
theorie. Studenten die ermee worden ingeleid, worden tevens misleid. 

Moten 

(1) P. Suppe, The Structure of Scientific Theories, 2nd edition, 
Illinois 1977, pp. 62-118 en 619-632. 

(2) R. Bhaskar, A Realist Theory of Science, Leeds 1975, pp. 145 e.v. 
(3) J. Tacq, 'Kausaliteit in sociologisch onderzoek', Sociologische 

Gids, XXIX (1982), nr. 1, pp. 13-19. 

Peter van den Besselaar 

EMPIRISCHE RECHTSKRITIEK 

Bespreking van: 
Charles Goossens, Pleidooi voor een empirische rechtskritiek. 
Van Gorcum, Assen 1982, 69 blz., prijs: ƒ 14,50. 

In de rechtsfilosofie wordt doorgaans gezocht naar een rechtvaar
diging of fundering van rechtsnormen. De normatieve beginselen di© 
hiertoe worden aangedragen hebben, aldus Goossens, een metafysisch 
karakter. Dat geldt ook voor de kwasi-empirische natuurrecht-theo-
rieëndiede 'menselijke' natuur als fundament kiezen, en voor de 
theorieën van het sociale kontrakt. Terwijl het gangbaar is om een 
scheidslijn te trekken tussen wetenschap en normatieve beginselen, 
die a priori buitenwetenschappelijk zouden zijn, is Goossens van 
mening dat de wetenschappen nog steeds hun bijdrage zouden moeten 
leveren aan het denken over normatieve kwesties. De scheiding tus
sen 'is' en 'ought', tussen 'sein' en 'sollen', moet doorbroken 
worden. 

Nu is Goossens van mening dat de vraag naar de rechtvaardiging, 
naar de fundering van rechtsregels, onbeantwoordbaar is. Stelt men 
hiervoor in de plaats de bescheidenere vraag van de rechtskritiek, 
dan kan door een verbinding hiervan met empirische rechts sociologie 
de fase van het zoeken naar metafysische fundering van het recht 
beëindigd worden. In die rechtskritiek onderwerpt men elementen 
van het rechtssysteem aan relevante toetsen, waarbij men ervan uit 
gaat dat het rechtssysteem niet uitsluitend een verzameling van 
rechtsproposities is, maar een sociaal verschijnsel dat zich binnen 
een historische kontekst ontwikkelt. Voor deze rechtskritiek staat 
Nietzsche's moraal- en rechtskritiek model. 
Nietzsche's uitgangspunt wordt in het volgende citaat kernachtig 
samengevat: "Het recht gaat oorspronkelijk zo ver als de een aan 
de ander als waardevol, wezenlijk, onverliesbaar, onoverwinnelijk 
en dergelijke verschijnt. In dit opzicht heeft ook de zwakkere nog 
rechten, maar geringere. Vandaar het beroemde: iedereen heeft recht 
in die mate waarin hij over macht beschikt (of preciezer: waarin 
hij volgens het oordeel van de mensen over macht beschikt)". 

Met behulp van deze opvatting van Nietzsche over de korrelatie tus
sen rechten en strategische machtsverhoudingen, onderzoekt Goossens 
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enerzijds Marxf analyse van recht en rechtvaardigheid voor de arbei
derklasse, en anderzijds de relatie tussen recht(vaardigheid) en 
grond-eigendom in het Syrië en Libanon van vóór 1918. 
Wat levert dit op in termen van een empirische rechtskritiek? 
Marx' rechtskritiek op de formele burgerrechten van vrijheid en ge
lijkheid wordt vanuit Nietzsches optiek begrijpelijk. Door het pri
vate eigende® van produktieaiddeleii is de strategische positie van 
de arbeider ten opzichte van de kapitalist zó zwak, dat hij/zij ge
dwongen is zijn/haar arbeidskracht te verkopen tegen een bijzonder 
lage prijs. Hij/zij heeft geen recht op welvaart. Wel heeft de ar
beider recht op bestaan, en tot zekere hoogte recht op gezondheid 
(beperking van de arbeidsdag) en in stand houding van het arbeids
vermogen (scholing). Dit recht vloeit voort uit de afhankelijkheid 
van de kapitalist van een arbeidersklasse die tot werken in staat 
is. 
Ook,in het geval van de relatie tussen recht en grond-eigendom 
blijkt dat een empirische studie naar de strategische posities van 
de verschillende partijen (in een omgeving die wordt gekenmerkt 
door variatie in vruchtbaarheid van de grond, meer of mindere be
dreiging door nomaden, religieuze regels, klimatologische omstan
digheden, afstand van stad en platteland etc.) een goed inzicht 
verschaft in de verschillende rechtsposities. 
De verhouding tussen beide partijen moet echter niet in termen van 
uitbuiting gedacht worden. De zwakke partij heeft ook rechten, en 
ontleent ook een zeker voordeel aan de relatie, hoe weinig ook in 
vergelijking met de sterke partij (1). 
Zowel in de analyse van de rechten van de arbeider in de vroegkapi-
talistische maatschappij, als in de analyse van het recht in Liba
non en Syrië gaat het niet zozeer om een rechtssysteem of over wet
ten, maar om rechten tussen individuen en groepen. Ook Nietzsche 
heeft het daarover. Indien krachtsverhoudingen stabiel zijn, dan 
zullen ook de erop gebaseerde rechtsverhoudingen stabiel zijn. Ver
anderingen in de eerste zullen - enigszins vertraagd - gevolgd wor
den door veranderingen in de tweede. Wetten kan met opvatten als 
door de staat gekodificeerde rechten (2). De empirische rechtskri
tiek moet laten zien hoe de rechtsregels het gevolg zijn van die 
krachtsverhoudingen, zodat de sociale kontekst van het recht niet 
uit haar zelfbewustzijn verdwijnt (blz. 54). Ze bestaat uit het 
empirisch onderzoeken van de reële inhoud vmi het recht door mid
del van het verzamelen van gegevens over de strategisch-, onder-
handelings-, of sterkteposities van de partijen (blz. 65), Men on
derzoekt dan de mate waarin de verschillende aktoren van elkaar af
hankelijk zijn, voordeel puften uit de relatie en macht over el
kaar uitoefenen. 

In de kodifikatie en handhaving van recht (wetten) speelt de staat 
een essentiële rol. De machtsmiddelen van de staat blijken in 
Goossens voorbeelden vaak deel uit te maken van de strategische po
sitie van (een der) partijen. De staat kan dan ook niet volledig 
worden gekarakteriseerd door een systeem van rechtsregels. Goossens 
onderscheidt twee varianten van het optreden van de staat in het 
'spel' van macht en recht. Als "de stabiliteit van de strategische 
en de onderhandelings- en sterkteposities op de verschillende ni
veaus: van de Staat tegenover de burgers, van de Staat tegenover 
zijn eigen funktionarissen en corpora, van de lagere Staatsfunk-
tionarissen en corpora tegenover de burgers en van de burgers on-
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derling" (biz. 65) gegeven is, dan zal het staatssysteem de regels 
van het (staats)recht globaal naleven. Is aan deze stabiliteit niet 
voldaan, dan handelt de staat niet meer volgens het recht, en gaat 
ze deel uitmaken van de strategische posities. Zowel tussen staat 
en burgers, als binnen het staatsapparaat dat dan zal fraktioneren, 
gaan machtsverhoudingen het recht bepalen. 
Goossens beschouwing over de staat is m.i. niet bevredigend. Ondui
delijk blijft of, en in hoeverre, de regels waaraan het staatshan-
delen zich moet konformeren, zelf óók het resultaat zijn van 
krachtsverhoudingen. Dat is een belangrijke vraag, met name in re
latie tot het probleem of men een andere rechtsorde zou willen na
streven dan een demokratische als de onze, waarin toch óók een 
enorme spanningsverhouding bestaat tussen formele en sociale rech
ten (3), Kritiek op de rechtsstaat is m.i. dan ook niet zomaar te 
funderen op de effekten die de rechtsstaat heeft in termen van so
ciale rechten. 
Enerzijds betekent dit dat men op basis van politiek-filosofische 
argumenten de demokratische rechtsorde als positieve verworvenheid 
kan beoordelen. Aan de andere kant dient men dit niet te verwarren 
met het feitelijke staatsoptreden. Zo is het vaak een (politieke) 
interpretatie-kwestie of bepaalde zaken nog binnen de rechtsorde 
vallen (b.v. de afkondiging van de beperkte Noodtoestand in Amster
dam door burgemeester Polak in oktober 1982). De onderscheiding die 
Goossens aanbrengt tussen staatsoptreden konform en niet-konform 
de rechtsregels bestaat niet zo scherp. Zijn eerste variant vooron
derstelt namelijk een vorm van burokratische rationaliteit, waar
aan in ieder geval de staat in de laat-kapitalistische maatschap
pijen niet voldoet. Dit laatste probleem zou echter een goed on
derwerp voor empirische rechtskritiek kunnen zijn. 

Noten 

(1) Vergelijk voor een interessante parallel in de ideologietheo
rie : M. Godelier, Het ideële als element van het reële. In: On
bekend en onbemind, hoekuitgave van Mens en Maatschappij. De
venter 1981. 

(2) Wellicht is dit een aardige ingang om het probleem van de 'mikro-

fysika' en haar verhouding tot de 'makrofysika' van de macht 

op te lossen. Bovendien, zo blijkt uit de voorbeelden van 
Goossens, is het ekonomische van groot belang in de konstitu-
tie van strategische machtsposities. Vergelijk voor de schijn
bare tegenstelling tussen mikro- en makrofysika het artikel van 
Renë Boomkens in het vorige nummer van dit tijdschrift: "... al
ler landen verenigt u", de transformatie van het politieke. In: 
KRISIS 8, 1982, 2e jaargang nutrmer 3. 

(3) Vergelijk voor deze problematiek: Veit-Michael Bader, 'Deze 
rechtsorde is de onze niet?1. In: Recht en Kritiek, 8 (1982) 2. 

Peter van den Besselaar 

93 




