands, dan is ze een volwaardige wetenschap. Het
probleem wordt dus: kunnen we – met Kelsen, maar misschien niet op
precies dezelfde manier – ‘gelden’ opvatten als de typische bestaanswijze
van het recht? Tenzij we heel dogmatische zienswijzen koesteren uit de
tijd van het logisch empirisme, is een poging daartoe niet bij voorbaat
kansloos. ‘Bestaan’ is immers niet kenbaar buiten specifieke modaliteiten
om: aardlagen en sterrenstelsels ‘bestaan’ op een andere manier dan bij-
voorbeeld getallen, toonladders, gedichten, verwachtingen en rituelen. Al
die ‘zijnden’ verschillen onderling in de manier waarop ze bestaan en er is
geen gemeenschappelijk noemer ‘zijnswijze’ die hen bindt. ‘Bestaan’ is nu
eenmaal geen predicaat, daar zijn alle filosofen in de westerse cultuur het
over eens. Het drukt geen eigenschap van dingen, toedrachten of standen
van zaken uit. In de bevestiging van hun bestaan wordt uitgedrukt dat ze
allen, zij het langs verschillende lijnen, worden aangemerkt als ‘datgene
wat ons denken uiteindelijk moet denken als voorwerp van denken’, dat
wil zeggen als werkelijkheid. Geen wonder dat zo’n voorwerp tot op zeke-
re hoogte theorieafhankelijk is, en geen wonder dat zintuiglijke ervaar-
baarheid (hoe ook technisch bemiddeld) er een belangrijke, zij het geen
exclusieve, parameter van is. Óp dus naar een beetje slimme theorie van
‘gelding’ in het recht. Daarover hebben juristen meestal goede ideeën,
met name omdat ze gelding beschouwen als een dynamisch gebeuren in
ruimte en tijd. Hoezo?
Zoals economen een model hanteren voor de dynamiek van nutsmaxima-
lisatie in een samenleving (meestal: een definitie van de markt als ge-uni-
versaliseerd ruilgebeuren), zo hanteren rechtswetenschappers een model
voor het komen, duren en weer verdwijnen van geldend recht. Dat model
heet: de constitutie. Daarbij wordt de constitutie natuurlijk niet opgevat
als ‘een boekje’, net zo min als de markt door economen wordt opgevat als
‘een pleintje’. De constitutie is zelfs niet in de eerste plaats een product
maar een proces:20 een proces van rechtsvorming, -toepassing en -uitvoe-
ring met het oog op het tot gelding brengen van de hoogste (algemeenste)
norm voor een concrete, singuliere rechtsplicht. Rechtswetenschappers
weten heel goed dat die hoogste norm niet naadloos samenvalt met de
formulering van een of andere regel in de (grond)wet. Hij bestaat veeleer
in een uiteindelijke samenhang van allerlei normen welke in een bepaal-
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20 Vgl. (Burg 2001).
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de casus geacht mag worden de verschillende rechtsplichten in hun
onderlinge verhouding te dragen, ook in die zin dat de rechtsgenoten zich
daarnaar over het algemeen zullen gedragen.21 Juristen hebben dus twee
begrippen die ze allebei aanduiden met het woord ‘constitutie’: binnen
hun theorie is het de finale normatieve samenhang die uitdrukt wat in
een gegeven geval rechtens te doen staat. Maar het is ook de reeks van
hoofdregels waarin die samenhang in zeer algemene zin wordt neerge-
legd, al dan niet schriftelijk. De Duitsers weten ze lexicaal enigszins te
onderscheiden door te spreken van Verfassung en Grundgesetz. En inder-
daad, een constitutie is voor rechtswetenschappers meer dan de regels in
de wettekst die ze ‘grondwet’ noemen.
Toegegeven, dit is verwarrend. Maar het is niet ongebruikelijk. Op dit
punt lijkt het begrip ‘constitutie’ voor de rechtswetenschapper sterk op
het begrip ‘grammatica’ voor de taalwetenschapper.22 Het schoolboekje
dat ‘grammatica’ heet, is slechts het topje van een ijsberg aan regels van
een bepaalde formele structuur, die ook ‘grammatica’ heet en waar de lin-
guïstische theorie greep op probeert te krijgen. Ook al weten we niet pre-
cies hoe die structuur fysiek geïmplementeerd is, we kunnen haar opvat-
ten als een algoritme dat singuliere welgevormde zinnen in een of andere
taal genereert, gegeven zekere omstandigheden.23 Een constitutie is, the-
oretisch gesproken, een algoritme dat singuliere beslissingen van gel-
dend recht24 genereert, gegeven zekere omstandigheden.25 Dat de prak-
tijk van alledag niet gebaat is bij een algoritme waarover wetenschappers
zich het hoofd breken, doet weinig ter zake uit een oogpunt van weten-
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21 Daarom is ‘draagvlak’ een belangrijke parameter van gelding en worden feitelijke aspecten
binnengehaald in het geldingsbegrip. Maar rechtswetenschappelijk gesproken valt het feite-
lijk gedrag van burgers in dit opzicht onder ‘concurrerende rechtsmacht’. Zie verderop. Over de
redenen van burgers om zich aldus te gedragen valt nog een hoop te zeggen. Onverlet het
belang van ‘communicatieve wetgeving’ (en rechtspraak), maakt het recht uiteindelijk geen
onderscheid tussen ‘Rossians’ en ‘Razians’ (vgl. (Roermund 2002)

22 Deze vergelijking heeft een respectabel verleden van programmatische opmerkingen door
niet de eersten de besten. Vgl. de laatste voetnoot bij dit opstel.

23 Hiermee suggereer ik niet dat linguïsten het eens zijn over het begrip ‘grammatica’. Het
tegendeel is het geval, zoals de discussie tussen voor- en tegenstanders van een generatieve
grammatica sinds de jaren zestig bewijst.

24 Voor ‘beslissingen’ kan men hier alles lezen wat een rechtsplicht formuleert. Het hoeven niet
noodzakelijk beslissingen van een rechter te zijn. Het kunnen ook beslissingen van rechtsge-
noten of van bestuurslichamen zijn.

25 Met deze formulering is op een heel simpele wijze het verband tussen algemeenheid en bij-
zonderheid in het recht aangegeven en theoretisch inpasbaar gemaakt. De bijzonderheid zit
hem hierin, dat bij specifieke omstandigheden ook een specifieke rechtsbeslissing geldt; het
algemene zit hem erin dat bij die omstandigheden die rechtsbeslissing onvoorwaardelijk
geldt. Vandaar onder andere de twee kanten van wat gewoonlijk ‘rechtszekerheid’ wordt
genoemd: aan de ene kant moet je ervan op aan kunnen dat het recht gelijke gevallen gelijk
behandelt naar een algemene regel (dura lex, sed lex), aan de andere moet je ervan op aan kun-
nen dat het recht oog heeft voor de omstandigheden van het geval (ius in causa positum).
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schapstheorie.26 Om een espresso te bestellen heb je ook geen transfor-
mationele grammatica van het Italiaans nodig.
Is rechtswetenschap dus normatief? In een bepaalde zin wel, in een ande-
re niet.
1) Ze is niet normatief in zover zij niet zelf normen stelt, maar een stelsel
van gestelde normen beschrijft en er ware of onware uitspraken over doet
met betrekking tot de gelding van die normen.27 Ze is niet prescriptief
maar descriptief. Daarbij dient bedacht te worden dat het stellen van die
normen een vorm van handelen is (zij het niet noodzakelijk van over-
heidshandelen, van ritueel of officieel handelen), met alle implicaties van
dien: parameters van ruimte, tijd, lichamelijkheid en gerichtheid. Ook
dient bedacht te worden dat het stellen van normen geschiedt met een
bepaalde aanspraak: de aanspraak op … gelding. Rechtswetenschap
neemt dat perspectief over. Maar zij beseft dat wanneer er in een rechts-
orde tegen een bepaalde aanspraak geen rechtsmiddelen meer open
staan (bijvoorbeeld een beslissing die gezag van gewijsde heeft gekre-
gen), dit nog niet wil zeggen dat over de gelding van de daarbij gestelde
norm het laatste woord gesproken is.
2) Ze is wel normatief in zover zij een beschrijving levert van dat stelsel
van normen onder het opzicht van hun gelding in een bepaalde rechtsor-
de. Ze is dus niet alethisch maar deontisch. Het bestaan (het ‘het-geval-
zijn’) van een rechtsnorm wordt identiek geacht met het gelden van die
rechtsnorm vanuit een intern gezichtspunt,28 dat wil zeggen voorzover
het gelden van een norm betekent dat hij op zekere gronden behoort te
worden gevolgd.29 Dit is geen verwarring van zijn en behoren, integen-
deel: het is een poging het behoren als uiteindelijk voorwerp van denken
te denken, dat wil zeggen als werkelijkheid. De verwarring wordt gesticht
door degenen die beweren dat je normen tot feiten kunt reduceren, in het
bijzonder tot feitelijk gedrag van ‘officials’. Alsof het begrip ‘official’ geen
normatieve lading heeft! Dit laat onverlet dat er over een bepaald rechts-
stelsel ook ware en onware uitspraken zijn te doen vanuit andere invals-
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26 Met ‘legisme’ heeft dit niets te maken. Het legisme doet alsof een theoretisch zinvol model
blindelings als leidraad voor de praktijk kan worden gebruikt, alsof je alleen maar een gram-
matica nodig hebt om een goed boek te schrijven.

27 Deze zin impliceert dat ‘gesteld zijn’ nog niet hetzelfde is als ‘gelden’ (dat wil zeggen
‘bestaan’). Denken dat ‘gelden’ niets anders is dan ‘gesteld zijn’ is kenmerkend voor een
bepaalde vorm van rechtspositivisme.

28 Het onderscheid intern – extern gezichtspunt is geen onderscheid dat gemaakt kan worden
vanuit een derde, overkoepelend gezichtspunt. Het is een onderscheid … vanuit het interne
gezichtspunt. Men kan met Waldenfels (Waldenfels 1994), 202 spreken van een preferentie in
de differentie.

29 Aldus (Kelsen 1960), 9vv. Juist op deze grond kan Kelsen ook volhouden dat ‘gelding’ en ‘waar-
heid’ geen parallelbegrippen zijn. We zouden kunnen zeggen dat Kelsen een Tarski-achtige
waarheidstheorie voor de rechtswetenschap voorstelt.
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hoeken, waarvan sommige ook aanspraak op wetenschappelijkheid
maken: oorzakelijkheid, gevolgelijkheid, schoonheid, spaarzaamheid,
rechtvaardigheid, enzovoort. In zoverre is er niets raadselachtigs aan
rechtssociologie, rechtspsychologie, rechtslinguïstiek of rechtsgeschiede-
nis. Het is gewoon toepassing van sociologie et cetera op recht. Het laat al
evenzeer onverlet, dat de afbakening van het objectiveringsdomein30

voor uitspraken over normen, op allerlei manieren ‘feitelijk’ bepaald is.
Daarmee worden twee verschillende dingen bedoeld: het is bepaald door
aannamen die niet ter discussie worden gesteld en het wordt bepaald
door oordelen van meer actoren dan de overheidsactoren. Hier ligt de oor-
sprong van een tweede betekenis van rechtssociologie, et cetera waarop
we nog zullen ingaan.
3) Tenslotte is rechtswetenschap weer niet normatief in de zin dat zij met
wetenschappelijke pretenties wensen omtrent het positieve recht zou for-
muleren. Dat laat zij aan de politiek, respectievelijk de maatschappij over.
Ik zal echter zo meteen betogen dat het formuleren van ‘wenselijk recht’ –
wat rechtswetenschappers heel dikwijls doen – ook nog iets anders kan
zijn dan het formuleren van politieke wensen omtrent positief recht.

Tegen deze achtergrond moeten nu twee belangrijke kwesties worden
opgehelderd: wat beschouwt de rechtswetenschapper als data die de the-
orie ondersteunen en hoe wordt het model van die theorie op de data
betrokken?

3.1 Bewijsmateriaal

Rechtswetenschap beschrijft dus positief (stellig) recht onder het opzicht
van ‘gelding’. De term ‘beschrijven’ moet in een generieke, en nader uit te
werken, zin worden verstaan. Het omvat, zoals in alle wetenschap, verschil-
lende methodologische processen: het inventariseren van data (beschrijven
in enge zin), het verklaren van die data vanuit zo weinig mogelijk theoreti-
sche principes en het toetsen van die verklaringen aan de hand van zo rijk
mogelijk bewijsmateriaal, zo mogelijk via falsifiërende voorspellingen.
Jazeker, rechtswetenschappers kunnen geldend recht voorspellen. Ze
beschouwen juiste voorspellingen van wat als recht zal gaan gelden zelfs als
hun hoogste triomf. Juiste voorspellingen over hoe de jurisprudentie er in
een bepaald type van gevallen over een bepaalde tijd bij zal liggen vestigen
iemands reputatie als rechtswetenschapper. Voorspellen dat de Hoge Raad
zal omgaan inzake de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding, dat
de regering met regelgeving van een bepaald type zal komen om ‘spam’
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30 Over de samenhang van feiten en normen, zie hoofdstuk IV van (Roermund 1990).
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tegen te gaan, dat Volkert v.d. G. geen levenslang zal krijgen – dat is allemaal
bewijsmateriaal voor een theorie van (de constitutionele dynamiek van)
een bepaalde rechtsorde. Juiste voorspellingen van de juridische problemen
die zich over een bepaalde periode zullen voordoen hebben een soortgelijke
functie, bijvoorbeeld juridische aspecten van problemen waarvoor gentech-
nieken of een nieuw stelsel inkomstenbelasting ons zullen stellen. Het is
evident dat de rechtswetenschap aangewezen is op andere wetenschappen
waar het gaat om het verkrijgen van goede data inzake bestaande en toe-
komstige juridische problemen. Het is een reden om samenwerking tussen
verschillende wetenschappen te organiseren. Wie wil kan hier van ‘inter-
disciplinariteit’ spreken in de organisatie van het wetenschapsbedrijf, maar
voor het begrip van het statuut van de verschillende wetenschappen is dat
niet erg verhelderend: je moet als rechtswetenschapper begrijpen wat bij-
voorbeeld een socioloog doet (en vice versa), maar je wilt vooral niet dat hij
iets anders doet dan wat een socioloog doet, laat staan dat hij het maar half
kan.
Voorspellingen zijn niets anders dan een specifieke inzet van bewijsmate-
riaal dat op zichzelf genomen een algemener statuut heeft. Zoals in de
taalwetenschap intuïties van ‘native speakers’ belangrijk zijn omdat zij
geacht worden ‘linguistic competence’ te bezitten, zo zijn in de rechtswe-
tenschap intuïties van kundige rechtstaalsprekers belangrijk. Een groot
aandeel in wetenschappelijke ‘evidence’ hebben de aanspraken op gel-
dend recht die naar voren gebracht worden ten overstaan van en door
rechtsprekende instanties. Ik formuleer dat met opzet wat ingewikkelder
dan men gewoonlijk doet als gewezen wordt op het belang van jurispru-
dentie (en jurisprudentieonderzoek). Want ‘jurisprudentie’ omvat in ieder
geval veel meer dan de beslissingen van de hoogste rechter. De hoogste
instantie is niet per se de zaligmakende. Lagere rechtspraak, dissenting
opinions (als ze tenminste worden geventileerd), betogen van A-G en P-G,
requisitoir en verdediging, eisen en verweren van partijen kunnen vanuit
rechtswetenschappelijk oogpunt allemaal belangrijk zijn. Bestuurlijke
uitspraken, ja zelfs raadgevingen en mededelingen van de overheid (cir-
culaires van het ministerie, bijvoorbeeld) zijn eveneens van belang.
Bovendien wordt door rechtsgenoten vooruitgegrepen op wat men ten
overstaan van rechtsprekende instanties als geldend recht zou kunnen
staande houden. Individuen en ondernemingen maken bijvoorbeeld
afspraken waarvan ze denken dat die rechtens bindend zullen blijken
mochten ze ten toets komen, ook al heeft nog niemand de term ‘overeen-
komst’ in de mond genomen bij zo’n afspraak. Zij doen dan niet veel
anders dan wat de rechter gewoonlijk doet: een bevoegdheid tot rechts-
vorming aangrijpen om de rechtsgevolgen van een bepaalde situatie zo in
te schatten dat die inschatting bij nadere toetsing binnen de rechtsorde
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stand zal houden. Soms gaan ze daarbij zo creatief te werk dat ze de rech-
ter op een idee brengen. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de beoorde-
ling van de gelding van ‘soft law’. Geldend recht is dus niet per se ‘vooraf
van hogerhand opgelegd recht’; het kan ook ‘achteraf gesanctioneerd
recht’ zijn, al zal niemand aanvaarden dat een rechtsorde plichten kan
opleggen die je pas achteraf kunt kennen. Rechtswetenschappers zullen
kunnen zeggen waarin het verschil gelegen is: bij een antwoord op de
vraag ‘wanneer had een rechtssubject moeten gaan begrijpen dat er een
rechtsplicht op hem was komen te rusten om …?’
Omdat rechtsoordelen zich primair ontwikkelen voor het forum van
rechtstellende instanties, ontwikkelt het geldende recht zich in zijn consti-
tutionele dynamiek en samenhang deels dankzij en deels ondanks de wet-
gever en de rechter. Een goed voorbeeld is de nog altijd ambivalente pro-
blematiek rond euthanasie. Wie zich in de Nederlandse context op het
standpunt stelt dat het niet gaat om beoordeling van de zorgvuldigheid
van levensbeëindigend handelen bij uitzichtloos lijden, maar om het
maken van uitzonderingen op de strafrechtelijke regels inzake levensbero-
ving op verzoek en hulp bij zelfmoord, mist elk inzicht in de veranderende
samenhang in de Nederlandse rechtsorde, zoals die in foro wordt gearticu-
leerd. Hetzelfde zou overigens gelden voor iemand die denkt dat euthana-
sie in Nederland een soort recept is geworden waarvoor je even langs de
huisarts moet. Een ander voorbeeld: wie denkt dat het begrip ‘ouderlijke
macht’ ongevoelig is voor de feitelijke maatschappelijke ontwikkelingen
in de relatie tussen kinderen en ouders, gaat niet alleen een weinig benij-
denswaardig rol in het jeugdrecht tegemoet, maar zal ook wetenschappe-
lijk de verkeerde gegevens aandragen voor zijn juridische theorie.
Tenslotte wordt bewijsmateriaal in wetenschappelijke zin ook geleverd
door rechtsvergelijking. Omdat ‘de constitutie’ van een rechtsorde niet
identiek is met de tekst van een grondwet en ‘de wet’ niet met de verza-
meling van alle wetteksten, zijn rechtsuitspraken in andere jurisdicties
relevant ter verificatie of falsificatie van uitspraken over de jurisdictie die
men primair bestudeert. Zij zijn immers evenzeer pogingen om ten aan-
zien van concrete (veelal soortgelijke) maatschappelijke vraagstukken de
normatieve samenhang in een rechtsorde te articuleren. Het spreekt van-
zelf dat die relevantie minder wordt in de mate dat men zich de constitu-
tionele samenhang van die andere jurisdictie niet heeft kunnen of willen
eigen maken. Rechtsvergelijking is veel meer dan het vergelijken van
wetteksten en rechtsbeslissingen,31 en sommigen rechtsordes zijn zo
anders dan de eigen rechtsorde, dat vergelijking weinig zin heeft.32
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31 Zie hierover recent (Hoecke 2004).
32 Dat lijkt mij overigens niet te gelden voor common law en civil law, zoals Pierre Legrand nog

altijd pleegt te beweren.
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3.2 Naar een theoretische constitutie

De precieze constructie van een model voor constitutionele gelding is
geen eenvoudige zaak, evenmin als de constructie van een goed markt-
model of een goed grammaticamodel. Mijn voorstel voor een model van
constitutionele gelding sluit voorlopig aan bij Kelsens theorie over de
aard en taak van de rechtswetenschap, zij het dat ik er in een cruciaal
opzicht van afwijk33 omdat het niets meer is dan het is: een voorstel zo
krachtig dat het de maat der dingen bepaalt, ook als het bestreden wordt.
Om de complexiteit van de theorie althans enigszins te beperken, laat ik
twee dingen achterwege. Ik ga ten eerste nagenoeg niet in op alternatie-
ven voor of concurrenten van mijn opvatting. Ten tweede laat ik alle for-
malisatie achterwege.34 Beide zijn voor eventuele andere gelegenheden.
Kelsen stelt voor, de gelding van een norm in het moderne positieve recht
te definiëren op de volgende manier:35 een norm N1 geldt dan en alleen
dan als de akt A1 waarbij N1 gesteld wordt geboden dan wel geoorloofd is
door een geldige norm N2. In dat geval zeggen we dat N2 hoger is dan N1 en
dat het stellen van N1 tot de rechtsvormende bevoegdheid of rechtsmacht
van de betreffende normsteller behoort. Uiteraard geldt voor N2 hetzelfde
als voor N1: hij is alleen dan geldig als achter de akt A2 waarbij hij gesteld
wordt, een norm N3 staat, enzovoort. Waarom moet ‘the legal man’ zich
voor de rechter verantwoorden inzake een ten laste gelegd feit? Omdat en
inzoverre die telastlegging is uitgebracht door een Officier van Justitie
met inachtneming van de daarvoor geldende regels. De OvJ heeft daartoe
de rechtsmacht, hetzij in de vorm van een verlof tot vervolging, hetzij (in
rechtsordes waar het opportuniteitsbeginsel niet geldt) de plicht tot ver-
volging.36 Een ander voorbeeld: de norm waarbij mij een aanslag inkom-
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33 Ik zal deze afwijking niet beargumenteren, maar min of meer binnensmokkelen in de gedach-
te dat rechtsmacht altijd materieel begrensd is. Voor de liefhebbers: mijn bezwaar tegen
Kelsen is dat hij de akt waarbij de norm gesteld wordt (in de zin van gepositiveerd door een
performatieve rechtsvormende handeling) op één hoop gooit met de akt die in de norm
gesteld wordt (in de zin van een specifieke denkakt, namelijk een wilsakt) en waarmee via de
copula ‘behoren’ of ‘te doen staan’ een actor in spe met een handeling wordt verbonden. Op de
filosofenschool moesten wij van J. Hollak leren dat dit een vorm is van psychologisme, een
dwaling kenmerkend voor de fenomenologie. Hollak had (natuurlijk) gelijk.

34 Hoe en hoever men die formalisatie moet doorvoeren, is niet op voorhand te zeggen.
Sommigen vinden dat deontische logica’s daarbij goede diensten kunnen bewijzen. Anderen
denken dat dit project doodloopt en dat nieuwe wegen moeten worden ingeslagen, bijvoor-
beeld via neurale netwerken. Ikzelf zou het interessant vinden – voortbouwend op een sug-
gestie van Rawls (zie laatste voetnoot) – om te kijken of er parallellen zijn met geformaliseer-
de grammaticatheorieën, bijvoorbeeld voortbouwend op (Chomsky 1975).

35 Kelsen (1960), t.a.p.
36 Dat is slechts een formeel verschil: ook waar men het opportuniteitsbeginsel niet kent (bij-

voorbeeld Duitsland) wordt slechts vervolgd op basis van het algemeen belang.
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stenbelasting 2002 wordt opgelegd is geldig omdat en in zoverre dit
gebeurt in overeenstemming met een wettelijke bevoegdheid. Dat bete-
kent met name dat de aanslag behoort te zijn opgelegd door een daartoe
bevoegde instantie, de inspectie, met inachtneming van de materiële
grenzen van die bevoegdheid en van alle regels die uit kracht van die
bevoegdheid rechtsgevolgen aan zekere feiten verbinden. Mijn aanslag IB
2002 is afkomstig van de Inspecteur der Belastingen te X, die zijn
bevoegdheid terzake uitoefent. Deze bevoegdheid berust op een hogere
wet, zeggen we de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen37 en de toeken-
ning van deze bevoegdheid aan een stel dames en heren te X berust op
een aanwijzing bij ministeriële regeling. Uiteraard is ook die regeling
alleen een geldige norm wanneer het stellen ervan berust op een hogere
norm, zeggen we artikel 2.4 jo. artikel 3 AWR Ook de AWR is weer inge-
voerd op grond van een wettelijk verleende bevoegdheid aan de wetgever
neergelegd in, laten we zeggen de Grondwet (i.c. art. 104 Gw). Is de instan-
tie niet bevoegd, c.q. is er met de inachtneming van de regels door de
bevoegde instantie iets niet in orde, dan is de norm niet geldig. Meestal
zal een rechtsorde bepalen dat de niet-geldige norm bindend blijft zolang
hij niet vernietigd is door een bevoegde instantie. Bij vernietiging kan
schadevergoeding vanwege onrechtmatig overheidshandelen aangewe-
zen zijn. Want ook aan de rechten en plichten van de belastingbetaler zijn
bepaalde bevoegdheden verbonden. Het doen van aangifte en het betalen
van een aanslag zijn natuurlijk gewoon opgelegde rechtsplichten, maar
daarmee gaan niettemin allerlei vormen van rechtsmacht (bevoegdheid)
gepaard, die onder omstandigheden rechtsvormende kracht blijken te
hebben, bijvoorbeeld wanneer een door mij bedachte besparingsmethode
door de inspecteur wordt afgekeurd en vervolgens door de rechter toege-
laten (om vervolgens bij de Hoge Raad te sneuvelen om een heel andere
reden dan de inspecteur meende te kunnen aanvoeren).
Uiteraard zijn dit simpele voorbeelden, die de indruk kunnen wekken dat
voor elke casus een reeks van bevoegdheidsregels gereed ligt, die met
name de uitoefening van overheidstaken betreffen. Gereed ligt er weinig,
maar het gaat dan ook om iets anders: het gaat om de stelling dat elke
rechtsvraag qua finale, constitutionele samenhang, uiteindelijk is te her-
schrijven als een bevoegdheidsvraag38 inzake rechten en plichten: wie
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37 De inspecteur heeft de bevoegdheid om een aanslag vast te stellen ex art. 11 AWR, benevens de
bevoegdheid om te weinig geheven belasting na te vorderen dan wel na te heffen (art. 16 en
20 AWR), de bevoegdheid om daarbij een bestuurlijke boete op te leggen (art. 67a e.v. AWR) en
diverse bevoegdheden voor het inwinnen van informatie (art. 47 e.v. AWR). Zie (Blieck e.a.
2004), 44. Mijn dank aan Hans Gribnau voor een correctie bij de aanvankelijke versie van dit
voorbeeld.

38 Vgl. Carole Lyons’ variatie op de bekende Clinton sound-byte: ‘it’s the competence question,
stupid’. (Lyons 2004), 343; cf. 337.
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heeft welke rechtsmacht in welke situatie en onder welke voorwaarden?
Niet voor niets speelt daarbij het begrip ‘margins of discretion’ een steeds
belangrijker rol, met name in de Europese context. De vraag wat rechtens
is als ik anno 2005 op de Tilburgse grachtengordel een rookcafé wil
beginnen, is rechtswetenschappelijk gezien een bevoegdheidsvraag,
evengoed als de vraag wat er moet gebeuren met ter beschikking gestel-
den die niet behandelbaar blijken. De rechtswetenschappelijke vraag is
nooit alleen maar: ‘wat moeten of mogen ‘we’ doen?’ Ze is altijd: ‘Wie heeft
er iets over te zeggen wat we mogen of moeten doen?’ Maar de stelling dat
het die vraag is die rechtswetenschappelijk altijd beantwoord moeten
worden, brengt nog niet een heel andere stelling met zich mee, namelijk
dat men haar kan beantwoorden in termen van een formeel geïnstitutio-
naliseerde bevoegdheidsverdeling. Opnieuw is het voorbeeld van ‘soft
law’ hier sprekend.39 Hoewel gezegd wordt dat er ex ante geen ‘bindende
werking’ vanuit gaat, worden er wel degelijk normatieve gevolgen ver-
bonden aan bepaalde uitspraken, in de Europese context bijvoorbeeld aan
uitspraken van de Raad, de Commissie, bepaalde toezichthouders of
bepaalde particuliere partijen op de markt. In dat geval moet men spre-
ken van ‘gelding’, en misschien van bindende werking ex post. Maar ook
dan is de vraag aan de orde wie blijkbaar binnen welke grenzen wat te
zeggen heeft over wat rechtens te doen staat in een bepaalde situatie, met
andere woorden, de competentievraag. In zulke gevallen zal men die
vraag echter niet kunnen beantwoorden door alleen naar de regels te kij-
ken of alleen het gedrag van de formele instituties gade te slaan: men zal
ook andere actoren en gedragsvormen in het oog moeten vatten. Dikwijls
wordt dan het woord ‘rechtssociologie’ gebruikt voor wat in feite een wel-
licht onorthodoxe operationalisering is van het competentiemodel.40 Dat
verklaart misschien waarom rechtssociologie dikwijls tot de rechtsweten-
schappen worden gerekend en in juridische faculteiten wordt georgani-
seerd. Wat we in die context onder rechtssociologie verstaan, is niet de
verzameling mogelijk toepassingen van sociologie op het terrein van het
recht, maar wordt geregeerd door een specifieke vraag die ontleend is aan
de invalshoek die de rechtswetenschap kiest. Men dient deze ‘sociologi-
sche’ invulling van de rechtswetenschap te onderscheiden van de toepas-
sing van sociologie op het verschijnsel recht, waarop ik hierboven wees.
Het is een voortzetting van de normatieve, rechtswetenschappelijke,
invalshoek41 met andere middelen. Hetzelfde geldt m.m. voor andere
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39 Vgl. (Senden 2003)104.
40 Onorthodoxe benaderingen brengen ook enig risico met zich mee: flodderigheid in de

begripsvorming, vernieuwingsretoriek en dilettantistisch leentje-buur, om er een paar te noe-
men.

41 ‘Normatief’ in de tweede zin die ik hierboven heb onderscheiden.
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wetenschappen, bijvoorbeeld rechtsgeschiedenis. Vanuit een methodolo-
gische interesse kan men dat ‘interdisciplinair’ noemen, wetenschapsthe-
oretisch kan men het beter houden op een bijgestelde operationalisering
van de rechtswetenschappelijke vraag. Drastisch komt deze bijstelling
alleen diegenen voor die zich niet los kunnen maken van de gedachte dat
rechtswetenschappers doen wat een rechter doet op de manier waarop de
rechter het doet. Maar wat Schoordijk ooit schreef over de wetgever geldt
ook voor de rechter, zelfs de hoogste: hij moet (en kan) de jurist het weten-
schappelijk denken niet beletten.42

We hebben het hier, met dit model dat we ‘constitutie’ noemden, in feite
over het zichtbaar maken van de haarvaten van het legaliteitsbeginsel,
die alleen maar zichtbaar te maken zijn als men oog houdt voor de onver-
brekelijke samenhang tussen bevoegdheid, verantwoording en inhoud.
Het is evident a) dat dit beginsel veel ingewikkelder is dan hier gesugge-
reerd, b) dat het op verschillende rechtsgebieden (contractenrecht, straf-
recht) iets anders inhoudt, c) dat het in verschillende rechtsculturen iets
anders betekent, d) dat rechtsgeleerden in alle redelijkheid met elkaar
van mening verschillen over deze verschillen. Maar al die geschillen en
verschillen cirkelen rond de vraag hoe je – om met Van Ommeren te spre-
ken43 – een rechtsplicht kunt verankerend zien in een rechtsorde via de
rechtsmacht om zo’n plicht op te leggen. Het leidt geen twijfel dat je die
vraag op verschillende niveaus van abstractie ten opzichte van een con-
crete casus kunt beantwoorden. Maar dat is waar rechtswetenschap over
gaat: gelding in termen van competentie tot normstelling.44

Alvorens nu te roepen dat dit een onzinnig model is omdat aan de reeks
van normen N1, N2, … Nn nooit een einde komt, dienen we nog één keer
naar Kelsen te luisteren. Natuurlijk komt er aan die reeks almaar hogere
normen geen einde, tenminste niet uit een oogpunt van politieke moraal.
Maar de specifieke invalshoek van de rechtswetenschap bestaat er nu
juist in om, gegeven een bepaald politiek bestel, te doen alsof er niet
alleen almaar hogere normen zijn (= gelden), maar alsof er ook één uit-
eindelijk hoogste norm is, de constitutie. Naar de gelding van de constitu-
tie kan niet gevraagd worden als het gaat over ‘kennis van positief recht’
(wel natuurlijk naar de gelding van een wijziging van de constitutie): er is
immers nooit een uiteindelijke bevoegdheid van de grondwetgever om de
grondwet te geven. Wat de grondwetgever doet vormt het scharnierpunt
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42 (Schoordijk 1979), 11; vgl. 41, 43, 63.
43 (Ommeren 1996).
44 Ik zeg daarmee overigens weinig nieuws: over de correlatie van rechten en bevoegdheden als

kern van het rechtswetenschappelijk bedrijf werd reeds geschreven door (Hohfeld 1978
(1919,1923)). Zie ook (Eikema Hommes 1972, 1976), nog altijd zeer lezenswaardige boeken, ook
voor degene die de preoccupatie met geloofsinhoud wil laten voor wat zij is.
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van politiek en recht. Anders gezegd: vanuit een extern perspectief blijft
recht een door en door politiek maaksel. Alleen door te doen alsof45 de
hoogste norm er gewoon ‘is’ (= geldt) is er specifiek juridische kennis
mogelijk, en wel op die algemene wijze waarop wetenschappelijke ken-
nisverwerving altijd verloopt: via een discussie over hypotheses aan de
hand van zo complex mogelijk bewijsmateriaal. De discussies betreffen
de inhoud van de hoogste norm in een bepaald type van gevallen. Los van
die gevallen is er trouwens helemaal geen inhoud van een hoogste norm
te articuleren.
Men kan als rechtswetenschappers radicaal verschillende hypotheses
aanhangen over de inhoud (in casu) van de uiteindelijke norm, dat wil
zeggen de constitutionele samenhang of de reikwijdte van het legaliteits-
beginsel in bepaalde gevallen. Dat debat vooronderstelt echter precies dat
de rechtsorde – naar aanleiding van concrete casuïstiek – zich laat recon-
strueren als een eenheid.46 Dat alle normen van een rechtsorde recon-
structief afleidbaar zijn uit één hoogste norm is eerst en vooral een
manier om uit te drukken dat de rechtsorde kennistheoretisch als norma-
tieve eenheid of samenhang wordt beschouwd. Met andere woorden, het
debat over de uiteindelijke constitutionele eenheid van de rechtsorde
illustreert juist dat een dergelijke vooronderstelling van eenheid het
wetenschappelijk discours beheerst. In dit opzicht verschilt de visie van
Kelsen niet zoveel van die van Dworkins ‘one right answer thesis’, zij het
dat Kelsen ‘best fit’ interessanter vindt dan ‘best light’ en er zeker geen
behoefte aan heeft de politieke geschiedenis integraal mee te nemen in
het nemen van rechtsbeslissingen.47 Van een rechtsorde waarin twee of
meer kampen ieder hun constitutie hebben is geen wetenschap mogelijk,
omdat het per rechtswetenschappelijke definitie geen rechtsorde is.48

Bestaat die eenheid dan alleen maar als correlaat van een wetenschappe-
lijke vooronderstelling? Dat zou te veel gezegd zijn. Zij moet ook metter-
daad gestalte krijgen in de rechtsorde die wordt beschreven. Want ook in
die brede zin van het woord ‘constitutie’ die ik hierboven heb bepleit, blijft
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45 Over de wetenschapstheoretische betekenis van dit ‘alsof’, zie (Friedman 1998) [1953]. Het
duidt niet op een voorstelling van zaken die ongedaan gemaakt kan worden door haar te toet-
sen aan ‘de werkelijkheid’, integendeel: het is de vooronderstelling waaronder een aspect van
de werkelijkheid zich te kennen geeft.

46 Vgl. (Schoordijk 1979), 25: ‘Het recht dient immers als een eenheid benaderd te worden.’
47 Kelsen zou mijns inziens dan ook ontsnappen aan de kritiek van Christodoulidis, Dworkin in

South-Africa (te verschijnen in een bundel onder redactie van François Dubois, Oxford: Hart
Publishing 2005).

48 Voor alle duidelijkheid: dat is een bewuste tautologie. Overigens kan men de redenering van
deze alinea ook toepassen op andere wetenschappen: als de aarde uit haar baan om de zon
zou raken valt er met de wetten van Newton niet veel meer te beginnen en als wij allemaal
een mengelmoes van Engels en Nederlands gaan spreken zullen we onze grammatica duchtig
moeten herschrijven.
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het uitgangspunt dat de constitutie (dus de finale dragende samenhang
van een rechtsorde) een gestelde norm is. Een zich ‘recht’ noemende orde
waarin meer dan één norm als ‘de hoogste’ wordt beschouwd en waarvan
de eenheid dus bij voorbaat opgegeven is en bestreden wordt door de
rechtsgenoten49 zelf, mag wellicht voor historici of sociologen nog een
interessant object van studie zijn, voor rechtswetenschappers valt er niets
(meer) mee te doen. Dat is bijvoorbeeld het geval in tijden van ernstige
politieke crisis, tweespalt en burgeroorlog. Daarom wordt er ook in rusti-
ger tijden voortdurend door het rechtsgezag zelf over de eenheid van een
rechtsorde gewaakt. Op het institutionele vlak kunnen we bijvoorbeeld
wijzen op de rol van het cassatie-instrument en de constitutionele toet-
sing (door rechter dan wel wetgever). Maar daarnaast is er een situatio-
neel gebonden waakzaamheid, tot uiting komende bijvoorbeeld in de
furieuze reactie van het Europese Hof van Justitie, toen in de jaren negen-
tig door de politiek werd voorgesteld om behalve de Europese
Gemeenschap nog een Europese Economische Ruimte te creëren met een
eigen hoogste rechtsinstantie. In het algemeen zal die eenheid voldoende
tot uitdrukking komen wanneer gezagsdragers er op een geloofwaardige
manier naar verwijzen als naar een virtueel ‘verdwijnpunt’ van allerlei
bepalingen. Het hoeft geen plechtig beleden bepaling te zijn. Het is bij-
voorbeeld duidelijk dat door de ontwikkeling van het Europese recht de
eenheid van het Nederlandse recht in allerlei gevallen ergens anders
gezocht moet worden dan dertig jaar geleden: ze is een functie van veel
meer rechtsvormende actoren.
Wetenschap omtrent recht is dus afhankelijk van een zekere sociaal-poli-
tieke stabiliteit, al maakt het de wetenschap in beginsel niet uit waarop
die stabiliteit is gebaseerd. Men kan erover twisten of het in kaart bren-
gen van deze feitelijke (in)stabiliteit moet worden ingebouwd in het con-
stitutionele model dat in de rechtswetenschap wordt gebruikt. Ik denk
dat daar veel voor te zeggen is. Ons aller voorbeeld is hier Montesquieu:
hij vond het onontbeerlijk dat – ik gebruik nu mijn eigen woorden – een
structuurtheorie van het recht opgebouwd wordt vanuit een theorie van
maatschappelijke fenomenen en hun parameters.50 Wie bijvoorbeeld een
theorie van het erfrecht wil opstellen zonder de familieverbanden te arti-
culeren van de samenleving waarin dat erfrecht fungeert, zal niet eens
toekomen aan de discussie over de waarheid of onwaarheid van zijn uit-
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49 Die zijn er dan per definitie niet: de term rechtsgenoten zegt al dat meerdere actoren dezelfde
rechtsorde delen.

50 Het is mij bij nader inzien steeds meer een raadsel hoe Foqué en ’t Hart van een ‘relationele’
rechtsopvatting bij Montesquieu zijn gaan spreken, waarbij het accent sterk kwam te liggen
op de onderlinge wisselwerking tussen rechtsvormers in plaats van de maatschappelijke
onderbouw van het recht.
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spraken. Ook Kelsen is op dit punt niet ongevoelig, zij het dat hij te zeer
gepreoccupeerd is met het onderscheid tussen ‘de juridische en de socio-
logische methode’. Wat ‘gelding’ betreft, komt hij er echter rond voor uit,
dat een norm pas geldt wanneer hij feitelijk werkzaam is, maar niet
omdat hij werkzaam is.51 Dit is geen contradictie of een verlegenheidsop-
lossing, maar een scherp inzicht in wat wetenschapstheoretici superveni-
ëntie noemen: het soort bestaan dat we gelding noemen is afhankelijk
van, maar niet reduceerbaar tot andere vormen van bestaan. Wie voor een
dergelijke ‘integrale’ aanpak kiest, zal echter weer verschillende ‘niveaus’
van theorievorming moeten markeren.52 Of men dan van ‘interdisciplina-
riteit’ moet spreken is niet op voorhand duidelijk, en ik zou dan ook niet
weten of men hier een keurmerk van goed rechtswetenschappelijk onder-
zoek zou moeten zoeken.
Dat er aan het recht alleen ‘iets te kennen valt’ (in wetenschappelijke zin)
als het recht ‘zich te kennen geeft’ (in politieke zin), lijkt mij dan ook uiter-
mate realistisch. Maar de voordelen van deze gedachtegang zitten niet
alleen in dat realisme. Het grootste voordeel valt te behalen op het ken-
nistheoretische vlak, omdat we het recht nu kunnen zien als een eenheid
van bevoegdheidrelaties die niet zozeer functioneel als wel virtueel hië-
rarchisch is opgebouwd. Men zou immers de indruk kunnen hebben dat
het model dat hier wordt voorgestaan neerkomt op een piramidale bevel-
structuur. Niets is minder waar. Er is noch sprake van een piramide noch
van een bevel. Natuurlijk is er wel sprake van een normenhiërarchie die
gedefinieerd is op competenties. Maar is dat wel zo raar, ouderwets of
militaristisch? Hier zijn tenminste de volgende overwegingen relevant,
deels in afwijking van en aanvulling op Kelsen.
1) Competenties zijn altijd gebonden aan inhoudelijke (materiële) do-
meingrenzen en aan verantwoordingsplichten. Wie normen stelt vanuit
zijn competentie kan op het in acht nemen van die grenzen en het afleg-
gen van verantwoording worden aangesproken. Dat heeft niets te maken
met ‘Befehl ist Befehl’. Wat vereist is, is een goede theorie over juridische
bevoegdheid of rechtsmacht. Pas op basis van zo’n theorie kan men ver-
volgens uitspraken doen over wat men als minder geslaagde omgang met
rechtsmacht beschouwt.
2) Hiërarchieën zijn niet per definitie piramidaal en alternatieven voor de
piramide zijn heel goed in staat een hiërarchie in beeld te brengen. Een
tegenwoordig populair alternatief voor de metafoor van de piramide is
die van het netwerk.53 Maar ook in een netwerkmetafoor kan hiërarchie
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51 Zie (Kelsen 1960), 215.
52 Zoals in de taalkunde de syntaxis van een taal reeds de theorie van de fonetiek veronderstelt.
53 Vgl. (Ost and Kerchove 2002).
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worden uitgedrukt. Het valt bijvoorbeeld moeilijk te ontkennen dat druk-
ke knooppunten in een netwerk ‘belangrijker’ of ‘centraler’ zijn dan min-
der drukke. Zonder een hiërarchie te veronderstellen hebben die compa-
ratieven geen enkele zin.
3) Dat de eenheid van de rechtsorde niet slechts een projectie van de
rechtswetenschap kan zijn maar enigermate moet blijken uit de stabi-
liteit van een politieke macht, betekent niet dat rechtswetenschap aan de
willekeur van de macht is uitgeleverd. Niet de ideologie van de willekeur
maar de ideologie van het recht behoort tot de macht.54 Macht is uitein-
delijk uit op behoud, zo niet vermeerdering van macht, en de machtheb-
ber behoudt zijn macht het best door de kunst van het evenwicht te beoe-
fenen; daartoe behoort in ieder geval een consistent optreden dat gelijke
gevallen gelijk behandelt. Misschien bestaat het verschil tussen macht en
recht wel voornamelijk hierin dat het recht van die nood een deugd
maakt. In ieder geval had Machiavelli heel goed door dat adviezen aan
vorsten ook adviezen aan republikeinen zijn. En in een democratie zijn de
burgers republikeinen bij uitstek.

4 Rechtswetenschap, rechtsgezag en wenselijk recht

Rechtswetenschap in eigenlijke zin herschrijft dus het proces van rechts-
vorming, rechtstoepassing en rechtsdwang in termen van een constitutio-
neel model van competentie(s), gegeven de materiële rechtsaspecten van
sociaal-politieke problemen. Strikt genomen doet ze bijvoorbeeld geen uit-
spraken over wat er besloten moet worden in een bepaald geval, maar
over wie er wat zou moeten of mogen besluiten, gegeven de materiële aard
van de betreffende zaak in haar sociaal-politieke context, dat alles volgens
een bepaald stelsel van positief recht R. Daarmee heeft de rechtsweten-
schap een eigen statuut ten opzichte van 1) andere wetenschappen die
zich met R bezig houden; 2) haar object, dat wil zeggen de binnen R gestel-
de en als geldend beschouwde normen; 3) politieke wenselijkheden ten
aanzien van R. Over het eerste lijkt mij hierboven voldoende gezegd; over
de laatste twee punten nog een enkel woord.

ad 2) Van groot belang is het inzicht dat het normatieve karakter van de
rechtswetenschap van een andere aard is dan het normatieve karakter
van de rechtsorde die ze bestudeert. De rechtsorde stelt normen met aan-
spraak op gelding en voorziet met name in een institutie die aanspraak
maakt op een finale beslissing bij conflicterende aanspraken. De binden-
de beslissing bij conflicterende aanspraken is een gezagskwestie.
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54 Rousseau, CS, I, 3.
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Finaliteit van dat gezag is daarom belangrijk. Maar ook de uitoefening
van finaal gezag is gebonden aan competentiegrenzen en kan in dit
opzicht vanuit rechtswetenschappelijk oogpunt kritisch worden bekeken.
Belangrijke algemene parameters van die aanspraken lijken mij:
– het domein van (co-)actoren;
– hun (uiteindelijke) doelen en wensen;
– de situatie of omstandigheden waarin ze zich menen te bevinden;
– de handelingsmogelijkheden die ze daarin denken te hebben;
– het tijdvenster waarin zij hebben te handelen.55

De rechtswetenschap beschrijft, verklaart en voorspelt die aanspraken en
die beslissingen met betrekking tot precies dat ene aspect: gelding. Ze
doet een uitspraak over die aanspraak op gelding, en houdt aldus de
rechtsorde een kritische spiegel voor inzake de fundeerbaarheid van de
aanspraken die daarin gesteld en de bindende beslissingen die daarin
genomen worden. Natuurlijk, rechtswetenschappers zijn het dikwijls
oneens over wat de best houdbare (‘ware’) uitspraken zijn. Maar zoals in
elke wetenschap bestaan er meer en minder dominante opvattingen.
Daarom zal een rechtsorde met verstandige rechtsgenoten en gezagsdra-
gers deze dominante uitspraken zoveel mogelijk integreren, zodat hun
aanspraken op gelding zoveel mogelijk kans maken bevestigd te worden.
In zo’n geval zeggen vertegenwoordigers van die opvatting dat zij ‘heer-
sende leer’ zijn geworden. Maar in beginsel houden rechtswetenschap-
pers zich het recht voor om, steeds vanuit hun geldingsmodel inzake een
bepaalde rechtsorde, te spreken van ‘een slecht (c.q. ongelukkig) arrest’,56

‘een legislatief dieptepunt’57 of ‘een wetgever die ons het wetenschappe-
lijk denken probeert te belemmeren.’58 Kelsen is wel verweten dat hij juist
die kritische dimensie over het hoofd ziet, dat hij rechtswetenschap de rol
toewijst van het hondje van een befaamd platenmerk, of erger nog, dat
zijn ‘reine Rechtsleere’ de poorten voor het nazisme heeft opengezet. Dat
is niet alleen bewijsbaar historisch onjuist, het verwijt berust ook op een
grote denkfout, zoals ik bij andere gelegenheden heb betoogd.59

Rechtswetenschap zegt volgens Kelsen wat een bepaalde rechtsorde R
zegt, zeker. Maar dat betekent geen letterlijke aanhaling of slaafse herha-
ling. De rechtswetenschap citeert het recht niet. Zij zegt wat R zegt op de
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55 Ik neem hier de componenten uit wat Castañeda in zijn theorie van norm en handeling ‘legi-
timatiedomeinen’ noemt. Zie (Castañeda 1975).

56 Verschillende auteurs inzake het DES-arrest, het Zwembadtherapie-arrest, om slechts enkele
voorbeelden te noemen. Sprekend is ook het cordon sanitaire rond de oorlogsarresten van de HR.

57 Bloembergen inzake het reparatievoorstel van de toenmalige minister Vorrink na het fluori-
deringsarrest.

58 Zie voetnoot 42.
59 Zie (Roermund 2000).
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wijze van de indirecte rede, dus in haar eigen woorden. Dat geeft haar de
mogelijkheid te kiezen: de termen van R ‘de dicto’ over te nemen, dan wel
er haar termen ‘de re’ voor in de plaats te stellen in het kader van haar
wetenschappelijke model van ‘gelding’ (legaliteit). Welnu, hier ligt de
eigenlijke grond voor interdisciplinariteit in de rechtswetenschap.
Om een voorbeeld te noemen: de rechtsorde zal vanuit haar politieke voe-
dingsbodem bepaalde individuen op grond van zekere criteria aanmer-
ken als ‘illegaal in ons land verblijvend’ en daaraan het rechtsgevolg ‘uit-
zetting’ verbinden. De rechtswetenschap die deze rechtsnorm beschrijft,
heeft de mogelijkheid zowel de criteria als de gevolgen tegen het licht te
houden en op de bovengenoemde parameters andere schattingen te
maken. Zij kan in een concreet toepassingsgeval bijvoorbeeld op grond
van een analyse van de politieke situatie in het land van uitzetting, of op
basis van een psychiatrisch onderzoek naar de suïcidale neigingen van de
vreemdeling in kwestie, het uitzettingsbevel ‘Gij, A, wordt hierbij uitge-
wezen naar land L’ herschrijven als ‘Gij, A, behoort u van rechtswege te
begeven in een situatie die welhaast zeker uw dood betekent.’ Of zij kan
oordelen dat de overheid door haar uitzettingsmaatregelen er voor kiest
het probleem van de illegaliteit te vergroten in plaats van te verkleinen.
Zo houdt zij de rechtsorde een kritische spiegel voor, niet op grond van
een ander normstelsel S, maar op grond van de interne consistentie van R.
Er ontstaat bijvoorbeeld spanning met bepalingen rond uitlevering van
verdachten naar landen die de doodstraf kennen. Voorbeelden uit andere
rechtsgebieden liggen voor het oprapen. Zonder kennis van elementaire
waarschijnlijkheidsleer zijn begrippen als ‘aanvaardbaar risico’ of ‘rede-
lijke voorzienbaarheid’ buitengewoon glibberig. Zonder kennis van spel-
theorie is de beregeling van een veiling rond bepaalde publieke goederen
of diensten een slag in de lucht. Zonder biochemische kennis van locale
kaasproductie kan men de regeldrift van de Europese wetgever niet
beteugelen. Zonder kennis van verzekeringstechnieken of van financie-
ringsstrategieën blijft toewijzing van schadevergoeding een merk-
waardig tijdverdrijf. Natuurlijk zal men hierbij een beroep moeten doen
op deskundigen. Maar deskundigen hebben meestal drie eigenschappen:
(a) ze kijken niet (veel) verder dan hun eigen specialisme; (b) zij verschil-
len binnen hun specialisme op cruciale momenten grondig met elkaar
van mening; (c) ze spreken zich bij het geven van hun mening uit over fei-
ten en niet over normen. Rechtsautoriteiten hebben rechtswetenschap-
pers nodig die serieuze gesprekspartners zijn van deskundigen in andere
wetenschappen, teneinde de informatie relevant te maken in een norma-
tief kader van constitutionele gelding. Steeds gaat het erom dat de rechts-
wetenschap zegt wat R zegt, maar niet noodzakelijk in de bewoordingen
of in de vorm van R. Welnu, voor die bewoordingen of vormen kan de
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rechtswetenschap vruchtbaar gebruikmaken van wat in andere weten-
schappen ‘state of the art’ is. Er is geen enkele reden waarom zij dat wél
zou doen bij het herschrijven van misdaden tot uitingen van ‘een zieke-
lijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling’, en niet bij het herschrijven van
procedures tot blijken van bestuurlijk (on)benul of van contracten tot fac-
toren van sociale (on)rust.
ad 3) Dat leidt ons terug naar de kwestie van het wenselijk recht: valt het
formuleren van wenselijk recht binnen de taak van de rechtswetenschap
als wetenschap? Op dit punt hang ik een eigenzinnige opvatting aan: een
groot deel van wat de rechtswetenschapper ‘wenselijk recht’ noemt, is
sterk analoog aan wat andere wetenschappen ‘voorspellingen’ noemen.
Dat deel valt binnen de rechtswetenschap. Erbuiten vallen pleidooien om
de rechtsbeginselen van een bepaalde rechtsorde te wijzigen. Op voor-
hand wil ik toegeven dat de overgang vloeiend is. Maar wat mij interes-
seert is de analogie tussen voorstellen van wenselijk recht en weten-
schappelijke voorspellingen, kortweg voorstellen en voorspellingen. Op
het eerste gezicht is er een wereld van verschil. Voorspellingen zeggen
wat het geval zal zijn, voorstellen wat het geval zou behoren te zijn. Maar
er is ook een grote overeenkomst: voorspellingen binnen een theorie zeg-
gen wat het geval moet zijn wanneer alle theoretische uitspraken in hun
welbegrepen samenhang waar zijn. Een wetenschappelijke voorspelling
is iets anders dan een profetie. Ook een profetie zegt wat het geval zal zijn,
maar het verschil met een voorspelling is dat deze laatste de beschreven
toekomst voorstelt als noodzakelijk implicatie van een theorie. Een profe-
tie doet dat niet. Het kan overigens een tijd duren voor men het voorspel-
de verschijnsel kan waarnemen (Pluto werd veel eerder voorspeld dan
ontdekt) en het kan zelfs zijn dat men het niet kan waarnemen los van het
eigen experimenterende handelen (het Heisenberg principe). De analogie
is deze: ook bij voorstellen van wenselijk recht gaat het dikwijls om een
extrapolatie van een theoretische beschreven (‘welbegrepen’) samen-
hang in het geldende recht. De voorstellen zijn van de vorm ‘Als je R naar
zijn geldingsdynamiek goed begrijpt, moet de ontwikkeling die en die
richting uit’. Het kan dan een tijd duren voor je inderdaad ziet dat de
rechtsontwikkeling die richting uitgaat. En het kan eveneens heel goed
zijn dat die ontwikkeling gesteund wordt door de voorspelling. In beide
gevallen gaat het om afleidingen uit theoretische coherentie. Dat is de
overeenkomst. Verder ben ik mij bewust van de verschillen. De bron van
die verschillen is veelal wat ik eerder de ‘dubbele hermeneutiek’ van de
rechtswetenschap noemde: het is een weten over weten. Sterker nog: het
is een theoretisch weten over praktisch weten, dat wil zeggen ‘weten wat
te doen staat’. Dat praktische weten is dus ook in staat het theoretisch
weten te integreren en bijvoorbeeld van voorspellingen ‘self-fulfilling
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prophecies’ te maken. Maar alvorens dat als een bezwaar uit te meten, zou
eerst de vraag beantwoord moeten worden, waarom rechtsvormers (dat
zijn dus alle rechtssubjecten in verschillende rollen) er behoefte aan kun-
nen gevoelen een bepaalde voorspelling te logenstraffen dan wel te
bevestigen. Ik vermoed dat het antwoord zal luiden: omdat ze de voor-
spelling lezen als een slecht dan wel goed voorstel over wenselijk recht.

5 Samenvatting

Uit het voorgaande kan mijns inziens tamelijk eenduidig worden afgeleid
in welke opzichten en op welke gronden gepleit kan worden voor een
rechtswetenschap die zich van haar positie temidden van andere weten-
schappen bewust is.
a) We moeten werken aan een secure articulatie en formalisatie van een
model voor ‘gelding van recht’, ‘legaliteit’ of ‘constitutionele dynamiek’. Ik
denk dat Kelsen minstens daar niet naast gekeken heeft, al kan men dis-
cussiëren over de inhoud van het begrip ‘constitutie’ (in rechtsweten-
schappelijke zin) en over de beste aanpak van steviger formalisaties.
b) Ik denk zelf dat bevoegdheid, rechtsmacht of rechtsgezag in relatie tot
verantwoording en inhoud de sleuteltermen van dat model moeten zijn,
op voorwaarde dat niet enkel naar overheidsbevoegdheid en/of formeel
geïnstitutionaliseerde bevoegdheid wordt gekeken. Men moet deze ‘soci-
ale’ oriëntatie van de rechtswetenschap op andere dan de gebruikelijke
rechtsvormende actoren echter niet verwarren met een ‘sociologische
methode’ in de rechtswetenschap.
c) Het is heel goed mogelijk om de rol van andere wetenschappen ten aan-
zien van dat model aan te wijzen. Ik denk met name aan:
– De beschrijving, verklaring en voorspelling van sociaal-politieke pro-

blemen, de effecten van die problemen op voorgenomen regelgeving
of beslissing, en omgekeerd: de effecten van regels of beslissingen op
sociaal-politieke problemen.60

– Het leveren van begrippen en vormen waarmee de rechtswetenschap
‘de re’ het recht in zijn dynamiek kan herschrijven.

d) Op wetenschapstheoretisch niveau tenslotte leveren sommige andere
wetenschappen (bijvoorbeeld de taalkunde of de economie) vergelij-
kingsmogelijkheden in kennistheoretische zin. Met dit doel heeft Rawls
ooit het begrip ‘reflective equilibrium’ gemunt met verwijzing naar de
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60 Uiteraard worden deze probleemomschrijvingen niet uitsluitend geleverd door wat NWO op
de hopeloze hoop van MaGW gooit. Heel wat sociaal-politieke problemen van de toekomst
worden geleverd door biowetenschappen, geowetenschappen en cognitiewetenschappen.
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methodologie van de chomskyaanse linguïstiek. Hij onderkende de nood-
zaak om op dit niveau tot mathematisering van de theorievorming te
komen.61

e) In het verlengde van dit alles liggen discussies van wetenschapssocio-
logische en wetenschapsorganisatorische aard over bench-marking van
kwaliteit, ranking van tijdschriften, verdeling van geld, enzovoort. Dan
zijn we weer waar we begonnen: bij de verdeling van onderzoeksgelden.
Maar daar zijn we nog lang niet.

Summary

This paper addresses the problem that legal scholars experience in
research budget competition and quality assessment exercises: what is
the epistemological status of law as an academic enterprise, and how
does it relate to other sciences, in particular social sciences, from an epis-
temological point of view? It defends the rather Kelsenian view that legal
theories are about a model of the constitution, articulated in terms of
competences, i.e. the power to set (or not set) legal norms in certain cir-
cumstances and under specific constraints. This view can accommodate
some important requirements for accepting ‘theory’ in law (as distinct
from legal theory) in terms of an epistemological pursuit: its statements
have truth value, even to the point where they can be tested as predic-
tions; they can keep political power at bay by rephrasing legal norms
(issued by allegedly legal authority) de re rather than de dicto; they can
embed statements from other disciplines to the extent that these provide
alternative descriptions (de re) of agents, acts, and circumstances involved
in setting or following legal norms. The overall picture, however, remains
that theory in law is theory on legal norms qua norms. This makes, for
instance, sociological method in law theories something quite different
from sociology applied to the domain of law.
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61 ‘We do not understand our sense of justice until we know in some systematic way covering a
wide range of cases what these principles are. […] A useful comparison here is with the pro-
blem of describing the sense of grammaticalness that we have for the sentences of our native
language. […] it may eventually require fairly sophisticated mathematics […].’ (Rawls 1971), 46-
47, verwijzend naar Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax (1965). Over de weten-
schapstheoretische vergelijking van rechtswetenschap en taalwetenschap, zie ook ten onzent
(Scholten 1949), p. 446, verwijzend naar De Saussure, Cours de linguistique générale (1915). ‘In
taal en recht beide komt de orde van ons denken uit. […] Naast de rechtstheorie die het rechts-
denken van de mensch tot voorwerp heeft […] is er een wetenschap, die het taaldenken onder-
zoekt. En in de grondvormen van beide zal overeenstemming zijn […]. […] Gelijk in het recht de
regel tot systeem dwingt, zoo in de taal het verstaan.’ Van linguistische zijde, zie (Seuren 1975
(a)). Uiteraard zijn er nog oudere geloofsbrieven voor de stelling, bijvoorbeeld Chr. Wolff’s rati-
onele rechtsleer en Leibniz’ Nova methodus (Leibniz 1667).

050423_opmaakRenR_1_2005  25-04-2005  09:57  Pagina 106

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



R&R 2005 / 1

107

Literatuur
Barendrecht, J.M. and e.a. (2004). ‘Methoden van rechtswetenschap:

komen we verder?’ Nederlands Juristenblad 79(28): 1419-1428.
Becker, G. (1998). ‘The Economic Approach to Human Behavior.’

Foundations of the Economic Approach to Law. A. Wiener Katz. New
York – Oxford, Oxford University Press: 6-11.

Blieck, L.A. d. and e.a. (2004). Algemene wet inzake rijksbelastingen.
Deventer, Kluwer.

Broekman, J.M. (1973). ‘Recht en strukturalisme.’ Rechtsfilosofie en
Rechtstheorie, 2 (1973) p. 1-46.

Broekman, J.M. (1978). Recht en antropologie,. Antwerpen-Amsterdam,
Serie Rechtstheorie I,1.

Broekman, J.M. (1979(b)). Mens en mensbeeld van ons recht, over recht en
antropologie, dl. I Antropologie. Leuven-Zwolle C.G.R., 1.

Broekman, J.M. and A.C. ’t Hart (1980). Normverleggend gedrag en justiti-
eel beleid. Leuven-Zwolle.

Burg, W. v. d. (2001). Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en
samenleving. Den Haag, Boom Juridische uitgevers.

Castañeda, H.-N. (1975). Thinking and doing, the philosophal foundations
of institutions. Dordrecht-Boston, Reidel.

Chomsky, N. (1975). The logical structure of linguistic theory. New York,
London.

Coleman, J. (2001). The Practice of Principle. In Defense of a Pragmatist
Approach to Legal Theory. Oxford, Oxford University Press.

Eikema Hommes, H.J. v. (1972). De elementaire grondbegrippen der rechts-
wetenschap, een juridische methodologie. Deventer.

Eikema Hommes, H.J. v. (1976). De samengestelde grondbegrippen der
rechtswetenschap, een juridische methodologie. Zwolle.

Friedman, M. (1998). ‘The Methodology of Positive Economics.’
Foundations of the Economic Approach to Law. A. Wiener Katz. New
York – Oxford, Oxford University Press: 28-34.

Herberger, M. (1981). Dogmatik, Zur Geschichte von Begriff und Methode
in Medizin und Jurisprudenz. Frankfurt a.M., Ius Commune, 12,
Klostermann.

Hoecke, M. v., Ed. (2004). Epistemology and Methodology of Comparative
Law. Oxford – Portland (Or), Hart Publishing.

Hohfeld, W. (1978 (1919,1923)). ‘Fundamental legal conceptions as applied
in judicial reasoning and other legal essays.’ W.W. Cook (ed.), New
Haven.

050423_opmaakRenR_1_2005  25-04-2005  09:57  Pagina 107

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



R&R 2005 / 1

108

Kelsen, H. (1934 [1994]). Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissen-
schaftliche Problematik. Aalen, Scientia.

Kelsen, H. (1960). Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der
Gerechtigkeit. 2., vollst. neu bearb. und erw. Aufl., Wien, Deuticke.

Leibniz, G.W. (1667). Nova methodus discendae docendaeque jurispruden-
tiae.

Lyons, C. (2004). ‘Human Rights Case Law of the European Court of Justice,
January 2003 to October 2003.’ Human Rights Law Review 3, nr. 2, 323-
354.

Maus, I. (1976). Buergerliche Rechtstheorie und Faschismus. Zur sozialen
Funktion und aktuellen Wirkung der Theorie Carl Schmitts. Muenchen.

Maus, I. (1995). ‘Zur Transformation des Volkssouveränitätsprinzip in der
Weimarer Republik.’ P. Nahamowitz / St. Breuer (Hrsg.), Politik –
Verfassung – Gesellschaft. Traditionslinien und Entwicklungs-
perspektiven. Otwin Massing zum 60. Geburtstag. Baden-Baden,
Nomos: 107-123.

Ommeren, F.J. van (1996). De verplichting verankerd. De reikwijdte van
het legaliteitsbeginsel en het materiële wetsbegrip. Zwolle, Tjeenk
Willink.

Ost, F. and M. v.d. Kerchove (2002). De la pyramide au réseau? Pour une
théorie dialectique du droit. Bruxelles, Publications des Facultés uni-
versitaires St. Louis.

Posner, R. (1990). The Problems of Jurisprudence. Cambridge (Mass.) –
London, Harvard University Press.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. London-Oxford-New York.
Roermund, B. v. (2000). ‘Authority and Authorisation.’ Law and Philosophy

19: 210-222.
Roermund, B. v. (2002). ‘Instituting authority. Some Kelsenian Notes.’ Ratio

Juris 15(2): 206-218.
Roermund, G. v. (1990). Themis’ terzijde. Omtrekken van rechtsfilosofie.

Nijmegen, Ars Aequi Libri.
Scholten, P. (1949). ‘De structuur der rechtswetenschap.’ Verzamelde

Geschriften, I, Zwolle, Tjeenk Willink, p. 432-470 (Mededeling voor de
Koninklijke Academie van Wetenschappen, 1942).

Schoordijk, H.C.F. (1979). Algemeen gedeelte verbintenissenrecht volgens
het NBW. Deventer.

Senden, L.A.J. (2003). Soft Law in European Community Law. Its
Relationship to Legislation. Nijmegen, Wolf Legal Publishers.

Seuren, P.A.M. (1975). Tussen taal en denken, een bijdrage tot de empiri-
sche funderingen van de semantiek. Utrecht.

Seuren, P.A.M. (1975 (a)). Filosofie, taal en onwerkelijkheid. Utrecht, inau-
gurele rede.

050423_opmaakRenR_1_2005  25-04-2005  09:57  Pagina 108

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker



Vranken, J.B.M. (2003). ‘Abolitionisme in het privaatrecht.’ Glijdende scha-
len. M.S. Groenhuijsen and J.B.H.M. Simmelink. Nijmegen, Wolf Legal
Publishers: 591-615.

Vranken, J.B.M. (2004). ‘Verhullend argumenteren in het vermogensrecht.’
Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 33(1): 9-34.

Waldenfels, B. (1994). Antwortregister. Frankfurt a. M., Suhrkamp.
Whitby, B. (1996). ‘Multiple Knowledge Representations: Maps and

Aeronautical Navigation.’ Forms of Representation. An Inter-
disciplinary Theme for Cognitive Science. D. Peterson. z.pl.
(<www.intellect-net.com>), Intellect Books: 67-78.

R&R 2005 / 1

109

050423_opmaakRenR_1_2005  25-04-2005  09:57  Pagina 109

This article from Netherlands Journal of Legal Philosophy is published by Eleven international publishing and made available to anonieme bezoeker


