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I I 
Eenn democratisch-wetspositivistische afwijzing 

vann constitutionele rechtspraak: 

dee theorie van Maus 

11 Inleiding 

Dee normatieve theorie die in dit hoofdstuk uiteengezet wordt, is het democratisch 
wetspositivismee van Ingeborg Maus. Net als de Nederlandse grondwetgever 
meentt Maus dat grondwettigheidscontrole van formele wetgeving aan de wetgever 
zelff  moet worden overgelaten. Hoewel de klassieke invulling van het beginsel van 
hett primaat van de wetgever, als gevolg van de toegenomen invloed van het inter-
nationaall  en communautair recht, en de afgenomen invloed72 en het afnemend 
gezagg van de wetgever, steeds meer aan betekenis inboet, is het de vraag hoe deze 
ontwikkelingg in normatief en theoretisch opzicht beoordeeld moet worden. 
Behoortt de formele wetgever in een democratie niet de hoogste staatsmacht te zijn? 
Dee rechtstheorie die deze visie het meest consequent uitwerkt, is het democratisch 
wetspositivisme.. Omdat Ingeborg Maus een interessante, hedendaagse interpreta-
tiee van deze rechtstheorie geeft, worden in dit hoofdstuk haar bezwaren tegen con-
stitutionelee rechtspraak besproken. 

Mauss was hoogleraar aan de Johann Wolfgang Goethe-Universitat te Frankfurt am 
Main.. Haar werk kan in de traditie worden gesteld van Otto Kirchheimer en Franz 
Neumann. . 
Alss gevolg van rechtspluralisme en zelfregulering. 
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Hett democratisch wetspositivisme wijst iedere relativering van de formele wet af. 
Hett gevolg daarvan is dat de uitgangspunten die ingenomen moeten worden om 
eenn normatieve theorie over constitutionele rechtspraak te formuleren, door deze 
rechtstheoriee worden bestreden. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht 
aann het constitutionalistische uitgangspunt dat ook de democratisch gelegitimeer-
dee wetgever aan hoger recht gebonden is, en in de tweede plaats aan het uit-
gangspuntt dat democratische besluitvormingsprocedures nog geen voldoende 
waarborgenn voor rechtvaardige rechtsvorming bieden. 4 De wet is volgens het 
democratischh wetspositivisme de enige bron van recht. Achter deze verabsolute-
ringg van de formele wet gaat een bepaalde visie op rechtsstaat en democratie 
schuil.. Wat de rechtsstaat betreft, is het uitgangspunt van het democratisch wets-
positivismee dat in een rechtsstaat uitsluitend de voorwaarden voor het democra-
tischh wetgevingsproces vastgelegd moeten zijn. De democratische rechtsstaatge-
dachtee zou alleen in een zuiver formele rechtsstaat tot uitdrukking kunnen wor-
denn gebracht. De materiële rechtsstaat leidt daarentegen tot een inperking van de 
democratie.. De veronderstelling die aan deze opvatting ten grondslag ligt, is dat de 
soevereiniteitt van het volk alleen in de wet tot uitdrukking kan worden gebracht. 
Iederee delegatie of inperking van wetgevende bevoegdheden wordt door deze rechts-
theoriee verworpen. Dit leidt uiteraard tot een onwerkbaar systeem. 

Striktee versies van het democratisch wetspositivisme worden binnen de rechts-
theoriee nauwelijks nog verdedigd. De reden daarvoor is dat het democratisch wets-
positivismee vanaf de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate in diskrediet is 
geraakt.. Het machtsmisbruik van verschillende staten zou volgens velen duidelijk 
hebbenn gemaakt dat de juridische inperking van de wetgevende macht ontoerei-
kendd was geweest. Deze visie heeft na de Tweede Wereldoorlog tot een opleving 
vann het constitutionalisme geleid. In uiteenlopende politieke stelsels werden nieu-
wee constituties tot stand gebracht.76 Niet alleen het aantal constituties, maar ook 
dee invloed van veel constituties nam na 1945 sterk toe. De reden daarvoor was dat 
steedss meer staten tot invoering van constitutionele rechtspraak overgingen zoals 
bijvoorbeeldd Duitsland, Italië, Japan en Frankrijk. Constitutionele rechtspraak 
werdd na de Tweede Wereldoorlog door veel staten als een belangrijk middel opge-
vatt om grondrechten en minderheden te beschermen. 

Hoewell  Maus het belang van een effectieve grondrechten- en minderheden-
beschermingg niet ontkent, is zij het oneens met de gedachte dat de rechter een 
beteree bescherming biedt dan de wetgever. Zij beschouwt het grote vertrouwen dat 
naa de Tweede Wereldoorlog in de rechterlijke macht werd gesteld als ongegrond.77 

Liberalee democratieën zouden niet door het constitutionele recht, maar uitsluitend 

Zoethoutt 1995. 
Vann der Burg 1991. 
Ditt standpunt werd in Duitsland voor het eerst verdedigd door Gustav Radbruch. 
Zoethoutt 1995. 
Terr onderbouwing van dit standpunt wijst Maus op de rol van de rechterlijke macht in 
hett Derde Rijk. Maus 1983; Maus 1989a. 
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doorr een vergroting van politieke participatie kunnen worden versterkt. Omdat de 
soevereiniteitt van het volk volgens Maus enkel in het wetgevingsproces tot 
uitdrukkingg kan worden gebracht, moet rechterlijke controle in de democratische 
rechtsstaatt slechts tot de controle van de legaliteit en grondwettigheid van 
bestuursbelissingenn beperkt blijven. Een uitbreiding van de rechterlijke controle 
naarr het wetgevingsproces zou niet met de uitgangspunten van de democratische 
rechtsstaatt te verenigen zijn. 

Ondankss de controversiële uitgangspunten van Maus' positie, en ondanks het 
feitt dat veel van de argumenten die zij aanvoert in het licht van de Duitse rechts-
geschiedeniss begrepen moeten worden, is een bespreking van haar theorie ook voor 
hett Nederlandse debat over constitutionele rechtspraak interessant. Het uit-
gangspuntt van deze theorie dat de bescherming van vrijheidsrechten geheel bij de 
wetgeverr moet liggen, is namelijk ook de opvatting die door de Nederlandse 
grondwetgeverr in 1983 werd ingenomen. Zoals in de Introductie uiteengezet is, 
heeftt de grondwetgever, ondanks de vele discussies die over een afschaffing van het 
toetsingsverbodd gevoerd zijn, uiteindelijk toch voor een handhaving van het toet-
singsverbodd gekozen. Het oordeel over de grondwettigheid van formele wetgeving 
zouu aan politieke organen moeten worden overgelaten. De consequentie van deze 
beslissingg is dat de instantie die de bevoegdheid heeft om grondrechten te beperken, 
nuu ook voor de bescherming van grondrechten verantwoordelijk is. 

Omm de uiteenlopende politiek- en rechtsfilosofische bezwaren van Ingeborg 
Mauss tegen constitutionele rechtspraak inzichtelijk te maken, zal ik in de volgende 
driee paragrafen eerst een uiteenzetting van haar visie op de rechtsstaat, haar 
democratietheorie,, en haar visie op het rechtsvindingsproces geven. Zoals in para-
graaff  vijf uiteengezet wordt, leidt de manier waarop rechtsstaat, democratie en 
rechtstoepassingg door haar gedefinieerd worden noodzakelijkerwijs tot een afwij-
zingg van constitutionele rechtspraak. In de laatste paragraaf zullen ten slotte de 
voor-- en nadelen van deze visie tegen elkaar worden afgewogen. 

22 De formele rechtsstaat als waarborg van de democratie 

Zoalss al werd beschreven, moeten volgens het democratisch wetspositivisme in de 
rechtsstaatt uitsluitend de voorwaarden voor het democratisch wetgevingsproces 
geregeldd worden. De rechtsstaat is volgens deze theorie niets anders dan een 
'wetgevingsstaat'.. Dat betekent dat de relatie tussen rechtsstaat en democratie als 
eenn relatie tussen vorm en inhoud wordt geïnterpreteerd. Alleen de formele, 

Mauss 1992a, p.298 e.v. 
Mauss 1992a, p.298 e.v 
Gerbrandaa & Kroes 1993. 
Mauss 1986. 
Mauss 1992a. 
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' inhoudloze'' rechtsstaat zou met de democratie te verenigen zijn. De materiële 
rechtsstaatt die al bepaalde inhoudelijke beginselen vastlegt, zou tot een inperking 
vann het democratisch wilsvormingsproces leiden. Hoewel de meeste rechtstheore-
ticii  er inmiddels vanuit gaan dat het wetspositivisme een te beperkte visie op het 
rechtt geeft, houdt Maus om democratische redenen aan deze rechtstheorie vast. 
Hett gevaar van niet-positivistische opvattingen van het recht is volgens haar dat 
dee democratische legitimatie van het recht door een morele fundering van het 
rechtt vervangen wordt. Dit zou er toe leiden dat de beslissingen van de democra-
tischh gelegitimeerde wetgever met behulp van morele rechtvaardigheidsbeginselen 
opzijj  kunnen worden gezet. Maus plaatst zich met deze opvatting bewust in de 
traditiee van het neo-kantiaanse rechtspositivisme zoals dat in de Weimarrepu-
bliekk door staatsrechtgeleerden als Gerhard Anschütz en Richard Thoma verde-
digdd werd. 

Voorr deze positie is net als voor de andere varianten van het rechtspositivisme in 
dee Duitse rechtstheorie nauwelijks nog belangstelling. Zowel in de rechtstheorie, 
alss ook in de rechtspraktijk heeft er in Duitsland na 1945 namelijk een krachtige 
herlevingg van het natuurrechtsdenken plaatsgevonden. 6 Tegelijkertijd vond er na 
19455 een omslag in de beoordeling van het rechtspositivisme plaats. Terwijl de 
rechtspositivistenn in de Weimarrepubliek vanwege hun liberale en pluralistische 
opvattingenn bekritiseerd werden, werd hen na 1945 daarentegen de bevordering 
vann de ondermijning van het liberalisme en het pluralisme aangerekend. Door 
dee meeste rechtstheoretici, juristen en politici werd het rechtspositivisme als de 
wegbereiderr van het nationaal-socialisme opgevat. De reden daarvoor was dat 
hett positivistische legaliteitsgeloof de rechters in de Weimarrepubliek weerloos zou 
hebbenn gemaakt voor de bevelen van de nationaal-socialistische 'wetgever'.89 Het 
positivismee zou geen grenzen hebben kunnen stellen aan wettelijk onrecht. Om 
eenn hernieuwde pervertering van het recht te voorkomen, moest de rechter volgens 
dee heersende visie aan bovenwettelijke waarden worden gebonden. Niet het 
rechtspositivisme,, maar het natuurrechtsdenken werd na de Tweede Wereldoorlog 
daaromm als het eigenlijke bolwerk van de democratie beschouwd.90 

Dee opvatting dat de democratie van Weimar zonder verzet van de rechterlijke 
machtt aan zijn eigen waardeneutraliteit ten onder is gegaan, ook wel de zelf-
moordthesee genoemd, heeft ook de organisatie van het Bonner Grundgesetz 

833 Zie voor kritiek Grimm 1980, p.704-709. 
844 Mausl992a, p. 314; zie hierover ook Alexy 1992, p.97. 
855 Maus 1980,p.31e.v 
866 Zie daarover uitvoerig: Rosenbaum 1972, p. 106 e.v 
877 Rosenbaum 1972, p. 151. 
888 Rosenbaum 1972, p. 152. 
899 Volgens deze these werd het recht in het Derde Rijk door wetgeving 'genazifkeerd'. Maus 

verwerptt deze these. Zie verderop in deze paragraaf. 
900 Franssen (1969): 766 e.v. 
911 Vanwege het monocausale, onhistorische karakter van de zelfmoordthese wordt deze these 

doorr de meeste theoretici inmiddels verworpen. 
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beïnvloed.. Om te voorkomen dat de nieuwe grondwet met democratische mid-
delenn buiten werking gesteld zou worden, werd het Bonner Grundgesetz door de 
grondwetgeverr op het beginsel van de waardegebonden democratie gebaseerd. 
Eénn van de manieren waarop aan deze waardegebondenheid uitdrukking werd 
gegeven,, was dat het principe van de democratische en sociale rechtsstatelijkheid 
(art.. 20 lid 1, GG en art. 28 lid 1 GG) 4 als een onaantastbaar beginsel in de grond-
wett opgenomen werd (art. 79 lid 3 GG). Met dit beginsel dat een algemeen staats-
doell  tot uitdrukking brengt, werd uitdrukkelijk voor een materiële interpretatie 
vann de rechtsstaat gekozen. De staat zou op basis van dit beginsel de grondwette-
lijk ee plicht hebben om voor het algemeen belang en sociale rechtvaardigheid te 

98 8 

zorgen. . 
Dee gedachte dat het beginsel van de waardegebonden democratie een juist ant-

woordd op de ondergang van de Weimardemocratie is, wordt door Maus uitdruk-
kelijkk verworpen. Zowel bij het opstellen van de grondwet, als ook bij de latere 
interpretatiee van deze grondwet zouden de verkeerde conclusies uit de ondergang 
vann de Weimardemocratie getrokken zijn. Niet alleen het idee van de freiheitliche 
demokratischedemokratische Grundordnung, maar ook de wijziging van de grondwet in een objec-
tievee waardeorde, zou van de grondwet een 'System institutionalisierten Mifitrau-

922 Hoewel er binnen de Parlementaire Raad geen doorslaggevende meerderheid voor een 
natuurrechtelijkee fundering van het constitutionele recht bestond, heeft de zelfmoordthese 
tochh invloed uitgeoefend op de vormgeving van de Duitse grondwet. Dit kan aan het 
juridischh voorwerk worden toegeschreven dat op de grondwetsbijeenkomst van 
Herrenchiemseee werd verricht. Rosenbaum 1972, p. 116, 361, nt. 115. 

933 Perels 1977, p.375 e.v. 
944 Dit beginsel is op verzoek van de afgevaardigde Carlo Schmid in de grondwet opgeno-

men.. Hij greep daarmee terug op de ideeën van Hermann Heller. Volgens Heller kon een 
dictatuurr alleen door de ontwikkeling van een liberale naar een sociale rechtsstaat ver-
medenn worden. Volgens Maus heeft Heller het Sozialstaatpostulat als een radicalisering 
vann het democratiepostulaat geïnterpreteerd. Dat betekent dat de sociale en economische 
ordee niet als een onveranderlijk gegeven geaccepteerd wordt maar dat deze de democrati-
schee wetgever geheel ter beschikking staat. Dit is ook de wijze waarop Wolfgang Abend-
rothh het Sozialstaatsspostulat geïnterpreteerd heeft. Abendroth 1967, p. 109-138. 

955 De onaantastbaarheidsclausule (art. 79 lid 3 GG) bepaalt dat de principes die in art. 1 en 
art.. 20 zijn vastgelegd niet door grondwetswijziging veranderd mogen worden. Dat bete-
kentt dat de inhoud van deze grondwetsartikelen zelfs voor een gekwalificeerde parlemen-
tairee meerderheid onaantastbaar is. Deze onveranderlijke kern wordt in de artikelen 18 
enn 21 van de Duitse grondwet met de begrippen freiheitliche demokratische Grund-
ordungordung aangeduid. 

966 Maunz & Zippelius 1991, p. 99. 
977 Dat betekent uiteraard niet dat de formele kenmerken van de rechtsstaat, zoals het mach-

tenn scheidingsbeginsel, het beginsel van de onafhankelijkheid van de rechter en het begin-
sell  van de wetmatigheid van het bestuur plotseling irrelevant zouden zijn. Het betekent 
alleenn dat de grondwet een compromiskarakter heeft waardoor zij naast formele, ook 
materiëlee elementen omvat. Zie daarover Couwenberg 1981. 

988 Maunz & Zippelius 1991, p. 62, 98. Een dergelijke interpretatie van het 
SozialstaatpostulatSozialstaatpostulatwordtwordt door Maus als linkse 'Grundgesetz-Theologie'omschreven. 

999 Maus 1980, p. XVII . 
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enss gegen den Gesetzgeber' hebben gemaakt. Maus is echter van mening dat 
beschermingg van de democratie niet door inperking, maar alleen door uitbreiding 
vann wetgevende bevoegdheden mogelijk is. 

Inn plaats van het rechtspositivisme tot zondebok van de ondergang van de 
Weimardemocratiee te maken, moet de ondergang van de Weimardemocratie vol-
genss Maus op een andere manier worden verklaard. De democratie van Weimar 
zouu niet door de waardeneutraliteit van de Weimarer Reichsverfassung, maar 
doorr het totstandkomen van een 'tweetrappige legaliteit' zijn ondermijnd. Met 
tweetrappigee legaliteit wordt door haar de 'opdeling van het legaliteitssysteem in 
eenn hogere en een lagere legaliteit' bedoeld, zoals die door Schmitt in zijn werk 
LegaliteitLegaliteit und Legitimiteit beschreven is. Anders dan de democratische wetspositi-
visten,, die van mening waren dat legaliteit en legitimiteit sinds de democratisering 
vann het politieke systeem samenvielen, ging Schmitt er daarentegen vanuit dat het 
legitimiteitsbegripp niet aan het democratisch wetgevingsproces, maar aan het 
noodverordeningsrechtt van de direct gekozen Rijkspresident gekoppeld moest wor-
den.. Democratie en parlementarisme zouden ondanks het verband dat vanaf de 
negentiendee eeuw tussen deze twee begrippen wordt gelegd, niet identiek zijn aan 
elkaar.. Democratie zou ook zonder parlementarisme, en parlementarisme ook 
zonderr democratie mogelijk zijn. De wil van het volk kon volgens Schmitt zelfs 
beterr rechtstreeks, bij acclamatie, dan via het parlement tot uitdrukking worden 
gebracht.. Dat betekent dat de plebiscitaire legitimiteit van de direct gekozen 
Rijkspresidentt de voorrang moest hebben boven parlementaire legaliteit. Met 
dezee tweetrappige legaliteitsconstructie werd door Schmitt een rechtvaardiging 
voorr de toenemende autonomie van het bestuur ten opzichte van het wetge-
vingsprocess gegeven. Het gevolg van deze ontwikkeling was een verzwakking van 
dee soevereiniteit van het parlement. 

Omm dezelfde reden zouden conservatieve staatsrechtgeleerden voor ru ime 
bevoegdhedenn van de constitutionele rechter hebben gepleit. Terwijl de rechterlijke 
controlee in het Wilhelminische Keizerrijk tot de controle van bestuursbeslissingen 
beperktt was gebleven, veranderde dit in de Weimarrepubliek. In een uitspraak van 

Mauss 1986, p. 45. 
Mauss 1980, p. XVII . 
Mauss 1980, p. 44, nt. 93a. De these dat het probleem van de tweetrappige legaliteit tot de 
ondergangg van de Wei mar-democratie zou hebben geleid, is voor het eerst door Otto 
Kirchheimerr geformuleerd. Zie voor een bespreking van deze opvatting: Kirchheimer 
1932,, p. 113-151, Söllner 1979, p.119-125, en PreuG 1973, p. 9-16. Terwijl Kirchheimer 
enn Preufi menen dat de tegenstelling tussen legaliteit en legitimiteit het probleem van alle 
burgerlijkee constituties is, meent Maus dat deze tweetrappige constructie een reactie is op 
dee democratisering van het politieke systeem. 
Schmittt 1958, p. 309. 
Schmittt 1958, p. 339. 
Schmittt 1926, p. 41. 
Schmittt 1926, p. 22-23. 
Schmittt 1958, p. 312. 
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288 april 1921 werd door het Reichsgericht plotseling bepaald dat ook formele wet-
tenn voortaan op hun grondwettigheid moesten worden getoetst. Het zwaarte-
puntt van de Weimarer Reichsverfassung werd bovendien van het eerste grond-
wetsgedeelte,, waarin de procedurele bepalingen waren neergelegd, naar het grond-
rechtenn gedeelte verlegd. De grondrechten werden daarbij als waarden opgevat 
diee tegenover het democratisch wetgevingsproces konden worden gesteld. Ze 
zoudenn een hogere legaliteit tot uitdrukking brengen dan de procedurele bepalin-
genn uit het eerste grondwetsgedeelte. 

Dee reden dat conservatieve staatsrechtgeleerden tegenover de parlementaire 
legaliteitt een hoger legaliteitsbegrip stelden, was dat zij voor de gevolgen van de 
democratiseringg van het kiesrecht vreesden. Als gevolg van deze democratisering 
wass er een enorme discrepantie tussen het politieke, en het sociaal-economische 
systeemm ontstaan. Terwijl het politieke systeem vanaf 1918 gedemocratiseerd was, 
kenmerktee de sociaal-economische structuur zich in de Weimarrepubüek nog 
doorr onvrijheid en afhankelijkheid. De alliantie tussen 'conservatisme' en 
'monopoliekapitalisme'' zoals die in het Duitse keizerrijk bestond, bleef tijdens de 
Weimarrepubüekk voortbestaan. Omdat in het parlement in principe een sociaal 
compromiss tussen de verschillende klassen tot stand kon worden gebracht, hadden 
dee parlementaire wetten ongunstige gevolgen voor de maatschappelijk en 
economischh geprivilegieerden. De manier waarop zij hun machtspositie pro-
beerdenn te handhaven, was door de 'wetgevingsstaat' door een 'regeringsstaat' of 
eenn 'rechtersstaat' te vervangen. Voor deze ondermijning van de soevereiniteit van 
hethet parlement zouden de conservatieve staatsrechtgeleerden met behulp van het 
tweetrappigee legaliteitsbegrip een theoretische onderbouwing hebben gegeven. 

Volgenss Maus zijn het dus niet de positivistische, maar de conservatieve anti-
positivistischee rechtsstaattheorieën geweest die met behulp van het onderscheid 
tussenn lagere en hoger legaliteit een verzwakking van de soevereiniteit van het 
parlementt nastreefden. De naoorlogse opvatting dat het rechtspositivisme de 
wegbereiderr van het nationaal-socialisme is geweest, is naar haar mening dus on-
juist.. Ter toelichting wijst zij op de gewijzigde functie die het rechtspositivisme 
doorr de overgang van de constitutionele monarchie van het Wilhelminische Kei-
zerrijkk naar de democratische rechtsstaat in de Weimarrepubüek verworven 
had.. Terwijl het parlement in de constitutionele monarchie uitsluitend de be-
langenn van de burgerlijke klasse vertegenwoordigd had, had het parlement in de 
Weimarrepubüekk het karakter van een werkelijke volksvertegenwoordiging gekre-
gen.. Hierdoor had het benadrukken van de heerschappij van de wet in de Weimar-

1088 Maus 1986, p. 39; Neumann 1980,p.327. 
1099 Schmitt 1958, p. 263 e.v. 
1100 Maus 1980, p. 47. 
1111 Couwenberg 1981, p.333. 
1122 Maus 1980,p.51-52. 
1133 Maus 1980, p. 15. 
1144 Maus 1980, p. 15, 31, 35 e.v. 
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republiekk niet langer een behoudende, maar een democratische en maatschap-
pijkritischee functie. Doordat het wetspositivisme de democratische wetgever niet 
vann te voren op bepaalde inhouden, en dus ook niet op een bepaalde sociale of eco-
nomischee orde vastlegde, gaf deze rechtstheorie alle ruimte aan de democrati-
schee wetgever. Aan de wens van de rechtspositivisten om na 1918 nog aan de 
formelee rationaliteit van het recht vast te houden, lagen volgens Maus geen anti-
democratische,, maar democratische motieven ten grondslag. 

Uitt het feit dat het rechtspositivisme geen inhoudelijke legitimiteitscriteria 
erkent,, kan volgens Maus niet de conclusie worden getrokken dat het rechtsposi-
tivismee helemaal geen legitimiteitscriteria erkent. Deze criteria zijn echter niet in-
houdelijk,, maar procedureel van aard. Ze kunnen in het wetsbegrip zelf aangetrof-
fenn worden. De belangrijkste formele criteria die rechtspositivisten met het 
wetsbegripp verbinden, zijn dat wetten algemeen, inhoudelijk gespecificeerd, ab-
stractt en zonder terugwerkende kracht moeten zijn. ' Een andere formele eis die 
zijj  aan wetten stellen, is dat voor het tot stand brengen van een wet de toestemming 
vann de volksvertegenwoordiging nodig is. Om twee redenen kon in de NS-periode 
niett van legaal recht worden gesproken. Ten eerste had de Rijksdag na 1933 niet 
langerr de functie van volksvertegenwoordiging. Bovendien werd het merendeel 
vann de NS-wetten niet door de legislatieve, maar door de executieve tot stand 
gebracht. . 

Volgenss Maus veranderde in de Weimarrepubliek echter niet alleen de functie, 
maarr ook de invloed van de rechtspositivistische staatswetenschap. De gangbare 
opvattingg dat het rechtspositivisme ook in de Weimarrepubliek nog de heersende 
rechtstheoretischee stroming was, is volgens Maus onjuist. Omdat veel burger-
lijk ee rechtstheoretici voor de democratische consequenties van de positivistische 
rechtsopvattingg vreesden, was het merendeel van de rechtstheoretici in de Wei-
marrepubliekk juist tot een anti-positivistische rechtsvisie overgegaan. In reactie 
opp het rechtspositivisme ontwikkelden verschillende conservatieve staatsrechtge-
leerdenn na de Eerste Wereldoorlog een nieuw denken over recht en staat. De 
belangrijkstee vertegenwoordigers van dit nieuwe denken waren de staatsrechtge-
leerdenn Rudolf Smend, Erich Kaufmann, Heinrich Triepel en de eerder genoemde 

1155 Zoals in de Bismarck-periode nog het geval geweest was. 
1,66 Maus 1980, p. ló.Ook Neumann heeft op de maatschappijkritische functie van het rechts-

positivismee na 1918 gewezen. Neumann 1986, p. 61. 
1177 Maus 1980, p. 31-32. 
1188 Abendroth 1967. 
1199 Maus 1980, p. 34-35. 
1200 Maus 1980, p. 40; Maus 1989a, p. 82. 
11 ] Bader 1989, p. 28. Dit zijn geldigheidscriteria die ook in de werken van Schmitt, 

Neumannn en Hayek worden onderscheiden. 
1222 Maus 1980, p. 37-41; Maus 1989a, p. 83-84. 
1233 Maus 1986, p. 37. 
1244 Maus 1986, p. 37. 
1255 Sontheimer 1963, p. 15-25. 
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Carll  Schmitt. Tussen het positivisme en het anti-positivisme was er een metho-
denstrijdd uitgebroken. Terwijl het rechtspositivisme van een a-politieke juridi -
schee methode uitging, maakten de conservatieve staatsrechtgeleerden daarentegen 
vann sociaalwetenschappelijke methoden gebruik. Omdat volgens de conservatieve 
staatsrechtgeleerdenn niet het normatieve aspect, maar het inhoudelijke of 'z i jns '-
aspectt doorslaggevend was voor het rechtsbegrip, wordt het gedachtegoed van deze 
rechtstheoretischee stroming door Maus als sociologisch-positivistisch omschre-

128 8 

ven. . 
Hett belangrijkste bezwaar van de nieuwe stroming tegen het rechtspositivisme 

wass dat het rechtspositivisme zich te eenzijdig op de formaliteit en de normativiteit 
vann het positieve recht richtte. Hierdoor zou de praktische dimensie van de rechts-
wetenschapp geheel uit het zicht verdwijnen. De meeste sociologisch-positivisten 
beschouwdenn het neo-kantiaanse rechtspositivisme als een levensvreemde theorie. 
Inn plaats dat de neo-kantiaanse rechtspositivisten zich op de inhoudelijke proble-
menn van het sociale leven richtten, streefden zij slechts een absoluut, en van alle 
machtsaspectenn gezuiverd recht na. Tegenover dit zuivere, lege en abstracte 
normativismee van het rechtspositivisme, stelde het sociologisch-positivisme een 
rechtsbegripp dat op inhoudelijke waarden was gericht. Terwijl het neokantiaan-
see rechtspositivisme zich uitsluitend op de normativiteit van het recht richtte, 
richttee het sociologisch-positivisme zich op de verschijnselen achter deze positieve 
normativiteit. . 

Volgenss Maus was met deze juridische kritiek op het rechtspositivisme een anti-
democratischee intentie verbonden. De sociologisch-positivisten hebben naar haar 
meningg met hun visie op het recht uitsluitend de feitelijke politieke en 
maatschappelijkee machtsverhoudingen onderschreven. Terwijl het rechtsposi-
tivismee in de Weimardemocratie een progressieve, democratische theorie zou zijn 
geweest,, was met het sociologisch positivisme juist een anti-liberale en anti-de-
mocratischee strategie verbonden. De oorzaak van deze fundamenteel verschillende 
functiess van rechtspositivisme en sociologisch-positivisme was dat de spannings-

Sontheimerr 1963, p. 21.Ook Herman Heller wordt door Sontheimer tot deze anti-positi-
vistischee school gerekend. Omdat de theorie van Heller, in tegenstelling tot de theorieën 
vann de andere staatsrechtsgeleerden uit deze school niet slechts een anti-theorie tegen het 
rechtspositivismee ontwikkeld heeft, kan hij naar mijn mening niet tot deze nieuwe school 
gerekendd worden. Heller streefde er juist naar een synthese tussen het 'oude' en het 
'nieuwe'' denken tot stand te brengen. 
Sontheimerr 1963. 
Mauss 1980, p. 47 e.v. Zie voor deze aanduiding ook Sontheimer 1963, p. 15 e.v. De invloed 
vann het sociologisch positivisme op het rechtstheoretische denken is bijzonder groot 
geweest. . 
Friedrichh 1972, p. 592. 
Kaufmannn 1960, p. 176-245; Sontheimer I960, p. 44. 
Kaufmannn 1960, p. 240 e.v. 
Sontheimerr 1963, p. 21. 
Mauss 1980. 
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verhoudingg tussen norm en werkelijkheid, en tussen legale en sociale structuur 
doorr deze theorieën op een tegenovergestelde manier werd opgelost. Terwijl het 
sociologisch-positivismee deze spanningsverhouding oploste door de gedemocrati-
seerdee legale en politieke structuur aan de door machtsconcentraties gekenmerkte 
socialee structuur aan te passen, streefde het rechtspositivisme er naar de rationele 
momentenn van de gedemocratiseerde rechts- en grondwetstructuur ook in de 
maatschappijj  tot stand te brengen. 4 De sociologisch-positivisten wilden met hun 
nieuwee denken over recht en staat volgens Maus slechts 'de oude intentie van bur-
gerlijkee homogeniteit restaureren'. 3 Om de democratische rechtsstaat adequaat 
tee begrijpen zou daarom weer naar de formalistische uitgangspunten van het 
wetspositivismee uit de Weimarrepubliek moeten worden teruggekeerd. 

Maus'' pleidooi voor een terugkeer naar de formele rechtsstaat hangt dus nauw 
samenn met haar interpretatie van de Duitse rechtsgeschiedenis. Terwijl veel 
rechtstheoreticii  na de Tweede Wereldoorlog ervan uitgingen dat een juridische 
inperkingg van de wetgever tot een versterking van de democratie zou leiden, meent 
Mauss dat om democratische redenen aan de uitgangspunten van het democra-
tischh wetspositivisme moet worden vastgehouden. De constitutionalistische 
gedachtee van tweetrappige legaliteit zou, zoals uit de rechtsontwikkeling in de Wei-
marrepubliekk bleek, tot een ondermijning van het democratisch wetgevingsproces 
hebbenn geleid. 

Hoewell  Maus gelijk heeft dat zij de zelfmoordthese als verklaringsgrond voor de 
ondergangg van de Weimarrepubliek afwijst, betekent dat nog niet dat weer naar de 
uitgangspuntenn van het democratisch wetspositivisme kan worden teruggekeerd. 
Eenn plausibele analyse van de democratische rechtsstaat is als gevolg van de rigide 
scheidingenn die door het democratisch wetspositivisme worden aangebracht 
namelijkk niet goed mogelijk. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
scheidingg die het wetspositivisme aanbrengt tussen legale en sociale structuur, 
tussenn norm en werkelijkheid, en tussen vorm en inhoud. Als gevolg van deze 
scheidingenn worden door het democratisch wetspositivisme uitsluitend de norma-
tievee en formele aspecten van het recht belicht. All e feitelijke en inhoudelijke 
aspectenn van het recht worden door het democratisch wetspositivisme buiten 
beschouwingg gelaten. Voor het rechtsstaatbegrip heeft deze formele en normatieve 
benaderingg tot gevolg dat de rechtsstaat uitsluitend als democratiepostulaat 
verschijnt.. All e afwijkingen van het klassieke rechtsstaatbegrip worden door 
dezee rechtstheorie als onwenselijke inperkingen van de democratie opgevat. Dit 
betekentt dat de ontwikkeling van conditionele rechtsprogramma's naar doelpro-
gramma'ss en relationele rechtsprogramma's, die vooral het gevolg is van de 

Mauss 1980, p. 47. 
Mauss 1980, p. 31. 
Mauss 1986, p. 11-82. 
Grimmm 1980, p. 704 e.v. 
Teubnerr 1982, p. 13 e.v. 
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overgangg van liberale naar sociale rechtsstaat, volgens deze rechtstheorie weer 
ongedaann gemaakt moet worden. 

Terwijll  conditionele programma's uit een samenstel van regels bestaan, waarin 
gedetailleerdd de voorwaarden en middelen zijn vastgelegd waaronder en waarmee 
bestuursorganenn moeten werken, wordt in doelprogramma's alleen het doel 
omschreven.. Het bevoegde orgaan beschikt over de ruimte om zelf de middelen te 
bedenkenn die nodig zijn om het doel te bereiken. Bij relationele programma's ten 
slottee worden in de regels enkel bepaalde gedragingen op elkaar afgestemd. Hoe 
complexerr de sociale en maatschappelijke verhoudingen zijn waarbinnen gehan-
deldd moet worden des te minder zal er van conditionele programmering gebruik 
wordenn gemaakt.'39 De veronderstelling dat een volledige conditionele program-
meringg van het recht op dit moment nog mogelijk is, is daardoor niet aanneme-
lijk .. Dit zou alleen mogelijk zijn wanneer ook de complexiteit van de huidige 
maatschappijj  kan worden teruggedraaid. 

Eenn probleem van het democratisch wetspositivisme van Maus is bovendien dat 
hett het eenzijdig juridisch purisme van de positivistische theorieën uit de Wei-
marrepubliekk overneemt en voortzet. Het zou echter zinvoller zijn wanneer Maus 
anderss dan de positivisten uit de Weimarrepubliek niet slechts het formele en nor-
matievee aspect van het recht, maar ook de dialektische relatie tussen norm en wer-
kelijkheidd zou verhelderen. Dat wil zeggen wanneer zij zou aangeven waarom 
bepaaldee maatschappelijke ontwikkelingen tot veranderingen van het recht leiden. 

Hett democratisch wetspositivisme heeft overigens niet geheel ongelijk wanneer 
hett op de negatieve aspecten van de ontwikkeling van conditionele rechtsprogram-
ma'ss naar doelprogramma's en relationele rechtsprogramma's wijst. Wanneer 
doelprogramma'ss en relationele rechtsprogramma's niet alleen als aanvullende 
rechtsprogramma's,, maar als zelfstandige rechtsprogramma's worden be-
schouwd,, dan kan dit namelijk tot een ondermijning van de heerschappij van de 
wett leiden. i Bovendien is de invloed en controle van de overheid op de uitvoering 
vann doelprogramma's en relationele rechtsprogramma's kleiner dan bij conditio-
nelee programmering. Hoewel het volledig terugdraaien van doelprogramma's en 
relationelee programma's onmogelijk, en vanuit het oogpunt van efficiëntie ook 
onwenselijkk is, heeft Maus gelijk wanneer zij op de gevaren van een vergaande 
juridiseringg wijst. Om deze gevaren te vermijden, moeten conditionele rechtspro-
gramma'ss alleen met andere rechtsprogramma's worden aangevuld wanneer 
conditionelee programmering tot een een onwerkbare situatie leidt. 

Holtermann 1988, p. 127 e.v. 
Baderr 1989, p. 29. 
Baderr 1989, p.29. 
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33 Democratie als identiteit van rechtsadressaten en 
rechtsauteurs s 

Naastt een herwaardering van de klassieke opvatting van de rechtsstaat pleit Maus 
ookk voor een herwaardering van de klassiek-democratische opvatting van volks-
soevereiniteit.. Anders dan de meeste verdedigers van een klassiek-democratische 
opvattingg van volkssoevereiniteit beroept Maus zich niet op de ideeën van Rous-
seau,, maar op die van Kant. Kants ideeën over volkssoevereiniteit worden door 
haarr als radicaal-democratisch geïnterpreteerd. Deze interpretatie van Kants poli-
tiekee filosofie is nogal omstreden. Door de meeste Kant-interpretatoren wordt 
Kantss politieke filosofie namelijk niet als radicaal-democratisch, maar als verlicht 
absolutistischh opgevat. Kant zou slechts de politieke situatie van zijn tijd hebben 
onderschreven.. De reden dat veel Kant-interpretatoren Kants theorie op deze 
manierr interpreteren, is volgens Maus dat zij diens provisorische rechtvaardiging 
vann de status quo voor zijn eigenlijke theorie hebben aangezien.'43 Slechts weini-
genn zouden er tot nu toe op gewezen hebben dat het verlicht absolutisme door Kant 
niett als een eindfase, maar slechts als een historische overgangsfase opgevat werd 
diee door de vestiging van een republiek moest worden vervangen.'44 

Ookk Kants afwijzing van het recht op verzet wordt door velen als een bewijs 
gezienn dat Kants politieke filosofie als verlicht absolutistisch moet worden geïnter-
preteerd.. Deze verklaring negeert volgens Maus echter dat het voormoderne recht 
opp verzet door Kant ten gunste van het moderne volkssoevereiniteitsprincipe ver-
vangenn werd. Juist door het traditionele pactum subjectionis (heerschappijver-
drag)) voor het moderne pactum unionis (maatschappijverdrag) in de plaats te 
stellen,, kon door Kant de overgang naar het post-traditionele volkssoevereiniteits-
principee worden gemaakt. Degenen die het recht op verzet als criterium voor het 
democratischh gehalte van Kants politieke filosofie nemen, zouden Kants democra-
tietheoriee volgens Maus aan voormoderne maatstaven meten.147 

Datt Kant het recht op verzet niet erkende, hangt volgens Maus geheel met de 
aardd van zijn verdragstheorie samen. Terwijl in de meeste verdragstheorieën een 

Mauss 1992a, p. 7, 15. 
Mauss 1992a, p. 15,24. 
Mauss 1992a, p. 15. 
Mauss 1992a, p. 8. 
Mauss 1992a, p.32. 
Mauss 1992a, p. 53, nt, 99; p. 242 nt. 590. Dat het recht op verzet slechts een voormodern 
rechtt zou zijn dat door de democratisering van de politieke macht overbodig geworden is, 
iss een opvatting die Maus aan Kurt Wolzendorff ontleent. Als gevolg van haar klassiek, 
monistischee opvatting van democratie kan door Maus echter niet worden ingezien dat er 
ookk in een democratisch systeem een ondemocratisch overheidsbeleid mogelijk is. In dat 
gevall  is burgerlijke ongehoorzaamheid echter niets anders dan een legitiem verzet van 
minderhedenn tegen bepaalde ondemocratische meerderheidstandpunten. De opvatting 
datt volkssoevereiniteit en burgerlijk verzet elkaar uit zouden sluiten, is dan onjuist. Zie 
voorr deze opvatting in Nederland o.a.: Bader, Van der Burg, Schuyt. 
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onderscheidd tussen een maatschappijverdrag en een heerschappijverdrag wordt 
gemaakt,, heeft Kant net als Rousseau geen dualistische, maar een monistische 
verdragstheoriee ontwikkeld. Net als Rousseau ging hij er vanuit dat de integratie 
vann afzonderlijke individuen tot een maatschappij en het ontstaan van de staat, tot 
éénn oorspronkelijk verdrag moest worden teruggebracht, namelijk het maatschap-
pijverdrag.. Het heerschappijverdrag, dat wil zeggen het verdrag waarin de 
rechtsrelatiess tussen volk en soeverein wordt geregeld, komt in Kants theorie niet 
voor.. Uit deze verwerping van het heerschappijverdrag wordt door Maus het 
radicaal-democratischh karakter van Kants verdragstheorie afgeleid. Dat het heer-
schappijverdragg door Kant niet erkend werd, betekent volgens Maus niets anders 
dann dat de soevereiniteit van het volk volgens Kant niet aan externe beperkingen 
onderworpenn mag worden. Het volk moet uitsluitend zichzelf gehoorzamen. 

Inn afwijking van de heersende opvatting beschouwt Maus niet de dualistische, 
maarr de monistische verdragstheorie als de meest ontwikkelde verdragstheorie. 
Hett heerschappijverdrag zou slechts een feodale verdragsconstructie zijn. De 
achtergrondd voor deze verklaring is dat het volk bij het sluiten van een heerschap-
pijverdragg weer een deel van zijn soevereine macht aan een heerser afstaat. Dat 
Kantt alleen het maatschappijverdrag en niet het heerschappijverdrag erkende, 
betekentt dat de soevereine macht van het volk volgens hem ondeelbaar en onver-
vreemdbaarr was. De soevereiniteit komt uitsluitend aan degenen toe die door de 
beslissingenn zelf getroffen worden.14 

Datt de meest consequente achttiende eeuwse democratietheorieën, namelijk die 
vann Rousseau en Kant, tegenwoordig niet meer als democratisch, maar als ver-
lichtt absolutistisch of zelfs als totalitair worden geïnterpreteerd, hangt volgens 
Mauss met het moderne misverstand samen dat vrijheidsbescherming slechts door 
eenn constitutionalisering, en niet door een vermaatschappelijking van politieke 
machtt mogelijk is. De achttiende eeuwse democratietheorieën moeten volgens 
Mauss niet vanuit een twintigste eeuws perspectief bekritiseerd worden. Met behulp 
vann de klassieke opvatting van democratie zouden juist de tekortkomingen van de 
huidigee democratietheorieën aan het licht kunnen worden gebracht. Het uit-
gangspuntt van veel moderne democratietheorieën, dat het klassiek-democratische 
begripp van volkssoevereiniteit in de huidige maatschappij geen betekenis meer 
heeft,, is volgens Maus zelf voormodern. 

Vann twee kanten is er door moderne theoretici kritiek op het klassiek-democrati-
schee begrip van volkssoevereiniteit geleverd, namelijk van de kant van de empi-
rischh gefundeerde democratietheorieën van Schumpeter en Dahl, en van de kant 
vann deelnemers aan het corporatismedebat. Terwijl de pluralistisch-elitistische 
democratietheorieënn de normatieve vooronderstellingen van het klassieke demo-
cratiebegripp verwierpen, werd door deelnemers aan het corporatismedebat vooral 

Mauss 1992a, p. 48. 
Mauss 1991, p. 150. Zie eveneens Habermas 1992, p. 135 e.v. 
Mauss 1992a, p. 7, 15. 
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hett monistisch karakter van het klassieke democratiebegrip ter discussie gesteld. 
Volgenss de pluralistisch-elitistische democratietheorieën zou de opvatting dat de-
mocratiee de regering door het volk is, onjuist zijn. Democratie werd door deze 
democratietheorieënn daarentegen als een zaak van elites opgevat waar het meren-
deell  van de bevolking nauwelijks aan deel hoefde te nemen. De deelnemers van het 
corporatismedebatt verwierpen vooral de gedachte dat de staat de belichaming van 
hett volkssoevereiniteitsprincipe was. Het ideaal van een centrale sturing van het 
overheidsbeleidd werd door hen als een onrealistisch ideaal beschouwd. De staat 
zouu als gevolg van de neo-corporatistische verstrengeling van staat en maatschap-
pij ,, uitsluitend nog een machtscentrum naast andere kunnen zijn.15' 

Volkssoevereiniteitt wordt door de pluralistische theorieën niet als monistisch en 
ondeelbaar,, maar als pluralistisch en deelbaar geïnterpreteerd. Vanwege de desin-
tegrerendee consequenties van een gedeelde uitoefening van volkssoevereiniteit 
wordtt een pluralistisch begrip van democratie door Maus echter als onaanvaard-
baarr van de hand gewezen. Het opgeven van het ideaal van centrale, democratische 
sturingg zou er naar haar mening toe leiden dat het emancipatiepotentieel van de 
klassiekee democratietheorieën ten gunste van voormoderne integratiepatronen 
opgegevenn wordt. Door een pluralistische uitoefening van volkssoevereiniteit zou 
hett politieke besluitvormingsproces uitsluitend nog door wisselende machtsfacto-
renn bepaald kunnen worden. Een dergelijke ontwikkeling zou een kritiekloze aan-
passingg van het recht aan de sociale realiteit tot gevolg hebben. 

Problematischh aan Maus' analyse is echter dat pluraliteit daarin uitsluitend als 
voorburgerlijke,, feodale pluraliteit wordt begrepen. Moderne, democratische vor-
menn van pluraliteit, zoals die door Cole, Figgis en Laski152 en de associatieve de-
mocratietheorieënn beschreven zijn, worden door haar genegeerd. In plaats daar-
vann houdt Maus aan de onaannemelijke these vast dat volkssoevereiniteit alleen 
opp het niveau van het democratisch wetgevingsproces uitgeoefend moet worden. 
Datt een ongedeelde uitoefening van volkssoevereiniteit in moderne geïndustriali-
seerdee maatschappijen noodzakelijkerwijs tot een normatieve en empirische over-
belastingg van het democratisch wetgevingsproces zal leiden, wordt door haar ge-
negeerd. . 

Dee gedachte dat alle pluralistische democratietheorieën de sociale werkelijkheid 
slechtss kritiekloos zouden onderschrijven, is niet overtuigend. Dit gebeurt alleen 

1511 Naschold 1968; Scharpf 1970. In Nederland wordt deze visie bijvoorbeeld verdedigd door: 
Prakkee 1974, p. 11. 

1522 Hirst 1989. 
Dezee theorieën pleiten voor een democratisering op lager niveau. 
Datt het wetgevingsproces door het klassieke democratietheorie in normatief opzicht wordt 
overbelast,, kan worden afgeleid uit de these dat de volkswil volgens deze theorie geheel in 
hett wetgevingsproces tot uitdrukking gebracht moet worden. Dat het wetgevingsproces in 
empirischh opzicht wordt overbelast is het gevolg van het onterechte vertrouwen dat verde-
digerss van het klassieke democratiebegrip hebben in centrale beheersing en sturing van 
maatschappelijkee ontwikkelingen. 
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doorr die theorieën die niet alleen de gedachte van centrale democratische sturing, 
maarr ook de klassieke norm van universele politieke participatie opgeven. Hoe-
well  veel pluralistische democratietheorieën deze stap inderdaad maken, is dit niet 
hett onontkoombare gevolg van de theoretische complexiteit van deze theorieën. 
Nett als monistische democratietheorieën kunnen ook pluralistische democratie-
theorieënn de norm van universele participatie als een kritische maatstaf hanteren. 
Inn dat geval kunnen machtsmisbruik en het onbenut laten van participatiekansen 
doorr deze theorieën ter discussie worden gesteld, zonder dat er meteen uitspraken 
overr het politieke systeem in zijn geheel worden gedaan. Hierdoor kan de 
onaannemelijkee opvatting dat volkssoevereiniteit alleen op het niveau van het 
wetgevingsprocess uitgeoefend moet worden wel degelijk worden opgegeven, zonder 
datt dit tot een kritiekloze onderschrijving van de realiteit leidt. 

44 De heerschappij van de wet en de onbepaaldheid van 
hett recht 

Dee monistische interpretatie van volkssoevereiniteit heeft voor het rechtsvin-
dingsprocess tot gevolg dat er voor de rechter enkel nog de rol van passieve rechts-
toepasserr overblijft. Wanneer, zoals het democratisch wetspositivisme meent, de 
will  van het volk alleen via de wet tot uitdrukking kan worden gebracht, dan zal 
iederee zelfstandige bijdrage van de rechter in het rechtsvindingsproces tot een on-
dermijningg van het volkssoevereiniteitsprincipe leiden. Om er zeker van te zijn dat 
dee rechter de door de representanten gevormde algemene wil ook op een niet ver-
vormdee wijze op de rechtsadressaten toepast, moet het rechtsvindingsproces strikt 
binnenn de grenzen van de wet blijven. Dat betekent dat het democratisch wets-
positivismee alleen de leer van de strikte wetsbinding als een aanvaardbare vorm 
vann rechtstoepassing accepteert. 

Datt deze visie in Duitsland net als in Nederland omstreden is, blijk t bijvoorbeeld 
uitt Art. 20 lid II I van de Duitse grondwet, waarin uitdrukkelijk is vastgelegd dat de 
rechterr 'aan wet en recht' gebonden is. Desalniettemin wordt de gedachte dat er 
eenn 'meer aan recht' tegenover het positieve recht bestaat door Maus verwor-
pen.. Naar haar mening leidt de veronderstelling van hoger recht slechts tot 
rechtswillekeur.. In dat geval moet namelijk door de rechter bepaald worden wat de 

1555 Naschold 1968; Hirst 1994. 
1566 Scharpfl970. 
1577 Somekl994. 
1388 Maus 1981; Maus 1989a; Maus 1989b; Maus 1992a. 
1599 Dat betekent dat strikte vormen van wetspositivisme door het Duitse Grundgesetz worden 

afgewezen. . 
1600 BVerfGE 34, 287. 
1611 Maus 1986, p. 11. 
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implicietee waardevoorstellingen van de rechtsorde zijn.162 Om de rationaliteit van 
rechtsbeslissingenn te waarborgen moet de invloed van de rechter zo beperkt moge-
, . . ,,  163 

lij kk zijn. 
Omdatt de wet door Maus als de uitdrukking van het volkssoevereiniteitsprincipe 

wordtt beschouwd, wordt zij het dragende element van de democratische rechts-
staat.. Dat betekent dat de productie van maatschappelijk relevant recht volgens 
dezee theorie uitsluitend door de democratische wetgever, en niet door 'rechtstoe-
passende'' instanties tot stand wordt gebracht. Het probleem is echter dat het klas-
siekee ideaal van de heerschappij van de wetgever door Maus wel erg strikt geïnter-
preteerdd wordt. De wetgever zou volgens deze theorie niet alleen over het rechtsvin-
dingsprimaat,, maar zelfs over het rechtsvindingsmonopolie beschikken.164 

Eenn ander probleem van Maus' rechtsvindingstheorie is dat deze theorie de 
onbepaaldheidd van rechtelijke regels negeert. Zoals in de Introductie werd aan-
gegeven,, beschikt de rechter als gevolg van semantische, argumentatieve en nor-
matievee onbepaaldheid van het recht altijd over een zekere interpretatiespeel-
ruimte.. Deze onbepaaldheid van het recht is als gevolg van de overgang van de 
liberalee naar de sociale rechtsstaat en het toenemend belang van verdragsnormen 
dee afgelopen decennia bovendien toegenomen. Hoe de rechter met deze rechtelijke 
onbepaaldheidd moet omgaan, wordt in Maus' theorie niet beantwoord. 

55 Het soevereine volk als hoeder van de grondwet 

Hett gevolg van de bovengenoemde uitgangspunten is dat constitutionalisme en 
constitutionelee rechtspraak door het democratisch wetspositivisme zowel om 
democratische,democratische, als om rechtsstatelijke redenen verworpen worden. Niet de rechter, 
maarr het soevereine volk moet volgens deze rechtstheorie de hoeder van de grond-
wett zijn. Controle op het wetgevingsproces mag enkel Van onderaf en niet door 
eenn ander staatsapparaat uitgeoefend worden. Voor de grote belangstelling die 
naa de Eerste en Tweede Wereldoorlog voor constitutionele rechtspraak is ontstaan, 
kunnenn volgens Maus geen overtuigende rechtsstatelijke en democratische argu-
mentenn worden aangevoerd. De enige verklaring die zij voor deze ontwikkeling 
heeft,, is dat er in moderne 'vaderloze maatschappijen' blijkbaar behoefte bestaat 
aann een instantie die als maatschappelijk Über-Ich fungeert.169 

Mauss 1981, p. 157. 
Mauss 1981. 
Ziee voor kritiek op deze visie De Lange 1991. 
Ziee §5 Introductie. 
Mauss 1991,p.l38. 
Mauss 1992a, p. 301. 
Mauss 1989b, p. 121-149. 
Mauss 1989b. Deze opvatting wordt al in de titel van dit artikel tot uitdrukking gebracht: 
'Justizz als gesellschaftliches Über-Ich. Zur Funktion von Rechtsprechung in der "vater-
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Datt constitutionele rechtspraak volgens Maus met het democratisch beginsel van 
dee rechtsstaat in strijd is, houdt verband met de monistische interpretatie die zij 
vann het volkssoevereiniteitsprincipe geeft. Een gevolg van deze monistische inter-
pretatiee van het volkssoevereiniteitsprincipe is dat de gedachte van een primaire 
politiekee machtenscheiding opgegeven wordt. Hiermee wordt de scheiding tussen 
grondwetgevendee en wetgevende macht bedoeld. Volgens de leer van de primaire 
machtenscheidingg is de grondwet door een originaire act van de grondwetgevende 
machtt tot stand gebracht. Terwijl men in de Middeleeuwen meende dat alle consti-
tuerendee macht bij God lag, werd vanaf de Franse Revolutie het volk het subject 
vann de grondwetgevende macht.171 De grondwet wordt sindsdien als de uitdruk-
kingg van de soevereine volkswil beschouwd (pouvoir constituant). Al het overige 
rechtt dat door de wetgever wordt vastgesteld (pouvoir constitué) zou zijn rechts-
krachtt aan de grondwet ontlenen. De gedachte dat de pouvoir constituant en het 
volkssoevereiniteitsprincipee met elkaar verbonden zijn, is een opvatting die nog 
steedss verdedigd wordt. Het gevolg van deze visie op de grondwet is volgens Maus 
datdat het principe van de volkssoevereiniteit tot de eenmalige handeling van de 
grondwetgevendee macht wordt gereduceerd. Hierdoor zouden velen ten onrechte 
menenn dat aan de grondwet zelf soevereiniteit toegeschreven kan worden. De 
betekeniss van het volkssoevereiniteitsprincipe is volgens Maus echter, dat het volk 
naastt hoeder van de bestaande grondwet, tegelijkertijd ook de permanent werkza-
mee pouvoir constituant is.173 Als gevolg van deze opvatting kan er volgens Maus 
geenn kwalitatief onderscheid tussen grondwet en wet worden gemaakt. De 
grondwett heeft hierdoor niet langer een rigide, maar een flexibel karakter. Dat wil 
zeggenn dat de grondwet door de wetgever steeds gewijzigd kan worden. Het voor 
constitutionelee rechtspraak vereiste uitgangspunt dat de grondwet de voorrang 
bovenn het gewone wetgeversrecht heeft, wordt door Maus dus verworpen. Dat bete-
kentt dat het constitutionalistische argument dat alle overheidshandelen aan 
hogerr recht gebonden is als argument voor constitutionele rechtspraak wegvalt. 
Ditt heeft tegelijkertijd tot gevolg dat de waarden die door de grondwet beschermd 
wordenn door de wetgever voortdurend ter discussie kunnen worden gesteld. 

Daarnaastt is Maus, net als de rechtspositivisten uit de Weimarrepubliek, van 
meningg dat in de grondwet niet de inhoudelijke bepalingen, maar de organisatie-
enn procedurenormen de prioriteit hebben. Alleen een waardeneutrale grondwet 

losenn Gesellschaft'". De veronderstelling is dat de ideeën van de psychoanalyticus Alexan-
derr Mitscherlich rechtstreeks op het recht kunnen worden toegepast. 

1700 De leer van de primaire politieke machtenscheiding werd in 1788 door Abbé Sieyès 
ontwikkeld. . 

1711 Schmitt 1928, p. 76 e.v. 
1722 Mau s 1991, p. 137; Maus 1992a, p. 36. 
1733 Maus 1991. 
1744 Maus 1980, p. 31. 
1755 Maus 1994a, p. 74-83. 
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zouu met de onbeperkte soevereiniteit van de wetgever te verenigen zijn. De enige 
regell  waar de wetgever zich aan moet houden, is dat deze zich aan de grondwette-
lij kk vastgelegde democratische procedure houdt. Het gevolg van deze procedurele 
visiee op de grondwet is dat de vraag welk orgaan de bevoegdheid behoort te hebben 
omm zich over conflicten tussen grondwet en wet uit te spreken, niet kan ontstaan. 
Dergelijkee conflicten treden volgens de proceduralistische visie op de grondwet 
helemaall  niet op. 

Constitutionelee rechtspraak heeft volgens het democratisch wetspositivisme 
echterr niet alleen een ondermijning van het democratisch beginsel van de demo-
cratischee rechtsstaat, maar ook een ondermijning van verschillende rechtsstatelij-
keke beginselen tot gevolg. Rechtsstaat valt volgens het democratisch wetspositivisme 
mett de heerschappij van de wet samen. Omdat de onschendbaarheid van de wet 
doorr constitutionele rechtspraak wordt opgeheven, leidt rechterlijke toetsing van 
dee formele wet noodzakelijkerwijs tot een ondermijning van het rechtsstatelijke 
legaliteitsbeginsel.. Omdat met behulp van het legaliteitsbeginsel bovendien de 
rechtszekerheidd wordt gewaarborgd, zou constitutionele toetsing ook met het 
rechtszekerheidsbeginsell  in strijd zijn. Constitutionele rechtspraak heeft tot gevolg 
datt de voorspelbaarheid van rechtsbeslissingen wordt ondermijnd. 

Eenn andere reden dat het democratisch wetspositivisme constitutionele recht-
spraakk afwijst, is dat rechterlijke toetsing van formele wetten met de klassieke leer 
vann de machtenscheiding in strijd is. Omdat het wetspositivisme van het absolute 
primaatt van de wetgevende macht uitgaat, moet alle staatsmacht volgens deze 
rechtstheoriee in handen van het volk zijn. De uitvoerende en de rechterlijke macht 
mogenn volgens deze rechtstheorie niets anders dan wetstoepassende instanties zijn. 
Zoalss in de vorige paragraaf uiteengezet is, kan men zich echter afvragen of een 
dergelijkee begrensde opvatting van rechtstoepassing wel overtuigend is. Doordat 
dynamischee machtsevenwichtstheorieën,177 waarin alle drie de machten als 
gelijkwaardigg worden beschouwd, door het democratisch wetspositivisme worden 
verworpen,, wordt bovendien niet ingezien dat het machtenscheidingsprincipe ook 
alss argument voor constitutionele rechtspraak kan worden gebruikt, namelijk om 
eenn tegenwicht tegen de te grote macht van het bestuur te bieden. 

Verderr leidt constitutionele rechtspraak volgens het democratisch wetspositivis-
mee ook tot een ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechtspraak. De 
taakk van de rechter wordt volgens het democratisch wetspositivisme door consti-
tutionelee rechtspraak op een ontoelaatbare manier verruimd. De rechter is niet 
langerr een passieve rechtstoepasser, maar hij wordt in politieke strijdvragen be-
trokken.. Zoals al is aangegeven, is de gedachte dat rechtstoepassing gelijk gesteld 
kann worden aan wetstoepassing echter niet overtuigend. 

Mauss 1980, p. 31. 
Witteveenn 1991. 
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66 Conclusie 

Volgenss de democratisch wetspositivistische positie van Maus kan er dus geen 
enkell  overtuigend argument voor constitutionele rechtspraak worden gegeven. De 
primairee verantwoordelijkheid voor de bescherming van grondrechten ligt vol-
genss deze theorie bij de formele wetgever, en niet bij rechters. Zoals ik in de Inlei-
dingg van dit hoofdstuk besproken heb, is dit ook de opvatting die bij de algehele 
grondwetsherzieningg in 1983 door de Nederlandse grondwetgever ingenomen 
werd.. Voor het beslechten van politieke strijdvragen zijn volgens de grondwetgever 
uitsluitendd politieke organen gekwalificeerd. Volgens deze visie vormt het klas-
siekee beginsel van het primaat van de wetgever de belangrijkste grondslag voor de 
democratischee rechtsstaat. De wet zou een aantal interne waarborgen bevatten. 
Daardoorr zou de wet zowel de uitdrukking van het algemeen belang als ook de be-
langrijkstee garantie voor vrijheid en rechtszekerheid zijn. Tegen deze interpre-
tatiee van de wet kunnen echter verschillende bezwaren worden ingebracht. Deze 
bezwarenn maken duidelijk dat ook de wetgever aan recht gebonden dient te zijn. 

Dee reden om de wet niet als de uitdrukking van het algemeen belang op te vatten, 
iss dat daarmee de onvermijdelijke spanningen tussen meerderheids- en min-
derheidsstandpuntenn worden genegeerd.1 ' Dat bepaalde sociale groepen in het 
politiekee systeem systematisch ondergerepresenteerd zijn, wordt dan buiten 
beschouwingg gelaten. Wanneer een gelijke representatie van belangen en be-
hoeftenn niet door het democratisch wetgevingsproces gegarandeerd wordt, is het 
vann belang dat er naast het meerderheidsbeginsel tevens inhoudelijke garanties 
bestaann die de beslissingen van de wetgever begrenzen. Constitutionele recht-
spraakk leidt in dat geval niet tot een ondermijning van de democratie, maar deze 
institutiee kan dan juist aan een effectieve grondrechten- en minderhedenbescher-
mingg bijdragen. En dat is voor de versterking van de democratie van groot belang. 

Eenn tweede reden dat het beginsel van het primaat van de wetgever gerelativeerd 
moett worden, is dat de juridische waarborgen die met de klassieke algemene wet 
verbondenn waren door de toename van beleidsinstrumentele wetgeving afgeno-
menn zijn. Deze ontwikkeling wordt over het algemeen als de ontwikkeling van 
codificerendee naar modificerende wetgeving aangeduid. Terwijl codificerende wet-
gevingg de geldende rechtsopvatting vastlegt, worden met behulp van modificeren-
dee wetten juist een verandering van de geldende rechtsopvatting nagestreefd. 
Doordatt beleidsinstrumentele wetten burgers niet die rechtszekerheid en stabiliteit 
verschaffenn die door de klassieke wet geboden werd, is het steeds belangrijker ge-

Gerbrandaa & Kroes 1993, p. 337. 
Stoutt 1994, p. 24. In navolging van Van Male onderscheidt Stout drie waarborg functies 
vann de wet: de legitimerende functie, de beschermende functie en de functie van het bevor-
derenn van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. 
Stoutt (1994):24e.v. 
Frankenbergg & Rödel (1981). 
Koopmans(1970). . 
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wordenn dat ook de wet aan het recht onderworpen is. Constitutionele rechtspraak 
kann daarbij een belangrijk middel zijn om het gebrekkige waarborgkarakter van 
dee beleidsinstrumentele wet te compenseren.183 

OokOok door de afname van normerende wetgeving en een toename van kader- en 
raamwetgevingg is de opvatting dat de wet noodzakelijkerwijs tot rechtvaardigheid 
enn vrijheid leidt steeds minder overtuigend geworden. De ontwikkeling waarbij het 
stellenn van normen door de wetgever voor een groot deel aan andere organen 
wordtt overgelaten, wordt wel als de terugtred van de wetgever aangeduid. 4 De 
opvattingg dat maatschappelijke ontwikkelingen geheel door de wetgever zouden 
kunnenn worden gestuurd, is als gevolg van toegenomen complexiteit van de maat-
schappijj  steeds minder aannemelijk geworden. 

Dee centrale plaats die van oudsher aan de wet wordt toegekend, is echter ook door 
ontwikkelingenn in de rechtspraak gerelativeerd. Dat wetten het eindpunt van de 
rechtsvormingg vormen, wordt door rechtstheoretici nauwelijks nog verdedigd. De 
rechterr heeft de laatste jaren juist een steeds grotere speelruimte ten opzichte van de 
wett gekregen. Zoals in de Introductie werd besproken, is deze verandering wel 
omschrevenn als een ontwikkeling van toepassings- naar belangen- of 
afwegingsjurisdictie,, als een ontwikkelingvan het systeem- naar het probleem-
denken,, of als een ontwikkeling van heteronome naar autonome rechtspraak.18 

Datt rechtstoepassing noodzakelijkerwijs een politiek karakter heeft, is door deze 
ontwikkelingg steeds duidelijker geworden. Tussen de politieke aspecten van consti-
tutionelee rechtspraak en die van andere vormen van rechtspraak blijkt slechts een 
gradueell  verschil te bestaan. 

Dee wetspositivistische gedachte, zoals die door Maus verdedigt wordt, dat consti-
tutionelee rechtspraak niet met de democratische beginselen van de rechtsstaat te 
verenigenn is, is alleen overtuigend wanneer de klassieke interpretaties van rechts-
staatt en democratie als uitgangspunt worden genomen. Wanneer echter com-
plexeree visies op rechtsstaat en democratie gegeven worden, dan ontstaat een ander 
beeld.. In dat geval blijken er juist goede redenen voor rechterlijke toetsing van wet-
gevingg te zijn. Dergelijke complexere visies op rechtsstaat en democratie worden in 
dee volgende hoofdstukken uiteengezet. 

133 Stout 1994, p. 98. 
144 Stout 1994, p. 73 e.v. 
55 Barendrecht 1992; De Lange 1991. 
166 De Lange 1991; Hirsch Ballin 1988. 
177 Van Gerven 1973. 
188 Wiarda 1988. 
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