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1. . 

Inleiding g 

'Hett spreekt vanzelf dat Nederland een rechtsstaat is.'1 Dat is kort en 
krachtigg gezegd, het klinkt overtuigend, en het geeft een goed gevoel. Tot-
datt er een hapering optreedt, en men stilstaat bij wat er eigenlijk gezegd 
wordt.. Op dat moment dringen zich vooral vragen op. Wat zegt iemand die 
zegtt dat Nederland een rechtsstaat is? Waaruit maakt zo iemand op, dat dat 
hett geval is? Andere uitspraken over de rechtsstaat roepen soortgelijke vra-
genn op. Wat bedoelt iemand die een voorstel doet tot uitbouw, verbetering 
off  versterking van de rechtsstaat? Wat is er aan de hand wanneer iemand 
spreektt over de crisis in de rechtsstaat, of waarschuwt tegen aantasting of 
teloorgangg van de rechtsstaat? Wat bedoelt iemand die beweert dat de wes-
tersee staten ooit rechtsstaten waren, maar dat nu niet meer kunnen zijn? 

A.. Inzet van het debat 

Welkee overeenkomsten en verschillen zijn er tussen rechtsstaten? Wat zijn 
dee bijzonderheden van de Nederlandse rechtsstaat in vergelijking met andere 
rechtsstaten?? Zulke vragen zijn niet zonder meer te beantwoorden. Er gaat 
ietss aan vooraf. De vergelijking veronderstelt een betekenis van 'rechtsstaat' 
inn beschrijvende zin. Zonder zo'n beschrijvend begrip rechtsstaat is men 
niett in staat de verschijnselen te selecteren die in de vergelijking worden 
betrokken.. Maar hoe komt men aan zo'n begrip? De beschrijvende betekenis 
vann 'rechtsstaat' is niet eenvoudigweg te ontlenen aan het hedendaagse debat 
overr de rechtsstaat. 'Rechtsstaat' heeft in dat debat een evaluatieve beteke-
nis.. Iemand die met behulp van een evaluatief rechtsstaatsbegrip zegt: 
'Nederlandd is een rechtsstaat', drukt een waardering uit, een algemene 
positievee waardering van de Nederlandse publieke orde, naar maatstaven 
vann rechtsstatelijkheid. Met 'rechtsstaat' in beschrijvende zin benoemt men 
dee situatie die bestaat wanneer voldaan is aan de evaluatieve criteria voor 
rechtsstatelijkheid.. Maar welke criteria? 

11 Deze openingszin is ontleend aan het inleidende artikel van Witteveen/Bovens/Derksen 
(1987,, p. 1) in de bundel Rechtsstaat en sturing. 
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Mett het waardeoordeel dat Nederland een rechtsstaat is, zegt men nogal 
wat,, ook al gebeurt dat meestal niet met zoveel woorden. De mededeling is: 
dee Nederlandse publieke orde is rechtsstatelijk gezien legitiem; het is rechts-
statelijkk gezien gerechtvaardigd dat deze orde aanspraak maakt op de 
gehoorzaamheidd van degenen die ertoe behoren. Een deelnemer aan een 
ontwikkeldd legitimiteitsdebat zou geneigd zijn om bij zo'n verregaande 
beweringg te vragen om argumentatie: maak uw waarderende oordeel dat 
Nederlandd een rechtsstaat is, aannemelijk. Licht bijvoorbeeld om te begin-
nenn toe, welk probleem in de Nederlandse publieke orde u nu bespreekt als 
eenn probleem van rechtsstatelijke legitimiteit. Expliciteer ook de toetsings-
criteriaa van uw evaluatieve rechtsstaatsbegrip; welke kenmerken moet de 
Nederlandsee publieke orde, of bepaald optreden daarin, bezitten om rechts-
statelijkk legitiem te zijn? Voer de toetsing uit volgens de door u genoemde 
criteriaa en motiveer uw toetsingsresultaat. Op deze manier vraagt men niets 
meerr dan een toelichting op een waardering die al is uitgesproken. Toch 
blijktt het rechtsstaatsdebat bij zulke vragen gemakkelijk te stokken. 

Inn het gewone spraakgebruik wordt 'rechtsstaat' niet zelden gebruikt om 
inn één woord uiting te geven aan een ingewikkeld geheel van beschrijvingen 
enn waarderingen van juridisch, politiek en sociaal karakter, en daarmee 
samenhangendee emoties. Zulk gebruik van 'rechtsstaat' geeft weinig houvast 
voorr een geregeld debat, maar dat is ook nauwelijks te verlangen. Meer 
eisenn kan men stellen aan het juridische gebruik van het begrip rechtsstaat, 
niett in de laatste plaats omdat juristen zichzelf vaak beschouwen als rechts-
staatsdeskundigenn bij uitstek, en zij ook door anderen daarvoor worden 
aangezien. . 

Stell  dat iemand zich korte tijd in juridische literatuur wil verdiepen om te 
wetenn te komen, welke criteria juristen zoal gebruiken voor de waardering 
vann het rechtsstatelijkheidsgehalte van de Nederlandse publieke orde. Er zijn 
tweee gespecialiseerde bundels die geschikt zijn voor een kennismaking met 
vrijwell  alle thema's uit het Nederlandse rechtsstaatsdebat van de laatste 
decennia:: Rechtsstaat en sturing onder redactie van Bovens, Derksen en 
Wittee veen, en De rechtsstaat herdacht onder redactie van Engels en ande-
ren.22 Wie echter verwacht in deze bundels te kunnen lezen, welke kenmer-
kenn een publieke orde volgens juridisch deskundigen moet hebben om een 
rechtsstaatt te zijn, zal teleurgesteld worden. Iedere schrijver blijkt haar of 
zijnn eigen favoriete lijstje kenmerken van de rechtsstaat te presenteren. In 
wisselendee combinaties en in verschillende formuleringen komen voor: 
legaliteitsbeginsel,, materieel wetsbegrip, (partiële) machtenscheiding, onaf-
hankelijkee rechterlijke macht, scheiding van de openbare sfeer en de privé-

22 Bovens/Derksen/Witteveen 1987; Engels 1989. 
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sfeer,, decentralisatie, klassieke grondrechten, sociale grondrechten, stabiele 
rechtsregels,, rechtszekerheid, nastreven van sociale rechtvaardigheid, repre-
sentatie,, democratie, primaat van de politiek, openbaarheid van bestuur, 
zorgvuldigee afweging van belangen, algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur,, door recht beperkte beleidsruimte van de overheid, uitvoering van 
beleidd gebonden aan wetten, het beginsel van de dienende overheid, rechts-
beschermingg van de burger, formele rechtsgelijkheid, materiële rechtsgelijk-
heid. . 

Dee hoeveelheid genoemde kenmerken, in steeds wisselende combinaties, 
iss overweldigend. Dit gegeven inspireert schrijvers tot weelderige metafo-
ren.. Het rechtsstaatsbegrip is: als een kapstok waaraan ieder zijn eigen 
variantt als een jas kan ophangen; als een spons die elk element opzuigt dat 
menn eraan wil toevoegen; als een ster aan de hemel die slechts duidelijk 
waarneembaarr is als je er niet naar kijkt; als een herenhuis met vele, ver-
schillendd gemeubileerde kamers; als een home-page met hyperlinks.3 Als 
dezee beelden één ding duidelijk maken, dan is het wel dat 'men er verschil-
lendd over kan denken', dat er geen zekerheid is over het rechtsstaatsbegrip. 

Iss het erg, dat die zekerheid er niet is? Nee, zegt de een, dat is niet erg, 
hett is juist een voordeel, het houdt de discussie gaande. Ja, zegt een ander, 
hett is wel erg, het rechtsstaatsbegrip 'brengt immers het stellen van norma-
tievee grenzen aan het optreden van de overheid met zich mee. Daarom is 
duidelijkheidd over de inhoud van het begrip noodzakelijk.'4 Een derde 
meentt dat de vraag zelf niet zinvol is: het is nu eenmaal onvermijdelijk dat 
zo'nn sterk politiek geladen onderwerp omgeven is door meningsverschillen; 
daarr heeft men zich maar bij neer te leggen. Een vierde reageert: er zijn 
inderdaadd meningsverschillen, maar dat wil nog niet zeggen dat de onzeker-
heidd onoplosbaar is; onderzoek van de geschiedenis van de rechtsstaat kan 
uitkomstt bieden. 

Mett deze studie schaar ik mij aan de zijde van hen die zich niet bij voor-
baatt willen neerleggen bij de schimmigheid van het rechtsstaatsdebat. Een 
waarderendd begrip als rechtsstaat zou niet maar losjesweg moeten worden 
gebruikt,, want de inzet van het debat is niet gering. In geding is immers de 
legitimiteitt van de publieke orde, en daarmee ook de gerechtvaardigdheid 
vann een aanspraak op gehoorzaamheid. Men mag verlangen dat waardeoor-
delenn over rechtsstatelijke legitimiteit van argumenten worden voorzien. Als 
menn niet argumenteert, blijven beweringen over rechtsstatelijke legitimiteit, 

33 Resp. Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 7; Scheltema 1989, p. 12; Westerman 1989, 
p.. 27; Bovens 1999, p. 7 en 11. 
44 Lambers/Schuiling 1989, p. vi. 
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off  ze nu van verdedigers of van tegenstanders komen, in de lucht hangen. 
Zoo ook de aanspraak op gehoorzaamheid, of de afwijzing daarvan. 

B.. Goede samenleving 

Hett is vergeefse moeite te streven naar meer duidelijkheid, zo luidt een van 
dee reacties op de onzekerheid over het rechtsstaatsbegrip. Rechtsstaatsopvat-
tingenn hebben een sterke politie k-morele lading, en men denkt nu eenmaal 
verschillendd over waarden. Deze reactie is niet overtuigend. Een duidelijke 
argumentatiee bij waardeoordelen is niet afhankelijk van het bestaan van 
consensuss over de waarden. Meer nog: het bestaan van meningsverschillen 
steltt juist hoge eisen aan argumentatie. 

Hett is dan nuttig te onderkennen dat er ook moeilijkheden bestaan die 
voorall  begripsmatig van aard zijn. Hoe moeten bijvoorbeeld de verschillen-
dee lijstjes rechtsstaatskenmerken worden begrepen? Ze lijken soms het 
meestt op verlanglijstjes, opgesteld volgens een maximalisering strategie. 
Menn brengt de eigen politieke wensen zoveel mogelijk onder in het 
rechtsstaatsbegrip,, met de bedoeling dat er een sturende werking vanuit 
gaat. . 

Exemplarischh voor de maximaliserende benadering is de veel geciteerde 
omschrijvingg van de rule of law van het International Congress of Jurists in 
1959:: 'The Rule of Law is a dynamic concept for the expansion and fulfil -
mentt of which jurists are primarily responsible and which should be 
employedd not only to safeguard and advance the civil and political rights of 
thee individual in a free society, but also to establish social, economic, 
educationall  and cultural conditions under which his legitimate aspirations 
andd dignity may be realized.'5 Op zo'n omschrijving past slechts het com-
mentaarr van Raz: 'If the rule of law is the rule of the good law then to 
explainn its nature is to propound a complete social philosophy. But if so the 
termm lacks any useful function. We have no need to be converted to the rule 
off  law just in order to discover that to believe in it is to believe that good 
shouldd triumph.'6 

Eenn inhoudelijk uitgedijd rechtsstaatsbegrip als dat van het International 
Congresss maakt een scherp rechtsstatelijk legitimiteitsdebat onmogelijk. Wel 
maaktt het attent op een bijzonder aspect van het rechtsstaatsdebat, dat hier-
voorr al even is aangestipt: de zorg voor de rechtsstaat zou bij uitstek een 
verantwoordelijkheidd van juristen zijn. Dat doet vermoeden dat juridische 

55 Report of Committee I of the International Congress of Jurists at New Delhi, 1959 (citaat 
overgenomenn uit Zoethout 1995, p. 257). 
66 Raz 1979, p. 211. 
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deskundigheidd van belang is voor de beoordeling van eventuele problemen 
vann rechtsstatelijkheid. Juristen hebben in dat geval een verantwoordelijk-
heidd die samenhangt met hun vakdeskundigheid. Aannemelijk is dat zij dan 
graagg meer willen weten over de inhoud en omvang van die verantwoorde-
lijkheid.. Het is immers niet aantrekkelijk om verantwoordelijk te zijn voor 
alles. . 

Welkk alternatief is er voor de maximaliserende benadering van de rechts-
staatt als goede samenleving? Er was het beeld van het rechtsstaatsbegrip als 
eenn van die begrippen die zich gedragen 'als sterren aan de hemel: zolang je 
err niet naar kijkt zijn ze duidelijk waarneembaar, maar zodra je je blik erop 
richtt lijken zij zich in het luchtledige op te lossen.'7 De waarneembaarheid 
vann sterren kan worden bevorderd door gebruik te maken van sterk vergro-
tendee hulpmiddelen. Ook het rechtsstaatsbegrip is van dichterbij te bekijken. 
Ikk zal verdedigen dat het rechtsstaatsbegrip een vaste kern heeft: de binding 
vann de staat aan het recht. Onderzoek van die kern kan bijdragen tot 
nauwkeurigerr argumentatie in het rechtsstaatsdebat. 

C.. Rechtspositivistische benadering 

Dee politieke lading van het rechtsstaatsdebat, met alle meningsverschillen 
vann dien, maakt het debat boeiend. Een politiek debat over de wenselijkheid 
vann een binding van de staat aan het recht wordt echter een schijndebat als 
dee deelnemers niet tot op zekere hoogte van elkaar weten wat zij verstaan 
onderr de binding van de staat aan het recht. Bovendien veronderstelt de 
rechtsstatelijkee evaluatie van overheidsoptreden, dat bepaald is wat geëvalu-
eerdd gaat worden. 

Omm dergelijke aandachtspunten uit te werken is een rechtspositivistische 
benaderingg bij uitstek geschikt. Het rechtspositivisme bevat de belofte dat 
meerr helderheid en duidelijkheid in het spreken over recht te bereiken is, als 
menn de beschrijving van het recht loskoppelt van de waardering ervan. 
Gelett op de dominante plaats van de politiek-morele waarden in het rechts-
staatsdebat,, is dat een intrigerende belofte. Uitdagend is een rechtsposivisti-
schee benadering van het rechtsstaatsdebat ook, omdat men er vaak niet meer 
vann verwacht dan het roemruchte standpunt van Kelsen, dat elke staat een 
rechtsstaatt is. 

Wanneerr men de blik richt op de binding van de staat aan het recht als 
kernn van het rechtsstaatsbegrip, worden de onduidelijkheden vooralsnog 
slechtss verschoven. Wel kunnen dan meer gerichte vragen worden gesteld. 
Watt kan men verstaan onder 'binding van de staat aan het recht'? Hoe valt 

77 Westerman 1989, p. 27. 
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tee begrijpen dat die binding bijdraagt aan legitimiteit? Het doel van deze 
studiee is om tot een beter begrip te komen van de stelling dat het recht 
eigenschappenn heeft die de mogelijkheid bieden om het handelen van publie-
kee gezagsdragers zodanig aan het recht te binden, dat de gebondenheid aan 
hett recht kan bijdragen aan de legitimiteit van dat handelen. 

D.. Plan van behandeling. Literatuurkeuze 

Datt het nuttig is voor het rechtsstaatsdebat om aandacht te besteden aan de 
bindingg van de staat aan het recht als kern van het rechtsstaatsbegrip spreekt 
niett vanzelf. Andere schrijvers reageren anders op de onduidelijkheid van 
hett debat. In deel I zal het gekozen uitgangspunt daarom worden toegelicht, 
aangescherptt en verdedigd, met behulp van een bespreking van een aantal 
concurrerendee benaderingen van begripsmatige problemen in het rechts-
staatsdebat.. In dit deel wordt bovendien besproken, wat de aard is van het 
rechtsstatelijkee legitimiteitsprobleem waarop de binding van de staat aan het 
rechtt een antwoord is. Ook dit gebeurt met behulp van een bespreking van 
beschouwingenn van anderen, ditmaal van schrijvers met uiteenlopende op-
vattingenn over de (voor)geschiedenis van de rechtsstaat. Zo moet worden 
voorkomenn dat deze studie slechts de uitwerking is van een geïsoleerde 
positiee in het rechtsstaatsdebat. 

Dee keuze van de in deel I te bespreken schrijvers is moeilijk geweest en 
konn niet anders dan zeer selectief zijn. Voorop stond het belang dat de 
verschillendee te bespreken standpunten vertegenwoordigd waren. Er moes-
tenn dus schrijvers worden gekozen met een benadering die als exemplarisch 
voorr een bepaald standpunt kan worden beschouwd. De keuze van de indivi-
duelee schrijvers is vervolgens waar mogelijk bepaald doordat zij een bijdra-
gee hebben geleverd aan de twee gespecialiseerde bundels Rechtsstaat en 
sturingsturing en De rechtsstaat herdacht} In aanvulling hierop is rekening gehou-
denn met invloed van anderen in het Nederlandse rechtsstaatsdebat. Deel I 
besluitt met een rechtspositivistische omschrijving van het probleem van 
rechtsstatelijkee legitimiteit. 

Voorr de verdere uitwerking van het zo bepaalde probleem is de litera-
tuurkeuzee heel anders verlopen. Ruiter schrijft ter inleiding van een artikel 
overr de rechtsstaat: 'Ongeveer tweehonderd jaar lang zijn mij [...] schrij-
verss over dit onderwerp voorgegaan die op hun beurt het merendeel van hun 
opvattingenn uit nog veel oudere bronnen hadden geput. Een dergelijk rijk 
verledenn vormt een belemmering om iets wezenlijks aan de erfenis toe te 
voegen.. Daarom heeft het misschien meer zin de erfenis zelf te inspecte-

88 Zie voetnoot 2. 
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ren.'99 Dit wijze woord geldt ook voor een rechtspositivistische benadering 
vann de 'binding van de staat aan het recht'. Er liggen voldoende aankno-
pingspuntenn in de intellectuele erfenis van twee rechtspositivistische den-
kers:: Franz Neumann en Hans Kelsen. Hun opvattingen worden in deel II 
enn III besproken. 

Bijj  Neumann staat de vraag centraal hoe moderne staten op seculiere en 
rationelee wijze gerechtvaardigd kunnen worden door de heerschappij van het 
recht.. Hij formuleert een aantal eisen aan de hand waarvan de rechtsstatelij-
kee relevantie van algemene theorieën over staat en recht kan worden be-
paald.. Hij past zijn eisen ook toe op vele van de thema's die in het rechts-
staatsdebatt keer op keer aan de orde komen. Te denken is aan de spanning 
tussenn soevereiniteit en vrijheid, aan abstract-algemeen recht als garantie 
voorr vrijheid; aan machtenscheiding, grondrechten, en legaliteitsbeginselen; 
aann de spanning tussen rechtsinstrumentalisme en rechtsstatelijke waarbor-
gen.. De bespreking van zijn theorie verschaft mij een kader waarbinnen ik 
ookk aspecten van het Nederlandse rechtsstaatsdebat aan de orde kan stellen. 

Neumannn gaat ervan uit dat een effectieve binding van de staat aan het 
rechtt niet vanzelf spreekt. In beginsel heeft de staat originaire en rechtens 
ongebondenn rechtsmacht. Juist daarom kan er een legitimerende werking 
uitgaann van een praktijk die zich aan beperkend recht houdt. Hij signaleert 
well  dat op een aantal rechtsgebieden de mogelijkheid is afgenomen om een 
bindingg aan het recht te praktiseren. Maar hij komt niettemin tot de conclu-
siee dat juridische gezaghebbers een 'normativistische attitude' moeten heb-
ben:: zij moeten zichzelf aan rechtsregels gebonden achten. Daar laat hij het 
bij.. Hoe rijk zijn theorie overigens ook is, zo'n besluit is niet bevredigend, 
all  was het maar omdat de binding aan het recht als legitimerende factor 
voorr het handelen van publieke gezagsdragers heden ten dage zo controver-
sieell  is. 

Watt in Neumanns rechtsstaatstheorie de 'losse eindjes' zijn, krijgt de 
vollee aandacht in Kelsens opvattingen over staat en recht, die in deel III 
wordenn besproken. De bespreking is toegespitst op de vraag wat volgens de 
strengg rechtspositivistische benadering van Kelsen kan worden verstaan 
onderr een aan het recht gebonden staat. Daar zal blijken dat van Kelsen 
meerr te leren is dan dat elke staat een rechtsstaat is. 

Hett afsluitende deel IV laat zien hoe de toepassing van Neumanns 
rechtsstaatscriteriaa op een op kelseniaanse wijze beschreven rechtspraktijk 
kann leiden tot voor anderen controleerbare evaluatieve conclusies over de 
rechtsstatelijkee legitimiteit van een rechtspraktijk. 

99 Ruiter 1987, p. 105. 





DEELL I 

Eindelooss meningsverschil 





2. . 

Vastee begripskern 

Overr het begrip rechtsstaat is meer te zeggen dan dat 'men er verschillend 
overr kan denken'. De ongrijpbaarheid van het rechtsstaatsdebat is niet alleen 
terugg te voeren op de politieke lading ervan, met alle meningsverschillen 
vann dien. De nauwkeurigheid van rechtsstaatsargumenten is gebaat bij een 
naderr onderzoek van wat als de vaste kern van het rechtsstaatsbegrip kan 
wordenn beschouwd: de binding van de staat aan het recht. Zo luiden de 
uitgangsstellingenn van deze studie. Ze hoeven niet als vanzelfsprekend te 
wordenn opgevat. Ze moeten concurreren met andere mogelijke reacties op 
dee onduidelijkheid van het rechtsstaatsdebat. 

A.. Verspilde moeite 

Prealabell  is de kritiek, dat het verspilde moeite is om bezig te zijn met 
begripsproblemenn van het rechtsstaatsdebat. Zulke kritiek is vanuit twee 
hoekenn te verwachten. 

a.a. Een voor ieder vertrouwd begrip 
Tenn eerste is er het standpunt dat het rechtsstaatsbegrip weliswaar onnauw-
keurigg is, maar dat dit geen bezwaar is. Immers: 'Om in een tamelijk hete-
rogenee politieke cultuur de discussie aan te kunnen gaan over de waarde van 
bepaaldee overheidsactiviteiten, moeten de daarbij figurerende begrippen 
somss abstract van aard zijn. Terwijl de perspectieven van verschillende 
deelnemerss aan de maatschappelijke discussie verschillen, is discussie moge-
lij kk omdat het begrip "rechtsstaat" niet scherp omlijnd is.' Iedereen weet 
well  zo ongeveer wat 'rechtsstaat' betekent. Iedereen kan daarom meedoen 
aann het rechtsstaatsdebat. Dat debat kan het goed stellen zonder een precieze 
betekeniss van 'rechtsstaat'; het wordt niet door conceptuele problemen 
bemoeilijkt.. De problemen die er zijn, zijn pragmatisch van aard; ze ont-
staann als er met het begrip wordt gewerkt.1 

Inderdaadd bieden schrijvers over de rechtsstaat vaak min of meer terloops 
hunn eigen lijstje rechtsstaatskenmerken aan. Ze hebben kennelijk ieder met 

11 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6, 7. 
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hett eigen rechtsstaatsbegrip geen moeite. Integendeel, elk lijstje wordt ge-
presenteerdd met een sterke suggestie van evidentie. Doordat iedere schrijver 
opnieuw,, voor de eigen opsomming, evidentie suggereert, is het niet vreemd 
datt de algemene indruk ontstaat van een voor ieder vertrouwd begrip rechts-
staat.. Een verzameling van geïsoleerde opsommingen maakt echter nog geen 
debat. . 

Voorall  degenen die de verschillende standpunten met elkaar in contact 
willenn brengen, uiten dikwijls de wens van een duidelijker rechtsstaatsbe-
grip.. Waarom zouden zij dat doen, als het voor de discussie juist een voor-
deell  is om een onnauwkeurig rechtsstaatsbegrip te gebruiken? De inleiders 
vann de bundel De rechtsstaat herdacht merken op: 'Het begrip rechtsstaat 
wordtt bijna altijd gebruikt zonder nadere uitleg, alsof het voor iedereen 
dezelfdee betekenis heeft. Na enige studie blijkt dat niet zo te zijn.' Maar: 
'Voorr een zuivere discussie over de rol van de overheid in onze samenle-
vingg is het nodig te weten wat wordt verstaan onder het begrip rechtsstaat 
enn hoe, en in welke mate, het overheidsoptreden door het recht begrensd 
wordt'.2 2 

Dee verschillen in de opsommingen van rechtsstaatskenmerken doen de 
schrijverss van het openingsartikel van de bundel Rechtsstaat en sturing 
opmerken:: '"Rechtsstaat" [...] lijk t wel een vertrouwd begrip. Elke jurist 
weett wat ermee bedoeld wordt. De auteurs van dit boek leggen pro memo-
riee nog even uit wat er allemaal bijhoort, maar lijken er geen moment aan te 
twijfelenn wat een rechtsstaat eigenlijk is. Raar genoeg blijken de in dit boek 
gegevenn omschrijvingen bijna net zoveel van elkaar te verschillen als de 
definitiess van "sturing".' In reactie daarop stellen zij de vraag: 'Waarom 
zijnn er zulke verschillen in de omschrijvingen en waarom lijken er overal 
lacuness te zijn?' En ook al menen zij dat de problemen met het rechtsstaats-
begripp pas ontstaan 'als er met het begrip gewerkt moet worden', ze vinden 
ook,, dat het zinvol is een poging te doen om het rechtsstaatsbegrip 'wat 
problematischerr [...] te maken', '[o]mdat men de problemen met het rechts-
staatsbegripp vaak onderschat'.3 Kennelijk willen zij de wat al te grote van-
zelfsprekendhedenn afzwakken. Dan blijken zij het toch de moeite waard te 
vindenn om aandacht te besteden aan begripsmatige aspecten van het rechts-
staatsdebat. . 

b.b. Achterhaald debat 
Dee stelling dat de binding van de staat aan het recht de kern is van het 
rechtsstaatsbegrip,, zegt niets over de mogelijkheid of wenselijkheid van die 

22 Lambers/Schuiling 1989, p. v, vii. 
33 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6v. 
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binding.. Er zijn schrijvers die het hele debat over rechtsstatelijke legitimiteit 
achterhaaldd achten. Wat heeft het dan voor zin om begripsproblemen van de 
rechtsstaatt te willen bespreken? 

Bindingg van de staat aan het recht heeft een behoudende strekking, die, 
zoo stellen velen, niet meer past in de hedendaagse samenleving. Deze ken-
merktt zich door complexiteit, heterogeniteit, flexibiliteit, fragmentatie, of 
hoee men het ook wenst te noemen. Het juridisch handelen van de staat 
moet,, goed aangepast aan de tijd, gericht zijn op realisering van beleidsdoe-
len,, op rechtsvorming in overleg en onderhandeling met particuliere partij-
en,, en op de totstandkoming van beslissingen die rekening houden met alle 
bijzonderhedenn van individuele gevallen. Zulke rechtsvorming wordt belem-
merdd door een binding aan voorafgaand recht. Gewenst is slechts een zorg 
voorr enige continuïteit. En daarbij past niet de eis van 'binding aan', maar 
diee van 'aansluiting bij' het bestaande recht. Dan is er pas ruimte voor een 
adequatee juridische sturing van de samenleving, waarbij rekening gehouden 
wordtt met de sociale omgeving waarin de sturing plaatsvindt. Men zegt dan 
bijvoorbeeldd 'dat de rechtsstaat, met zijn ordening langs lijnen van represen-
tatiee en hiërarchie, zich niet verdraagt met moderne systeemsturing die in 
hogee mate afhankelijk is van situationeel en relationeel (dus niet hiërarchisch 
enn representatief) leren. '4 

Degenenn die het bestuur of de rechtspraak heden ten dage niet meer 
willenn dwingen in het 'keurslijf' van voorafgaande rechtsregels, verwerpen 
daarmeee niet zonder meer elke binding van de staat aan het recht. Wat te 
denkenn van een binding van uitvoerende organen aan brandveiligheidsvoor-
schriftenn voor de horeca? Of van een binding van de wetgever aan bijvoor-
beeldd het Europese communautaire recht, of aan internationale verdragen ter 
beschermingg van mensenrechten? Bij mijn weten verdedigt niemand de 
stellingg dat er, op welk rechtsgebied ook, geen enkele actuele waarde meer 
ligtt in een binding van statelijke gezagsorganen aan het recht, of dat nu 
wetgevers,, bestuurders of rechters zijn. Wel zijn er vragen te beantwoorden. 
Welkee waarden heeft men op het oog? Op grond waarvan meent men dat 
dezee al dan niet actueel zijn? Hoe stelt men vast wat waardevol is? 

Menn zegt wel dat de binding aan het recht in de concrete rechtspraktijk 
sterkk is afgenomen, maar dat voor de Nederlandse publieke orde als geheel 
nogg steeds opgaat: 'Nederland is een rechtsstaat'. Hoe is dit te rijmen? En 
bovendien:: legitimiteitsvragen hebben ook betrekking op concreet optreden 
vann publieke autoriteiten. Daar waar een binding aan het recht ontbreekt, of 
slechtss in geringe mate bestaat, zijn zij (mede) aangewezen op andere dan 
rechtsstatelijkee legitimiteitsgronden. Om te kunnen constateren waar voor 

44 Aldus vat Van Glinsteren (1987, p. 185) dit standpunt samen. 
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hett concrete optreden geen of slechts een zwakke aanspraak mogelijk is op 
rechtsstatelijkee legitimiteit, is een bepaald begrip van de rechtsstaat nodig. 

Kortom,, wie niet duidelijk maakt wat hij verstaat onder 'binding van de 
staatt aan het recht', maakt het onmogelijk om te beoordelen of het een 
steekhoudendee bewering is, dat de hedendaagse publieke orde zich niet met 
bindingg aan het recht verdraagt, of dat het recht de publieke orde niet meer 
bindtt of kan binden. De bewering dat het rechtsstaatsdebat achterhaald is, 
leidtt geenszins tot de conclusie dat het verspilde moeite is aandacht te beste-
denn aan begripsproblemen van de rechtsstaat. 

B.. Essentieel betwist begrip 

Vervolgenss is kritiek te verwachten op de stelling dat de binding van de 
staatt aan het recht de vaste kern is van het rechtsstaatsbegrip. De stelling 
verdraagtt zich op het eerste gezicht niet met de opvatting dat politieke be-
grippenn als autonomie, rechtvaardigheid, soevereiniteit en democratie 'es-
sentiallyy contested concepts' zijn, een idee dat door Gallie in de politieke 
theoriee is geïntroduceerd.5 'Rechtsstaat' past in dit rijtje begrippen. Maar 
watt betekent het eigenlijk dat het begrip rechtsstaat betwist is? En wat bete-
kentt het dat 'rechtsstaat' niet zomaar betwist is, maar essentieel betwist? 

a.a. Gedeeld begrip en noodzakelijk meningsverschil 
Err bestaat verschil van mening over de betekenis van 'rechtsstaat'. Dat 
meningsverschill  kan echter niet alle aspecten van de betekenis van 'rechts-
staat'' betreffen. Een betwist concept moet tot op zekere hoogte ook een 
gedeeldd concept zijn. Anders zou het gebruik van het woord rechtsstaat 
slechtss leiden tot een totale spraakverwarring. 'Betwistbaarheid' van een 
termm duidt op een bijzonder type verbale onbepaaldheid, niet op volledige 
onbepaaldheid.6 6 

Opp grond waarvan herkennen en accepteren we bepaalde argumenten van 
onszelff  en van eventuele politieke mede- en tegenstanders als argumenten 
vann rechtsstatelijkheid, los van de bijzondere waarderende inhoud ervan? 

55 Gallie 1956, p. 166-198. 

66 Waldron (1994, p. 512-513, 526v.) bespreekt drie vormen van verbale onbepaaldheid: 
ambiguïteit,, vaagheid en betwistbaarheid. Een uitdrukking wordt betwistbaar als het duidelijk 
iss dat ze een normatieve maatstaf bevat, maar verschillende gebruikers van mening verschillen 
overr de gedetailleerde inhoud van die normatieve maatstaf. Een betwistbare uitdrukking is 
steedss ook vaag: er is onzekerheid over wat er wel en niet onder het begrip valt. Een betwist-
baree uitdrukking kan tot een ambigue worden als de betwiste betekenissen zich verzelfstandi-
gen.. Waldron gaat bovendien na in welke opzichten van termen kan worden gezegd dat ze 
essentieell  betwistbaar zijn. Ik volg in deze paragraaf zijn indeling. 
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Hett behoort in elk geval tot het vaste, bepaalde deel van de betekenis van 
'rechtsstaat'' dat er een positief waardeoordeel aan de orde is als men de 
termm gebruikt. Dat dit het geval is, doet nog niet de onzekerheid ontstaan. 
Hett probleem is dat de term 'rechtsstaat' niet de criteria aangeeft op grond 
waarvann dit waardeoordeel totstandkomt. De gebruikers van 'rechtsstaat' 
verschillenn van mening over de precieze inhoud van de te gebruiken waarde-
maatstaven.. Dit deel van de betekenis van 'rechtsstaat' is betwist. 

Err moet nog meer tot het vaste deel van de betekenis van 'rechtsstaat' 
behorenn dan dat er een positief waardeoordeel aan de orde is. Men kan 
'rechtsstaat'' niet voor welke evaluatie dan ook gebruiken, althans niet wan-
neerr men deelneemt aan een ontwikkeld rechtsstaatsdebat van juridische 
deskundigen.. In dat debat lijk t men 'rechtsstaat' te gebruiken als de evalua-
tiee te maken heeft met de legitimiteit van de politieke inrichting van een 
samenlevingg - nauwkeuriger: van het statelijke handelen daarin -, en als bij 
diee evaluatie een belangrijke rol voor het recht is weggelegd - nauwkeuri-
ger:: als de evaluatie betrekking heeft op de binding van de staat aan het 
recht.. Van der Vlies zegt bijvoorbeeld: 'Het begrip rechtsstaat houdt in 
essentiee in dat de staat onderworpen is aan het recht. Dat is natuurlijk een 
platitude.'' Vervolgens zegt zij, dat het begrip zijn inhoud krijgt door con-
creterr de eisen waaraan een rechtsstaat moet voldoen, aan te geven.7 En 
Hirschh Ballin merkt op: 'Kenmerk van een rechtsstaat is heel in het alge-
meenn gebondenheid van de overheid aan het recht.' Hij vervolgt met een 
besprekingg van de grondrechten en het legaliteitsbeginsel.8 

Alss deze suggestie over het gebruik van 'rechtsstaat' juist is, dan behoort 
hett tot het vaste deel van de conventionele betekenis van 'rechtsstaat' dat er 
eenn positief waardeoordeel aan de orde is over een legitimerende binding 
vann de staat aan het recht.9 Het meningsverschil over de betekenis van 
'rechtsstaat'' betreft niet het gehele rechtsstaatsbegrip, maar is slechts daar te 
situerenn waar met betrekking tot de binding van de staat aan het recht de 
waardemaatstavenn worden ingevuld: aan welk recht, hoe gebonden? Om een 
onderscheidd van Hart10 over te nemen: het begrip rechtsstaat heeft een con-
stantt en een variabel begripsdeel. Gegeven het constante begripsdeel, dat 
'rechtsstaat'' tot een gedeeld begrip maakt, is er de onbepaaldheid van het 
variabelee begripsdeel dat de waardemaatstaven bevat. 

77 Van der Vlies 1987, p. 121. 
88 Hirsch Ballin 1987, p. 91. 

99 Zo nee, dan moet aan de 'binding van de staat aan het recht' een bescheidener plaats 
wordenn toegekend. Zie hierna onder b. 
100 Hart 1961, p. 156. 
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Hett begrip rechtsstaat heeft een vaste kern én is noodzakelijkerwijs ver-
bondenn met meningsverschil. Met de onbepaalde maatstaven van het rechts-
staatsbegripp is het meningsverschil gegeven. Anders gezegd: het maakt deel 
uitt van de betekenis van 'rechtsstaat', dat 'men er verschillend over kan 
denken'.. Dit is het eerste aspect van de essentiële betwistbaarheid van het 
rechtsstaatsbegrip. . 

b.b. Concepties 
Hett rechtsstaatsbegrip is ook in een tweede opzicht als essentieel betwist te 
beschouwen.. 'Essentially contested' duidt ook op de notie dat mensen over 
dee evaluatiecriteria van het variabele begripsdeel ten diepste van mening 
verschillen,, en niet slechts over randgevallen. Als het meningsverschil zo 
verr gaat, kan het rivaliserende paradigma's genereren. De verschillende 
gebruikswijzenn van een zo verregaand betwist concept worden wel 'concep-
ties'' genoemd.11 

Inn de rivaliserende concepties van 'rechtsstaat' heeft het onbepaalde, 
variabelee deel van het rechtsstaatsconcept invulling gekregen met bepaalde, 
uiteenlopendee waardemaatstaven. De conceptie dat de klassieke rechtsstaat 
uitt de negentiende eeuw het paradigma is van de binding van de staat aan 
hett recht, rivaliseert bijvoorbeeld met de conceptie dat de negentiende-eeuw-
see rechtsstaat slechts een bijzondere historische vorm is van binding van de 
staatt aan het recht. De conceptie dat 'rechtsstaat' duidt op binding van de 
staatt aan het positieve recht, rivaliseert met de conceptie dat 'rechtsstaat' 
duidtt op binding van de staat aan een achter het positieve recht liggende 
rechtsidee. . 

Alss het juist is dat de legitimerende binding van de staat aan het recht het 
vaste,, bepaalde deel uitmaakt van de betekenis van 'rechtsstaat' als gedeeld 
begrip,, dan verschillen de concepties van het rechtsstaatsbegrip van elkaar 
doordatt ze de variabele waardemaatstaven voor de binding van de staat aan 
hett recht op uiteenlopende wijze fixeren. 

Sommigenn menen dat de binding van de staat aan het recht zelf al moet 
wordenn gezien als een van de invullingen van het variabele deel van het 
rechtsstaatsbegrip.122 Dan is niet meer verdedigbaar dat de binding van de 
staatt aan het recht de vaste kern is van het algemeen gedeelde begrip rechts-
staat.. De binding kan in dat geval slechts worden opgevat als de kern van 

111 Waldron 1994, p. 529, 531. Vgl. Rawls 1971, p. 5, 10 over het concept en de concepties 
vann justice; Dworkin 1977, p. 134-136 over het concept en de concepties van fairness en 
1986,, p. 70-72 over het concept en de concepties van courtesy. 

122 Zie bijv. Griffiths 1989, p. 87: 'Het begrip "rechtsstaat" kan op diverse wijzen worden 
ingevuld.. In de minimalistische - tevens "hardste" en "leegste" versie, heeft het betrekking op 
eenn situatie waarin het overheidshandelen gebonden is aan rechtsregels.' 
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dee rechtspositivistische rechtsstaatsconceptie waaraan deze studie is gewijd. 
Zoalss echter zal blijken, is de binding van de staat aan het recht de gemeen-
schappelijkee noemer in uiteenlopende rechtsstaatsconcepties. 

c.. Stimulerend meningsverschil 
Hett meningsverschil over de betekenis van 'rechtsstaat' is niet af te doen als 
slechtss een strijd om woorden; het is voor de bruikbaarheid van de term 
essentieell  dat het meningsverschil bestaat. Dit is de derde notie van het 
essentiëlee karakter van de controverse over het begrip. Bepaalde begrippen 
zijnn belangrijk niet ondanks, maar dankzij hun omstredenheid.13 

Alss er slechts sprake zou zijn van een woordenstrijd, zou men zich tevre-
denn kunnen stellen met een inventarisatie van gebruikte betekenissen. Of 
menn zou kunnen proberen zich aan het meningsverschil te onttrekken door 
eenn eigen betekenis van de term te stipuleren. Dat gebeurt allemaal niet. 
Iedereenn erkent dat het meningsverschil onoplosbaar is, en dat er niemand 
zall  zijn die het laatste woord heeft. Toch stopt de discussie niet. Gallie zegt: 
'Eenn essentieel betwist begrip gebruiken betekent het zowel defensief als 
agressieff  gebruiken'. En: '[E]ach party continues to defend its case with 
whatt it claims to be convincing arguments, evidence and other forms of 
justification',, ook al weet ze dat wat ze beweert in feite niet overtuigt.14 

Volgenss Gallie stopt de discussie niet, omdat het voortgezette gebruik van 
hett betwiste begrip waardevol is. Het levert een bijdrage aan de ontwikke-
lingg en ondersteuning van waar het bij het gebruik van de term om gaat. 
Hett bevordert de aanscherping van de argumentatie. Een bewering over de 
aardd van de rechtsstaat kan door het aanhoudende meningsverschil rijker 
zijnn en meer subtiel dan wanneer de bewering rechtstreeks was gemaakt 
vanuitt een historisch onbetwiste consensus.15 

Hett rechtsstaatsbegrip is een essentieel betwist begrip in de zin van Gal-
lie.. Dit te onderkennen is niet onverenigbaar met de stelling dat de binding 
vann de staat aan het recht de vaste, onbetwiste kern ervan is. Het eindeloze 
meningsverschill  heeft geen betrekking op deze kern, die 'rechtsstaat' tot een 
gedeeldd begrip maakt. Het heeft betrekking op de variabele evaluatiecriteria 
voorr de binding van de staat aan het recht. 

133 Waldron 1994, p. 530-531. 
144 Gallie 1956, resp. p. 172 en 168. 

155 Waldron 1994, p. 532, 540. Waldrons slotopmerking luidt: 'We zijn het over vele dingen 
inn onze samenleving niet eens, maar misschien kunnen we het eens zijn hierover: dat we door 
dee voortgaande argumentatie over bepaalde kwesties een betere samenleving zijn dan we 
zoudenn zijn als zulke argumentaties artificieel of stipulatief worden afgesloten.' 
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C.. Familiegelijkenissen 

Eenn van de reacties op de meningsverschillen over de rechtsstaat zoekt 
aansluitingg bij Wittgenstein en diens kritiek op de neiging om bij alle woor-
denn een gemeenschappelijk kenmerk in hun toepassingbereik te willen ont-
dekken.. Misschien is er wel niets gemeenschappelijks te vinden, maar zijn 
err slechts elkaar overlappende en kruisende familiegelijkenissen te ontdek-
kenn tussen al datgene waarnaar een woord verwijst.16 Witteveen, Bovens 
enn Derksen passen deze kritiek toe op het woord rechtsstaat.17 'De ene 
rechtsstaatt is de andere niet'; 'tussen de concepties van de rechtsstaat be-
staann familiegelijkenissen, maar er is niet één kenmerk dat alle rechtsstaten 
gemeenn hebben.' Als de schrijvers gelijk hebben met deze conclusie, is niet 
langerr vol te houden dat het rechtsstaatsbegrip een vaste, onbetwiste kern 
heeft.. Met zo'n kern heeft immers al datgene wat met 'rechtsstaat' wordt 
aangeduid,, iets gemeenschappelijks. Het is daarom de vraag, hoe overtui-
gendd de bezwaren zijn tegen de stelling dat de binding aan het recht een 
gemeenschappelijkee eigenschap van alle rechtsstaten is. 

Dee schrijvers geven zelf de volgende toelichting: 'Voor "rechtsstaat" 
betekentt dit dat er tussen alle concepties van het rechtsstaatsbegrip familie-
verbandenn bestaan; er zijn overeenkomsten maar er is geen eenvormigheid.' 
Zijj  vergelijken 'rule of law' met 'rechtsstaat'. In Engeland wordt juryrecht-
spraakk beschouwd als een instelling die behoort bij de rule of law, terwijl 
hett ontbreken van juryrechtspraak in Nederland niet wordt opgevat als een 
tekortkomingg vanuit rechtsstatelijk oogpunt. Onafhankelijkheid van de rech-
terr daarentegen behoort zowel tot de kenmerken van de Engelse rule of law 
alss tot die van de Nederlandse rechtsstaat. Ter afsluiting van de vergelijking 
concluderenn zij: '"Rule of law" en "Rechtsstaat" behoren duidelijk tot 
dezelfdee familie, maar zijn niet identiek.' 

Dee conclusie dat 'rule of law' en 'rechtsstaat' niet identiek zijn, zegt in 
ditt verband niet genoeg. Als er slechts familiegelijkenissen bestaan tussen de 
verschillendee verschijnselen die met het woord 'rechtsstaat' worden be-
noemd,, dan is er geen enkel gemeenschappelijk element te vinden. Het valt 
echterr op, dat de schrijvers vrijwel direct voorafgaand aan hun opmerkingen 
naarr aanleiding van Wittgenstein stellen, dat de 'beschaafde conversatie van 
rechtsgeleerden'' over de rechtsstaat weliswaar soms, maar lang niet altijd, 
leidtt tot onoplosbare patstellingen. Zij vervolgen: 'Bovendien zijn alle deel-

166 Wittgenstein 1971, p. 56-57 (§ 65-67). 
177 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6-8. 
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nemerss het over een aantal elementen van de rechtsstaat eens'; russen haak-
jess voegen zij toe: 'gebondenheid van de overheid aan het recht'.18 

Ditt is een frappant resultaat. Want als alle deelnemers aan de conversatie 
hett eens zijn over 'gebondenheid van de overheid aan het recht' als een van 
dee elementen van hun rechtsstaatsconceptie, is het verdedigbaar dat de 
schrijverss een kenmerk hebben gevonden dat gemeenschappelijk is voor wat 
mett het woord 'rechtsstaat' wordt benoemd, althans binnen de vaktaal van 
beschaafdd converserende juridisch deskundigen. 

Datt er wel een gemeenschappelijk kenmerk in de rechtsstaatsconcepties te 
vindenn is, ook volgens de schrijvers zelf, wordt nog eens bevestigd, wan-
neerr zij in de consensus over gebondenheid van de overheid aan het recht 
zelfss aanleiding vinden om het begrip rechtsstaat niet een essentially conte-
stedsted concept, maar een partially contested concept te noemen.19 Op grond 
vann wat zij zelf naar voren brengen, lijk t dan ook niet goed vol te houden 
datt bij 'rechtsstaat' alleen maar sprake is van familiegelijkenissen, die elkaar 
overlappenn en kruisen zonder één element gemeenschappelijk te hebben. 

D.. Contexten 

Hett variabele deel van het rechtsstaatsbegrip bestaat uit de wisselende evalu-
atiecriteriaa voor de legitimerende binding van de staat aan het recht. Er is 
eenn benadering mogelijk die van zulke verschillen gebruik maakt om ver-
schillendee vocabulaires van elkaar af te bakenen, eventueel met verschillen-
dee historische achtergronden. Het is de vraag of deze aanpak de voorkeur 
verdientt boven een benadering die zich terugtrekt op de vaste, onbetwiste 
kernn van het rechtsstaatsdebat. 

Menn wijst wel op constitutionele, liberale, sociale en democratische 'wor-
tels'' van het begrip rechtsstaat: 'afhankelijk van het perspectief van de 
gebruikerr worden de accenten anders gelegd'.20 De perspectiefverschillen 
kann men gebruiken om verschillende contexten te onderscheiden, en om de 
onderscheidenn contexten tot uitgangspunt te nemen voor de beschrijving van 
dee betekenis van 'rechtsstaat'. Elke context kent een eigen betekenis van 
'rechtsstaat',, en binnen een bepaalde context kan men de desbetreffende 
betekeniss nauwkeuriger vaststellen. 

Hett voordeel van deze benadering is, dat het variabele deel van het 
rechtsstaatsbegripp de volle aandacht krijgt. Het nadeel ervan is echter, dat er 

188 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 7. 

199 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 7, 15; zij noemen geen ander onomstreden element 
vann het rechtsstaatsbegrip. 

200 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 15. 
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nauwelijkss grenzen zijn aan te wijzen, althans niet zonder willekeurige 
ingreep.. Zo kan gemakkelijk een weinigzeggende veelheid aan betekenissen 
vann 'rechtsstaat' ontstaan. Men wil zich bijvoorbeeld beperken tot de con-
textt van de vaktaal van de rechtsgeleerdheid. Al snel is dan vast te stellen 
datt deze vaktaal niet een eenduidig en nauwkeurig rechtsstaatsbegrip kent. 
Menn kan vervolgens een verdere verfijning aanbrengen. In het administra-
tiefrechtelijkk debat heeft de betekenis van 'rechtsstaat' andere inhoudelijke 
accentenn dan in het staatsrecht, strafrecht of civiele recht, en ook deze 
laatstee verschillen onderling weer van elkaar. Vervolgens kan men zich er 
nogg rekenschap van geven dat ook binnen de subvocabulaires van de rechts-
geleerdee vaktaal de gebruikte betekenissen gekleurd zijn door de verschillen-
dee juridisch culturele wortels die tot uiteenlopende evaluatiecriteria leiden, 
zodatt een nog verdergaand onderscheid op z'n plaats zou zijn. En bij dit 
alless krijgt men steeds te maken met uiteenlopende politieke voorkeuren van 
dee vakgeleerden. 

Dee benadering om allerlei verschillende vocabulaires, contexten, perspec-
tieven,, discoursen te onderscheiden, fragmenteert het rechtsstaatsbegrip. 
Menn kan dat aantrekkelijk vinden, maar dan nog vormt ze geen overtuigend 
alternatieff  voor de benadering die zich richt op de vaste, onbetwiste kern 
vann het rechtsstaatsbegrip. Het is namelijk geen werkelijk concurrerende 
benadering.. In alle onderscheiden contexten zal nog steeds iets gemeen-
schappelijkss te vinden zijn. In elk onderscheiden vocabulair zullen uitspra-
kenn over de rechtsstaat uitspraken zijn over de binding van het statelijk 
handelenn dat bij dat vocabulair hoort, aan het recht dat bij dat vocabulair 
hoort.. Dat gemeenschappelijke is aparte aandacht waard. 

E.. Samenhang in beginselen 

Dee laatste hier te bespreken reactie op de grote verschillen in rechtsstaatsop-
vattingenn is vrijwel tegenovergesteld aan de bepaling van verschillende 
contextenn met eigen betekenissen van 'rechtsstaat'. Het is een reactie die te 
vindenn is bij Scheltema, in zijn artikel 'De rechtsstaat'.21 Scheltema stelt 
zichh ten doel de inhoudelijke maatstaven voor rechtsstatelijkheid in één 
overzichtt samen te brengen en te structureren. 'Allereerst is het goed te 
trachtenn enige overeenstemming te bereiken over de inhoud van het begrip. 
Indienn juristen, bestuurskundigen en politici er regelmatig mee werken, 
behoortt er meer duidelijkheid te bestaan over de vraag wat precies de in-
houdd ervan is.' Scheltema wil 'een voorzichtige poging doen het begrip iets 
meerr structuur te geven door na te gaan hoe de elementen, die heden ten 

211 Scheltema 1989, p. 11-25. 
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dagee als essentieel voor de rechtsstaat worden beschouwd, onderling met 
elkaarr samenhangen.' Het is zijn bedoeling 'om aan te geven welke elemen-
tenn tegenwoordig in ons land als essentiële elementen van de rechtsstaat 
wordenn beschouwd, en die enigszins gestructureerd te presenteren.'22 

Scheltemaa noemt vier beginselen die 'in grote lijnen de gemeenschappelij-
kee noemer vormen waarop redeneringen over de rechtsstaat zijn gebouwd.' 
Hett zijn: het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het democra-
tiebeginsell  en het beginsel van de dienende overheid. Uit elk van de begin-
selenn leidt hij verschillende eisen af. 'Die eisen zijn geen waarden in zich-
zelf,, maar dienen om de beginselen tot hun recht te laten komen.' Uit het 
rechtszekerheidsbeginsell  leidt hij onder meer de legaliteitseis en de eis van 
onafhankelijkee rechtspraak af. Het gelijkheidsbeginsel leidt volgens hem tot 
dee eis dat het overheidsoptreden door algemeen geformuleerde regels wordt 
bepaaldd en tot de eis van de scheiding van machten. En zo verder. 

Scheltemaa lijk t tot doel te hebben om het essentieel betwiste karakter van 
hett rechtsstaatsbegrip op te heffen. Hij doet een beroep op consensus wan-
neerr hij zijn vier beginselen presenteert. Hij doet opnieuw een beroep op 
consensuss wanneer hij de uit de beginselen afgeleide eisen op een geordende 
manierr samenvat: 'De eisen geven naar mijn mening aan wat men op dit 
momentt voor Nederland aanvaardt als eisen waarvan het publiekrecht uit 
moett gaan.'23 Als men maar goed structureert, zo lijk t het, verdwijnen de 
controversess van de diverse concepties van het rechtsstaatsbegrip. Dan 
zullenn allen zich kunnen vinden in een soort eenheidsconceptie van het 
rechtsstaatsconcept. . 

Scheltema'ss verregaande beroep op consensus is niet plausibel. Al in het 
openingsartikell  van dezelfde bundel merkt Van der Hoeven op, dat Schelte-
maa weliswaar ook even over vrijheid spreekt, maar deze niet noemt als 
basisbeginsell  van de rechtsstaat. Hij vervolgt: 'Op dit punt kan ik zijn me-
ningg niet delen. Naar mijn opvatting is vrijheid en haar bescherming een 
fundamenteell  beginsel van de rechtsstaat waarnaast het gelijkheidsbeginsel 
voorall  als connex aan het vrijheidsbeginsel, maar duidelijk secundair ten 
opzichtee daarvan, moet worden opgevat. En op een afstand daarvan het 
democratiebeginsel.'244 Ook de andere schrijvers in de bundel hebben de 
keuzess van Scheltema niet zonder meer overgenomen. De tegenspraak die 
hijj  ondervindt, duidt erop dat zijn voorstel voor de oplossing van het me-
ningsverschill  over de betekenis van 'rechtsstaat' weinig kans maakt. 

222 Scheltema 1989, p. 15 en 12/3. 

233 Scheltema 1989, p. 22. 

244 Van der Hoeven 1989, p. 3. 
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Hiermeee is niet gezegd dat er over de beginselen waarmee Scheltema het 
variabelee deel van het rechtsstaatsbegrip vult, niet tot op zekere hoogte 
consensuss zou kunnen bestaan. Als men ze maar vaag houdt, en ze zo for-
muleertt dat ze nauwelijks vatbaar zijn voor meningsverschil. Wie is er tegen 
gelijkheid,, vrijheid, rechtszekerheid en democratie? Misschien meent men, 
métt Van der Hoeven, dat democratie niet in het rijtje thuishoort. Maar dat 
iss gemakkelijk op te lossen. Door democratie een andere plaats te geven dan 
inn de eenheidsconceptie van de rechtsstaat, zou de consensus weer zijn 
hersteld.. Dan is iedereen het weer met elkaar eens over de abstracte waar-
denn van de rechtsstaat. Dit zegt echter nog niets over een eventuele schei-
dingg der geesten in de rechtsstaatspraktijk van alledag. Het is aannemelijk 
datt daar alsnog rivaliserende concepties zullen ontstaan, anders gezegd: daar 
zall  blijken dat het rechtsstaatsbegrip niet slechts een constant, maar ook een 
variabell  deel heeft. 

Meerr op de praktijk gericht zijn de rechtsstaateisen die Scheltema zegt te 
hebbenn afgeleid uit de rechtsstaatsbeginselen. Hij meent dat de consensus 
overr de rechtsstaatsbeginselen - de doelen - kan overgaan op de rechts-
staatseisenn - de uit de doelen afgeleide middelen. Zijn benadering illustreert 
dee retorische kracht van een beroep op deductie. Hij verwacht dat zijn 
ordeningg zeer productief zal zijn: 'Start men [...] een redenering vanuit het 
rechtsstaatsbegripp en leidt men daaruit bepaalde consequenties af, dan is 
menn welhaast verzekerd van de algemene instemming met dat resultaat.'25 

Wiee onderkent dat hier geen sprake is van louter afleiding, zal zeggen dat 
dee redenering van Scheltema niet dwingt tot consensus over de meer prakti-
schee rechtsstaatseisen. 

Eenn grotere duidelijkheid in het rechtsstaatsdebat is niet te verkrijgen 
doorr een poging de maatstaven voor de evaluatie definitief te fixeren, want 
diee poging zal niet slagen, nog afgezien van het bezwaar dat men daardoor 
hett stimulerende meningsverschil zou gaan missen dat kenmerkend is voor 
hett rechtsstaatsbegrip als essentieel betwist begrip. Wat onomstreden is in 
hett rechtsstaatsbegrip, is wat het tot een gedeeld begrip maakt: in de beteke-
niss van 'rechtsstaat' zijn variabele evaluatiecriteria vervat met betrekking tot 
dee legitimerende binding van de staat aan het recht. Scheltema besteedt geen 
explicietee aandacht aan deze vaste kern van het rechtsstaatsbegrip. Dat is 
begrijpelijkk omdat zijn voorstel juist bedoeld is om een consensus te berei-
kenn die verder gaat dan deze kern. De binding van de staat aan het recht is 
voorondersteldd in zijn structurering van het rechtsstaatsbegrip met behulp 
vann beginselen en eisen die de evaluatieve criteria bieden voor die binding. 

255 Scheltema 1989, p. 13, 12. 
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'Verrijkingg en ijking' door de geschiedenis 

Hett behoort tot de kenmerken van een essentieel betwist begrip dat er een 
geschiedeniss is van het gebruik van het begrip waarin rivaliserende waarde-
maatstavenn tot uiting zijn gebracht. Ook het begrip rechtsstaat kent een 
dergelijkee geschiedenis. Vaak zegt men dat het hedendaagse rechtsstaatsde-
batt niet te begrijpen is zonder te letten op 'de historische wortels' van de 
rechtsstaat.. En schrijvers maken niet zelden gebruik van 'ontwikkelings'-
termenn als 'aanpassing' of 'verval', om voor het eigen betoog impliciet de 
argumentenn van een bepaalde politiek-juridische traditie te activeren. Van 
Gunsterenn waarschuwt dat opvattingen over de heerschappij van het recht 
mogelijkerwijss 'te mager [zijn] doordat ze niet verrijkt en geijkt zijn door 
historischee leerprocessen.'1 Deze waarschuwing wil ik ter harte nemen, niet 
doorr zelf historisch onderzoek te doen, maar door een aantal historische 
beschouwingenn van anderen te bespreken. Met behulp van die bespreking 
kann de keuze en afbakening van te gebruiken begrippen worden toegelicht. 
Bovendienn geeft ze houvast voor de beantwoording van de vraag wat de 
aardd is van het bijzondere legitimiteitsprobleem waarop de binding van de 
staatt aan het recht als kern van het rechtsstaatsbegrip een antwoord is. 

A.. Keuze van begrippen 

Onduidelijkhedenn in het rechtsstaatsdebat komen niet slechts voort uit de 
rivaliteitt tussen uiteenlopende rechtsstaatsconcepties, maar kunnen te maken 
hebbenn met begripsmatige problemen. Er is geen aanleiding om te denken 
datt dit bij historische beschouwingen over de rechtsstaat anders zal zijn. 

a.a. Rechtsstaat in ruime zin 
Err dreigt een verabsolutering van de rechtsstaat, wanneer men onvoldoende 
rekeningg houdt met historische leerprocessen, aldus Van Gunsteren. 'Een 
verabsoluteringg van de rechtsstaat treedt op, niet doordat men te veel naar 
hett verleden en te weinig naar het heden en de toekomst kijkt, maar veeleer 
doordatt men onvoldoende naar het verleden kijkt, onvoldoende oog heeft 

11 Van Gunsteren 1987, p. 172. 
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voorr de westerse juridische traditie waarin de rechtsstaat wortelt.' De verab-
soluteringg is te vermijden, als men maar 'de rechtsstaat ziet als één mogelij-
ke,, van specifieke historische omstandigheden afhankelijke, uitwerking van 
dee aspiraties van de westerse juridische traditie.'2 

Vann Gunsteren trekt uit de geschiedenis de lering: 'Juridische traditie ja, 
rechtsstaatt nee.' In deze conclusie past hij één bepaalde conceptie van de 
rechtsstaatt toe, namelijk die van de klassieke rechtsstaat uit de negentiende 
eeuw.33 Aldus heeft hij de criteria voor de rechtsstatelijk relevante binding 
vann de staat aan het recht historisch gefixeerd, en wordt het hem mogelijk te 
zeggen:: 'Het bewaren van de vormen van de rechtsstaat, terwijl de condities 
voorr het daadwerkelijke functioneren van recht a la Hayek of Berman niet 
vervuldd zijn, heeft op den duur weinig zin.' Hij maakt er bezwaar tegen, dat 
menn 'de rechtsstaat als de enig mogelijke belichaming van de heerschappij 
vann het recht ziet. '4 In moderne complexe samenlevingen blijf t volgens hem 
dee heerschappij van het recht mogelijk. Niet zoals deze werd opgevat in de 
-- klassieke - rechtsstaat. Wel zoals men deze kent uit de westerse juridische 
traditiee vanaf de elfde eeuw. 

Vann Gunsterens betoog biedt een voorbeeld van het gebruik van een 
historischh gefixeerde rechtsstaatsconceptie. Daartegenover staat het gebruik 
vann historisch flexibele rechtsstaatsconcepties. Scheltema merkt bijvoorbeeld 
op:: 'Het [begrip rechtsstaat] is ontstaan als een reactie op wantoestanden in 
hett verleden. De elementen van de rechtsstaat hebben daarom historische 
wortels,, en zijn ook met de maatschappelijke ontwikkelingen van karakter 
veranderd.. [...] Dit betekent dat het steeds opnieuw nodig is de inhoud van 
hett begrip "rechtsstaat" te bepalen' en daarbij zal men 'met de historische 
wortelss rekening moeten houden.'5 Van der Vlies zegt: 'Van welke voor-
waardenn het relevant is dat een staat eraan voldoet, hangt in het bijzonder af 
vann het historische moment waarop wordt gevraagd onder welke voorwaar-
denn een bepaalde staat een rechtsstaat kan worden genoemd.'6 Witteveen, 
Bovenss en Derksen merken op dat het 'bij de rechtsstaat gaat om een idee 

22 Van Gunsteren 1987, p. 175; 'westerse juridische traditie' wordt door hem opgevat in de 
zinn van Berman (1983), die in de elfde-eeuwse, juridisch professionele organisatie van de 
kerkelijkee hiërarchie de aanwijzing ziet voor het ontstaan van modern recht. Ook Bovens 
(1999,, p. 7) stelt zich in aansluiting bij Berman op het standpunt dat 'de basis voor het huis 
vann de rechtsstaat eigenlijk al gelegd is in de Middeleeuwen, in de Investituurstrijd tussen 
Pauss en Duitse Keizers.' 

33 Deze veronderstelt volgens Van Gunsteren: '{1) een nationaal statelijk kader, (2) het 
afwijzenn van een pluraliteit van juridische gezagscentra en (3) een positivistische conceptie van 
wetgeving'. . 

44 Van Gunsteren 1989, p. 183-186. 

55 Scheltema 1989, p. 14. 

66 Van der Vlies 1987, p. 121. 
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mett een complex karakter dat niet voor eens en voor altijd vastligt en dus 
telkenss opnieuw geïnterpreteerd moet worden.' En: 'Het begrip "rechts-
staat""  wordt telkens opnieuw geïnterpreteerd en aan de wensen van nieuwe 
groepenn gebruikers aangepast.'7 Bovens actualiseert dit standpunt: 'De 
komstt van de informatiemaatschappij vraagt zowel om renovatie als om 
innovatiee van ons huis van de rechtsstaat'; en: 'Zoals in de voorgaande 
eeuwenn juristen en filosofen de bouwstenen leverden voor het optrekken van 
dee liberale, de democratische en de sociale rechtsstaat, zo moeten wij in de 
komendee eeuw werken aan de bouw van een digitale rechtsstaat.'8 Deze 
schrijverss menen dus dat de rechtsstaat zichzelf kan aanpassen aan verande-
rendee historische omstandigheden en toch rechtsstaat blijft . Zij gebruiken, 
anderss gezegd, een begrip rechtsstaat met een variabel deel dat ruimte biedt 
voorr rivaliserende historische concepties van de rechtsstaat. 

Dee acceptatie van rivaliserende concepties van de rechtsstaat betekent niet 
datt geen afbakening meer mogelijk is. De vaste kern van het in deze studie 
onderzochtee rechtsstaatsbegrip is de binding van de staat aan het recht. Ik 
gaa ervan uit dat een statelijke organisatie van overheidsmacht eigen, speci-
fiekee legitimiteitsproblemen kent. De traditie van een binding van - religieu-
zee of wereldlijke - regeerders aan het recht is oud, die van een binding van 
dee staat aan het recht is niet ouder dan de moderne westerse staat zelf. 

b.b. Constitutionalisme in ruime zin 
Bijj  een rechtsstaatsbegrip dat historisch afgebakend is door het te verbinden 
mett het ontstaan van de moderne westerse staten, wordt de rechtsstaat opge-
vatt als een bijzondere historische vorm in een oudere traditie. Voor die 
traditiee kan men het begrip constitutionalisme gebruiken, als men onder 
'constitutionalisme'' heel ruim verstaat: de heerschappij van het recht over 
regeerders,, van welke aard ook. 

Loewenstein99 geeft een overzicht van allerlei historische vormen van 
dergelijkk constitutionalisme in ruime zin. In dit overzicht komt de oudste 
variantt van het constitutionalisme voor in het Israël van meer dan tien eeu-
wenn voor het begin van onze jaartelling. Hij stelt dat monarchaal despotisme 
inn de landen rondom Israël als 'natuurlijk' werd beschouwd, terwijl in Israël 
dee regeerders onderworpen werden geacht aan de goddelijke wet. Hij 
spreektt in dit verband van 'transcendent constitutionalisme'. 

Voorr de klassieke oudheid wijst Loewenstein op de geschriften van filo-
sofenn over de wenselijkheid van een binding van regeerders aan wetten.10 

77 Witteveen/Bovens/Derksen 1987, p. 6, 15. 

88 Bovens 1999, p. 26, 28. 

99 Loewenstein 1973, k. 249-251. 

100 Zoethout (1995, p. 19-25) bespreekt in haar dissertatie over het constitutionalisme bij-
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Voorbeeldenn van constitutionalisme zijn echter ook in de juridische praktijk 
tee vinden. Ostwald beschrijft hoe Athene in de vijfde eeuw een ontwikkeling 
doormaaktee 'from popular sovereignty to the sovereignty of law'. Een pas-
sagee uit wetgeving aan het eind van de vijfde eeuw luidt: 'The magistrates 
shalll  under no circumstances whatever employ a law that is not part of the 
writtenn code. No decree of either Council or Assembly shall have higher 
authorityy than a law. The enactment of a law directed at an individual shall 
nott be permitted, unless the same law be applicable to all Athenians and 
unlesss it has been passed by the secret ballot of six thousand voters.'11 

Regeerderss zijn aldus gebonden aan algemeen, geschreven recht. 
Dee klassieke Romeinse stadstaat vanaf het einde van de zesde eeuw voor 

onzee jaartelling kende volgens Loewenstein gedurende ruim vijf eeuwen een 
constitutionelee organisatie in de volle zin van het woord. Voor gezagsuitoe-
feningg bestonden concrete gedragsregels, soms in de vorm van ongeschreven 
gewoonterecht,, soms in wetten. Het doel was de willekeur van de gekozen, 
adellijkee magistraten te begrenzen. Een overgangsperiode van ruim twee 
eeuwen122 mondde uit in het Dominaat van de laat-Romeinse tijd vanaf eind 
tweedee tot midden vierde eeuw van onze jaartelling, met een bestuursvorm 
diee Loewenstein aanduidt als bureaucratisch despotisme. Het bestuur van het 
rijkk was sterk gerationaliseerd, verliep volgens vaste regels, en was in dat 
opzichtt geconstitutionaliseerd. 

Hett overzicht van Loewenstein laat verschillende vroege vormen van 
bindingg van regeerders aan het recht zien. Gebruikt men het begrip constitu-
tionalismee in ruime zin, alle vormen van binding van regeerders aan het 
rechtt omvattend, dan is rechtsstatelijkheid op te vatten als een relatief jonge 
vormm van constitutionalisme, die betrekking heeft op de legitimiteit van 
regeerdersoptredenn in de moderne westerse staten.13 

voorbeeldd denkers als Plato en Cicero, in navolging van Mcllwain 1947, p. 28-57. 
111 Ostwald 1986, p. 523. 

122 Het Principaat, de periode vanaf drie decennia voor onze jaartelling waarin Rome tot 
wereldrijkk werd, werd volgens Loewenstein constitutioneel gezien gekenmerkt door bestuurlij-
kee tussenvormen. 
133 Kortmann (1990, p. 29-33) 'ijkt' de begrippen constitutionalisme en rechtsstaat op een 
anderee manier. Hij stelt het begrip constitutionalisme tegenover het begrip absolutisme, terwijl 
hijj  het begrip rechtsstaat afzet tegen de begrippen politiestaat en totalitaire staat. Hij verbindt 
constitutionalismee met spreiding van overheidsbevoegdheden over meerdere ambten, tot 
uitdrukkingg komend in staatsvorm en/of regeringsvorm. Hij meent dat het begrip rechtsstaat 
enn het begrip constitutionalisme elkaar gedeeltelijk overlappen; machtenscheiding is bijvoor-
beeldd een gemeenschappelijk element. 

Hett door Zoethout (1995) gebruikte begrip constitutionalisme komt overeen met dat van 
Kortmannn op het punt waar zij constitutionalisme verbindt met verdeling van overheidsbe-
voegdhedenn door middel van institutionele garanties (legaliteitsbeginsel, functionele en territo-
rialee spreiding van bevoegdheden, onafhankelijke rechtspraak). Ook klassieke grondrechten 
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c.c. 'Rule of Law' en 'Rechtsstaat' 
Stuurmann onderscheidt twee fasen in de ontwikkeling van het moderne 
staatsbegrip.. Het moderne begrip 'staat' ontstaat in de zestiende eeuw aller-
eerstt in de betekenis van soevereine, rechtsscheppende macht, terwijl pas in 
dee achttiende eeuw het denken over de staat als administratie of organisatie 
begint.144 Dit onderscheid kan verschillen en overeenkomsten helpen verkla-
renn tussen twee historische en geografische varianten van rechtsstatelijk 
constitutionalisme:: de Engelse rule of law en de Duitse Rechtsstaat. Hoezeer 
bijvoorbeeldd ook de rechtsstaatsconcepties van schrijvers als Hayek en 
Neumannn verschillen, zij zijn het eens waar zij beiden het Duitse Rechts-
staatsdenkenstaatsdenken bij uitstek gericht achten op de staat als bureaucratie.15 

Hayekk merkt op dat de Engelsen in de zeventiende eeuw de individuele 
vrijheidd voorop stelden in het denken over staat en recht. Deze was bepa-
lendd voor de rule of law, inclusief de wetgevende functie van Parliament. In 
Duitslandd kwamen ideeën over individuele vrijheid naar zijn zeggen pas laat 
op,, vanaf het midden van de achttiende eeuw. Die late ontwikkeling was 
voorr het Duitse rechtsstaatsdenken een voordeel, aldus Hayek. De Engelsen 
bleven,, ondanks veranderde omstandigheden, steeds vasthouden aan hun 
oudee opvattingen over de rule of law met de sovereignty of Parliament, 
terwijll  deze, gelet op de uitdijende overheidsadministratie, steeds minder 
geschiktt werden ter verzekering van de individuele vrijheid. Voor de Duitse 
liberalenn daarentegen werd een denken over de heerschappij van recht mo-
gelijkk dat beter aansloot bij de aanwezigheid van grote, gecentraliseerde en 
geprofessionaliseerdee staatsbureaucratieën, die een bedreiging vormden voor 
dee individuele vrijheid. Alle aandacht werd gericht op juridische controle 
vann de administratie. De Duitse Rechtsstaat wordt door Hayek dus niet 
tegenoverr de Engelse rule of law gesteld, maar opgevat als een verdere 
ontwikkelingg van het gedachtegoed van de vroege Engelse rule of law, op 
goedee wijze aangepast aan plaats en tijd.16 

Neumannn maakt geen onderscheid tussen een vroege en een late Engelse 
rulerule of law. Hij ziet de Duitse Rechtsstaat niet als een actualisering van de 

behorenn bij haar tot het constitutionalisme. Anders dan Zoethout geeft Kortmann (1996, 
p.. 146-147) er de voorkeur aan om klassieke grondrechten niet te beschouwen als component 
vann het constitutionalisme, maar om ze tot de rechtsstaat te rekenen. 
144 Stuurman 1985, p. 71-72. 

155 De naam 'Rechtsstaat' komt overigens pas voor het eerst voor in het midden van de 
negentiendee eeuw, en is afkomstig van Robert von Mohl (1855), aldus Neumann 1936/1986, 
p.. 180. 

166 Hayek 1960, p. 193-204, m.n. p. 196-197, 202. Hayek vindt een bijkomend argument 
voorr het nauwe verband tussen rule of law en Rechtsstaat in het juridische spraakgebruik: in 
plaatss van het woord Rechtsstaat wordt vaak 'Herrschaft des Gesetzes' gebruikt, het Duitse 
equivalentt van 'rule of law'. 
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vroegee Engelse rule of law, maar meent dat er sprake is van een fundamen-
teell  verschil tussen beide. Zijn voorkeur gaat uit naar de Engelse variant 
vann rechtsstatelijk constitutionalisme. Deze combineert volgens hem inhou-
delijkee eisen aan wetgeving met aandacht voor het ontstaan ervan, doordat 
dee sovereignty of Parliament deel uitmaakt van de rule of law. De Engelse 
rulerule of law is genetisch-constitutioneel van aard, aldus Neumann. In het 
Duitsee Rechtsstaatsdenken is de democratische component afwezig; de 
RechtsstaatRechtsstaat is liberaal-constitutioneel. Zijn standpunt hierover is als volgt 
samenn te vatten: de Herrschaft des Gesetzes houdt een organisatie van de 
HerrschaftHerrschaft in, gegeven het Gesetz. Het Duitse liberale Rechtsstaatsderiken 
richtt alle aandacht op de organisatie van de interpretatie en toepassing van 
dee ergens, op een of andere manier, totstandgekomen wetten.17 

Watt voor Neumann aanleiding is voor kritiek, is voor Hayek reden tot 
lof:: in het Duitse Rechtsstaatsdenktn bestaat tenminste niet het naïeve ge-
looff  dat democratische controle automatisch leidt tot een effectieve heer-
schappijj  van recht ten behoeve van de individuele vrijheid. Ondanks dit 
verschill  in waardering komt bij beide schrijvers tot uiting dat het Duitse 
RechtsstaatsdenkenRechtsstaatsdenken te maken heeft met een legitimiteitsprobleem dat vooral 
tee begrijpen is tegen de achtergrond van de tweede fase in de ontwikkeling 
vann het moderne staatsbegrip. Daarin staat de organisatie van een reeds 
bestaandee staat centraal. In verband met de vroege rule of law moet worden 
gelett op de eerste fase van het moderne staatsdenken. Het rechtsstatelijk 
legitimiteitsprobleemm van deze eerste fase betreft het ontstaan van de staat 
alss soevereine rechtsscheppende macht. 

B.. Voorgeschiedenis 

Inn de periode van de absolutistische machtsconcentraties in Europa ontstaat 
hett legitimiteitsprobleem dat men kenmerkend kan achten voor de rechtssta-
telijkee variant van het constitutionalisme. Beslissend is de omstandigheid dat 
eenn verandering optreedt in de rechtsfunctie van juridische gezaghebbers. 
Dee staat wordt geacht het zelfstandige vermogen te bezitten tot schepping 
vann recht. Ook als er tussen schrijvers een zekere overeenstemming bestaat 

177 Neumann 1936/1986, p. 179-183. Op deze plaats drukt Neumann zich minder sterk uit 
dann in het essay 'Zum Begriff der politischen Freiheit' (1953/1976, p. 84). Daar poneert hij 
dee stelling dat de Engelse leer van de rule of law en de Duitse leer van de Rechtsstaat niets 
gemeenschappelijkss hebben. Hayek (1960, p. 484 nt. 35) reageert rechtstreeks op deze stel-
ling.. Volgens hem heeft Neumann met zijn scherpe scheiding van rule of law en Rechtsstaat 
hoogstenss gelijk, als men uitsluitend let op de formele opvatting van de rechtsstaat die aan het 
eindd van de negentiende eeuw in Duitsland dominant was, toen men de algemeenheid van de 
wett niet meer als voorwaarde stelde voor de gelding ervan. 
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overr deze afbakening, sluit dat niet uit dat zij uiteenlopende keuzes maken 
voorr de beschrijving van de relevante voorgeschiedenis van de rechtsstaat. 
Terr illustratie kunnen dienen de benaderingen van zo verschillende schrij-
verss als Westerman en Hayek. Terwijl Hayek teruggrijpt op de ideeën over 
individuelee vrijheid die hij vindt in de klassieke oudheid, benadrukt Wester-
mann het belang van middeleeuwse debatten over de aard en doeleinden van 
hett vorstelijk gezag. 

a.a. Klassieke oudheid 
Volgenss Hayek is de rechtsstatelijke heerschappij van het recht betrokken op 
dee waarde van individuele vrijheid. Dit uitgangspunt heeft consequenties 
voorr zijn bepaling van de relevante voorgeschiedenis van de rechtsstaat.18 

Hett belang van de Middeleeuwen voor het ontstaan van individuele vrijheid 
iss volgens Hayek veel geringer dan men vaak denkt. Middeleeuwers kenden 
weliswaarr vele vrijheden in de vorm van privileges van standen of personen, 
maarr zij kenden nauwelijks 'liberty as a general condition of the people'. 
Slechtss onbedoeld werd de zaak van de individuele vrijheid gediend, doordat 
strijdendee partijen elkaar verweten arbitrair te handelen, dat wil zeggen te 
handelenn zonder dekking van het overgeleverde recht. 

Hett belang van documenten als de Magna Charta van 1215 voor het 
ontstaann van de rule of law wordt volgens Hayek vaak overschat. De vrij-
heidsideee van de Magna Charta zelf was nog geheel verbonden aan de 
'recognizedd doctrine that kings or any other human authority could only 
declaree or find the existing law, or modify abuses that had crept in, and not 
createe law.' Nog niet geaccepteerd was 'the conception of deliberate 
creationn of new law - legislation as we know it'.19 Er ontstond een nieuw 
probleem,, toen in de zeventiende eeuw wetgevend gezag voor het eerst 
welbewustt werd gebruikt om recht te creëren, als instrument van overheids-
beleid.. In Engeland ontstond toen een nieuwe opvatting over aan het recht 
gebondenn overheidsmacht, die moet worden beschouwd als nieuw vertrek-
punt. . 

Voorr de relevante voorgeschiedenis van de rule of law moet men volgens 
Hayekk over de Middeleeuwen heenkijken naar de klassieke erfenis van de 
Griekenn en Romeinen. Hij grijpt terug op het Romeinse constitutionalisme 
omm latere verschillen tussen het Europees-continentale en het Engelse den-
kenn over de heerschappij van het recht te verklaren. Hij stelt dat de klassie-
kee periode van het Romeinse recht tot aan de tweede eeuw van onze jaartel-
lingg een periode was van volledige economische vrijheid. Toen bestond de 

188 Hayek 1960, p. 162-167, 458 nt. 6. 

199 Hayek 1960, p. 162-163, 458 nt. 6-8. 
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opvattingg dat het recht ertoe dient de vrijheid van de individuele Romeinse 
burgerr te beschermen, en 'that we obey the law in order to be free'. Hayek 
steltt dat deze rechtsopvatting in de zeventiende eeuw in Engeland werd 
gereactiveerd.. De aansluiting bij de klassieke Romeinse rechtsopvattingen 
geeftt uitdrukking aan de rule of law. 

b.b. Late Middeleeuwen 
Terwijll  Hayek teruggrijpt op de klassieke oudheid, stelt Westerman bij haar 
onderzoekk van de voorgeschiedenis van de rechtsstaat de late Middeleeuwen 
centraal.200 In die tijd verdween naar haar zeggen de vanzelfsprekendheid 
vann de sociaal geaccepteerde gewoonten voor de onderlinge verhouding 
tussenn vorst, kerk, adel en steden. De vorst ging zich steeds meer gedragen 
alss verdediger van een nieuw belang, het belang van de publieke orde en 
oefendee druk uit op de adel om aan dit belang bij te dragen. Bovendien 
ontstondd er een ambtenarenapparaat in dienst van de koning, dat zich in 
toenemendee mate ging bemoeien met de financiële en juridische gang van 
zakenn binnen de gebieden die aan de adel toebehoorden. 

Omm tegen te gaan dat de vorstelijke macht zich uitbreidde voorbij de 
voorheenn gebruikelijke grenzen werd volgens Westerman de vastlegging en 
formaliseringg van een aantal regels nodig. De vanzelfsprekende gewoonten, 
diee nu controversieel waren geworden, werden vervangen door expliciete 
regelgeving.. Oude gewoonten werden in juridische documenten positiefrech-
telijkk vastgelegd. Deze tendens is in de late Middeleeuwen te zien in de 
totstandkomingg van verdragen tussen vorsten enerzijds en de kerk, de edelen 
enn de steden anderzijds. 

Dee Magna Charta van 1215 is het beroemdste voorbeeld van dergelijke 
verdragen.. Evenals Hayek beschouwt Westerman de Magna Charta en 
vergelijkbaree verdragen als een reactie op het streven van de vorsten zich te 
ontdoenn van hun gevestigde binding aan de overgeleverde orde. Uit de 
verdragenn blijkt dat zij daar vooralsnog niet in slaagden. De koning moest 
schriftelijkk beloven zich te houden aan zijn - vroeger vanzelfsprekende -
conserverendee functie van bewaarder en beschermer van het bestaande 
recht.. Hij moest zich onthouden van het scheppen van nieuw recht.21 

200 Westerman 1989, p. 27-41. 
211 Het is in deze tijd dat de standenvergaderingen, de parlementen, werden ingesteld. Myers 
(1975,, p. 16, 18) merkt op: 'Royal officials began to quote more frequently tags of Roman 
law,, such as Rex est imperator in regno suo and Quod principi placuit, legis habet vigorem.' 
Inn reactie hierop 'churchmen could recall that Quod omnes tangit, ab omnibus approbetur.' 
(Resp.:: 'De vorst is heer en meester in zijn eigen rijk', 'Wat de vorst wil, heeft kracht van 
wet',, 'Wat allen aangaat, moet door allen worden goedgekeurd'.) 
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Dee verdragen hadden niet alleen de betekenis dat de gebruikelijke grenzen 
vann de vorstelijke macht nu waren vastgelegd. Westerman merkt op dat de 
verdragenverdragen tegelijkertijd een legitimering boden van het handelen van de 
vorstt in overeenstemming met het verdrag. Het maakt deel uit van dit type 
legitimatiee dat de edelen zich het recht voorbehielden in opstand te komen 
wanneerr de vorst het verdrag zou schenden.22 

Hett recht op verzet van de edelen verloor volgens Westerman zijn prakti-
schee betekenis, naarmate de centralisering van de publieke macht sterker 
werdd en de koninklijke macht zich uitbreidde. Daarmee nam ook het prakti-
schee belang af van de verdragen ter begrenzing van zijn macht. De vorst 
wass niet meer terug te dringen binnen de grenzen van zijn behoudende 
functiee als bewaarder en beschermer van de bestaande orde. Tegelijkertijd 
verminderdee daardoor de kracht van de legitimering door binding van de 
koningg aan de in de verdragen gepositiveerde gebruiken. Het was kortom 
niett meer mogelijk om leiderschap van 'onderaf, vanuit de praktische ver-
zetsmogelijkhedenn van edelen en steden, te begrenzen en te legitimeren. Een 
anderr type legitimatie werd nodig. 

Menn ging zoeken naar een legitimering van 'bovenaf', zo zegt Wester-
man.. De reeds geëxpliciteerde en gepositiveerde regels werden nu opgevat 
alss afleidingen uit hogere beginselen. De acceptatie van de juridische rele-
vantiee van hogere beginselen maakte het mogelijk om het recht los te zien 
vann de positivering van gevestigde gewoonten. De beginselen werden als de 
bronn van recht beschouwd. Nieuwe rechtsregels, die niet berustten op de 
overgeleverdee gewoonten, konden erin worden gevonden. 

Voorr de inhoudelijke invulling van zo'n productief stelsel van hogere 
beginselenn bestaan verschillende opties. Westerman wijst erop dat het debat 
overr deze opties destijds de vorm had van een debat over aard en doelein-
denn van de staat, en dat dit debat het felst werd gevoerd vanaf de late zes-
tiendee eeuw tot aan het begin van de achttiende eeuw.23 Vandaar haar ver-
bazingg dat men een geschiedenis van de rechtsstaat vaak pas zo laat, in de 
achttiendee eeuw, laat beginnen. 

222 Westerman (1989, p. 32) citeert de Aragonezen in hun verdrag met de Spaanse koning 
Philipss II: 'Wij, die evenveel waard zijn als u, wij maken u tot koning en heer, mits u onze 
vrijhedenn zult beschermen, en zo niet, dan bent u onze koning niet.' 
233 Westerman (1989 p. 32-38) bespreekt achtereenvolgens: de restauratieve pogingen van de 
theorieënn van het droit divin en de duplex foedus, die beide verwezen naar specifieke goddelij-
kee wilsakten; het Spaanse natuurrecht, dat aannam dat de mens met zijn redelijke vermogens 
dee fundamentele wetten kon ontdekken; de contractstheoneën die niet alleen de orde, maar 
ookk het verzet konden legitimeren. 
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c.c. Van rechter tot wetgever 
Bijj  alle verschillen is er een fundamentele overeenkomst in de beschouwin-
genn van Hayek en Westerman over de voorgeschiedenis van de rechtsstaat 
off  rule of law. In beider beschouwingen geldt als draaipunt, dat er verande-
ringg is opgetreden in de rechtsfunctie van de zich ontwikkelende staat. De 
'staat'' wordt van handhaver van recht tot maker van recht. Zijn rechtsfunc-
tiee is niet meer beperkt tot de conservering van de overgeleverde orde, tot 
hett in conflictsituaties bewaren en beschermen van reeds bestaand recht. Hij 
wordtt van 'rechter' tot 'wetgever'. Daarmee ontstaat een nieuw legitimiteits-
probleem.. De legitimiteit van de wetgevende staat komt niet meer tot stand 
doorr de binding van het juridisch gezag aan de overgeleverde orde. Aan de 
veranderdee rechtsfunctie van de staat verbinden beide schrijvers het debat 
overr rechtsstaat en rule of law. Ik sluit mij hierbij aan en ga er in het ver-
volgg van deze studie van uit dat rechtsstatelijke legitimiteit door 'binding 
vann de staat aan het recht' betrekking heeft op binding aan het recht van de 
nieuwe,, rechtsscheppende macht van de zich ontwikkelende moderne staat. 

Inn verdragen als de Magna Charta kan dan een bijzondere, niet-rechtssta-
telijkee variant van constitutional isme worden gezien, vooropgesteld dat men 
dee documenten interpreteert als een bevestiging van het declaratoire karakter 
vann de rechtsmacht van de vorst. Het is een bijzonder kenmerk van dit 
constitutionalism̂^ dat een juridisch document wordt gebruikt voor de be-
grenzingg van de macht van de regeerders.24 Hoewel er dan sprake is van 
bindingg van de vorst aan positief recht, is dat onvoldoende om te kunnen 
concluderenn tot rechtsstatelijk constitutionalisme.25 

Dee nieuwe, rechtsstatelijke vorm van constitutionalisme wordt met dezelf-
dee termen omschreven als de oude vorm: binding van juridische gezagsdra-
gerss aan het recht. Aan die uitdrukking komt nu echter een andere betekenis 
toe.. 'Binding' kan niet meer duiden op dienstbaarheid aan overgeleverd 
recht;; 'recht' kan niet meer duiden op een orde van gewoonten die de ge-
zagsdragerss aantreffen en waarvan zij de regels slechts kunnen expliciteren 

244 Kelly 1992, p. 133: met name de regeling van een procedure tegen de koning voor het 
gevall  hij zich niet aan het verdrag houdt, geeft een juridisch gepositiveerde institutionele 
waarborgg ter handhaving van de constitutionele verhoudingen. 

255 Dit houdt een verwerping in van de opvatting dat Engeland rechtsstatelijk gezien als 
gidslandd kan worden beschouwd omdat de rule of law daar al zo vroeg, al in de dertiende 
eeuw,, is ontstaan. In die richting gaat Summers (1993, p. 127): 'Since 1215 in England, and 
inn ensuing centuries in many countries that England has and has not influenced, there has been 
majorr progress toward government under the rule of law. England's own earliest major 
advancee was King John's acquiescence in the Magna Carta in June of 1215.' Ook bij Lo-
kin/Zwalvee (1986, p. 319) klinkt het, alsof de Magna Charta een document is waarin een 
voordienn niet aan het recht gebonden vorst zich aan het recht onderwerpt: 'De overwinning 
vann de baronnen had ten gevolge dat de koning zich uitdrukkelijk onder de wet plaatste; hij 
wass niet meer legibus solutus'. 
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enn beschermen. De nieuwe, creatieve rechtsfunctie roept eigen, nieuwe 
vragenn op, die eigen, nieuwe antwoorden nodig maken. 

C.. Vrijheid en soevereiniteit 

Dee vraag naar de aard van het nieuwe rechtsgezag is een andere dan de 
vraagg naar de legitimiteit van het nieuwe gezag. Dit onderscheid kan bijdra-
genn aan een verklaring voor het feit dat schrijvers bij een vergelijking van 
hett Engelse met het Europees-continentale denken over staat en recht dik-
wijl ss tot zo uiteenlopende oordelen komen. Bij wijze van illustratie stel ik 
dee opvattingen van Hayek tegenover die van Kossmann. 

a.a. Superieure Engelsen 
Hayekk concentreert zich op de legitimiteit van het nieuwe gezag. Hij acht 
hett Engelse denken over staat en recht superieur aan dat van het Europese 
continent.. Hij verbindt de superioriteit van de Engelsen aan hun ver ontwik-
keldee denken over individuele vrijheid tegenover een rechtsscheppende staat, 
waardoorr in Engeland de idee van de rule of law kon ontstaan.26 

Aanvankelijkk ontstond de individuele vrijheid in Engeland volgens Hayek 
alss bijproduct van de strijd tussen koning en parlement. De koning maakte 
bijvoorbeeldd van zijn rechtsmacht gebruik om productiemonopolies toe te 
kennen.. Daartegenin eiste het parlement gelijke wetten voor alle burgers. 
Vervolgenss ging men inzien dat een soeverein parlement even willekeurig 
konn handelen als de koning. Toen men eenmaal begreep, dat men voor het 
tegengaann van willekeur niet uitsluitend moest letten op parlementair tegen-
wichtt tegen de koning, verschoof men het accent naar het tegengaan van 
willekeurigg overheidsoptreden in het algemeen. Het inzicht ontstond dat 
willekeurr wordt tegengegaan door de overeenstemming van het overheidsop-
tredenn met algemene rechtsbeginselen.27 Weer later, tegen het einde van de 
achttiendee eeuw, kwamen de Engelsen volgens Hayek onder invloed van het 
continentalee denken, dat na de Middeleeuwen de vrijheidsidealen van de 
klassiekee periode van het Romeinse recht was vergeten. Door de invloed 
vann het continentale denken verloren de Engelsen het begrip voor hun eigen 
vrijheidsbeginselen.. Deze werden verdrongen door het continentale - in 
wezenn Franse - begrip van politieke vrijheid.28 

266 Hayek 1960, p. 167-169, 174-175. 

277 Hayek noemt: geen straf mag worden opgelegd zonder voorafgaande wet; wetgeving mag 
geenn terugwerkende kracht hebben; de discretionaire ruimte van overheidsorganen moet 
preciess zijn afgebakend. 

288 Hayek doelt waarschijnlijk op de vrijheid van de in staatsmacht participerende burger; zie 
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Hett vroege Engelse denken was volgens Hayek superieur. Op het Europe-
see continent was men nog lange tijd niet in staat om individuele vrijheid te 
denken.. Bij deze conclusie plaatst hij overigens zelf een kanttekening: 'The 
moree I learn about the growth of these ideas, the more I am convinced of 
thee important role which the example of the Dutch Republic played.'29 Het 
PlakkaatPlakkaat van Verlating uit 1581 kan echter moeilijk gezien worden als een 
documentt waaruit een nieuwe vrijheidsidee spreekt.30 Er werd de oude leer 
inn uitgedrukt van de soeverein als handhaver van de overgeleverde orde. 
Doorr zich als creatieve wetgever te gaan gedragen, maakte Philips II zich 
vann deze orde los. Op grond van de traditionele soevereiniteitstheorie had-
denn de Staten het recht en de plicht om hem niet langer als soeverein te 
erkennen.. Volgens Kossmann kan het document dan ook niet als eerste 
modernee eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring kan worden opgevat, maar 
iss het beter om te spreken van een af stands ver klaring.31 Ook in daarop 
volgendee periode is het beeld niet dat van eenduidig anti-absolutisme geba-
seerdd op een nieuwe vrijheidsidee, maar veeleer dat van een strijd tussen 
verdedigerss van de oude traditionele orde en voorstanders van een nieuwe 
gecentraliseerdee orde. Zulke standpunten zijn niet die van verdedigers van 
dee door Hayek gewenste individuele vrijheid.32 

dee bespreking van Rousseau in hoofdstuk 9 onder B. 

299 Hayek 1960, p. 456 nt. 1. 

300 Schöffer 1985, p. 103465, m.n. 139-152. 

311 Kossmann 1987, p. 69-70. 
322 Het Plakkaat van Verlating geeft Sabine/Thorson (1973, p. 359) aanleiding tot de volgen-
dee vergelijking: 'It showed how deeply rooted in popular consciousness was the notion that 
politicall  power ought to depend on moral forces inherent in the community and ought to be 
usedd in the service of the community, as the Mayflower Pact a few years later (1620) showed 
howw readily men thought of civil society in terms of common assent or contract.' Vgl. de 
Pruisischee koning Friednch Wilhelm IV, nog in 1847, geciteerd door Schmitz (1989, p. 105): 
'Ess drangt mich zu der feierliche Erklafung: dass es keiner Macht der Erde je gelingen soil, 
Michh zu bewegen, das natürliche, gerade bei uns durch seine innere Wahrheit zo machtig 
machendee Verhaltnis zwischen Fürst und Volk in ein conventionelles, constitutioneltes zu 
wandein'.. Zie ook Sap (1993, p. 162-166) over de mengeling van standpunten in de oppositie 
tegenn de naar absolute monarchie strevende Engelse koningen. 

Kinnegingg (1991, p. 399v., m.n. 407-409) herhaalt de bekende waarschuwing dat niet elk 
anti-absolutismee moet worden beschouwd als voorloper van moderne rechtsstatelijke ideeën; 
ookk de adel verzette zich tegen het absolutisme, hierbij het ancien régime verdedigend. Hij 
voegtt er een andere waarschuwing aan toe: men moet ook niet het absolutisme zelf zonder 
meerr als anti-rechtsstatelijk beschouwen. De voorstanders van het absolutisme streden tegen de 
'feodalee anarchie', en zij gebruikten een staatsbegrip dat, zo stelt Kinneging, zeer veel ken-
merkenn heeft van de rechtsstaat zoals die tegenwoordig zou worden omschreven: het principi-
ëlee onderscheid tussen publieke en private autoriteit, waarbij alleen aan de eerste zwaardmacht 
toekomt;; legaliteit; rechtszekerheid; rechtsgelijkheid en due process of law. 
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b.b. Superieur continent 
Dee overstap van Hayeks betoog naar de vergelijking van Kossmann lijk t op 
hett betreden van een andere wereld. Kossmann meent dat het Europees-
continentalee denken over staat en recht veruit superieur is aan het Engelse. 
Dee vraag die door Kossmann besproken wordt, is echter niet dezelfde als 
diee van Hayek. Niet de legitimering van de statelijke rechtsmacht vormt 
voorr hem het punt van vergelijking, maar de aard van de nieuwe creatieve 
rechtsmachtt als zodanig.33 

Kossmannn vestigt de aandacht op de overgang van de oude naar de nieu-
wee orde. Hij let op de bijzonderheden van het ontstaan van het denkbeeld 
vann de staat als wetgevende soeverein. Hij bespreekt de kenmerken en de 
invloedd van de soevereiniteitsopvatting van Bodin, geformuleerd in 1576. 
Vóórr Bodin was het de gewoonte om soevereiniteit te beschrijven in de 
vormm van een lijst van aan de soeverein toekomende rechten, zoals het recht 
vann rechtspraak en het recht van muntslag. Hieraan was de veronderstelling 
verbondenn dat de soeverein geen recht had op wat niet in de opsomming 
voorkwam.. Bodin keerde dit om, en dat was nieuw. Kossmann zegt: 'De 
beroemdee zin, waarin hij de souvereiniteit omschrijft - "la premiere marque 
duu Prince sou[v]erain, c'est la puissance de donner loy a tous en general, et 
aa chacun en particulier" - betekent het einde van een oude traditie.'34 Bo-
dinn wees de soeverein alle politieke macht toe, op een aantal punten na.35 

Gedurendee eeuwen had men de soeverein allereerst als rechter gedacht, 
alss handhaver van de bestaande en in wezen onveranderlijke orde, aldus 
Kossmann.. Bodin maakt hem tot een wetgever, tot een autonome macht die 
zichh uitdrukt in het scheppen van nieuw recht. De interpretatie van soeverei-
niteitt als een stabiliserende en conserverende macht wordt losgelaten. In 
plaatss daarvan wordt soevereiniteit nu gezien als een vrije wil, als een dyna-
mischee en creatieve functie. De soeverein wordt zodoende tot meer dan 
slechtss het hoofd van de staat, hij wordt tot de schepper van de staat. 

Bodinss leer vond in Frankrijk, in de Nederlanden en in Duitsland spoedig 
weerklank.. In Engeland daarentegen had Bodin nauwelijks invloed, ook al 
wass zijn werk daar door een vertaling uit 1606 bekend. Kossmann stelt dat 
dee geringe invloed van Bodin te maken had met onbegrip van de Engelsen. 
Hijj  twijfelt er niet aan dat men anders in de strijd tussen koning en parle-
mentt gebruik zou hebben gemaakt van de soevereiniteitstheses van Bodin, 

333 Kossmann 1987, p. 64, 67-68, 95-96. 
344 Kossmann 1987, p. 95, met verwijzing naar Bodin, Six livres de la République (1576), I 
Ch.. X, 221. 

355 Het is de soeverein niet toegestaan de goddelijke, de natuurlijke en de fundamentele 
wettenn te schenden. Ook mag bijvoorbeeld belastingheffing niet arbitrair gebeuren. Zie hoofd-
stukk 6 onder D voor Neumanns bespreking van Bodin. 
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diee hij beschouwt als 'in hoge mate superieur aan de speculatie der Engel-
sen.'' De Engelsen gaven naar zijn zeggen voorlopig de statische, conserva-
tievee opvatting van de staat niet op. De koningsgezinden bleven zich opstel-
lenn als verdedigers van 'the ancient, equall, happy, well poyzed and never 
enoughh commended constitution'. Slechts bij de Engelse parlementairen is 
vanaff  1642 het denkbeeld te vinden dat de rechtscheppende macht het essen-
tiëlee kenmerk van soevereiniteit is. 

Kossmannn verbindt de superioriteit van continentaal Europa aan een ver 
ontwikkeldd inzicht in het nieuwe karakter van het rechtsscheppende soeve-
reinee gezag. Hayeks vraag naar de legitimerende beperkingen van het soeve-
reinee rechtsscheppende gezag is daarbij niet aan de orde. 

D.. Van rule of men tot rule of law 

Hett bestaande recht kan door menselijk ingrijpen vrijelij k worden veran-
derd.. Dat is het beslissende kenmerk van de nieuwe, creatieve rechtsmacht 
vann de staat. Men gebruikt hiervoor wel de term 'legislatieve soevereiniteit'. 
Dee staat kan zijn legislatieve soevereiniteit gebruiken voor iets anders dan 
voorr de declaratie van reeds bestaand recht, hij kan nieuw recht creëren. 

Bijj  het gebruik van de term legislatieve soevereiniteit in dit verband moet 
menn niet slechts denken aan een bevoegdheid tot het stellen van algemene 
rechtsnormen,, dus van rechtsregels. Mensen zijn tegenwoordig geneigd te 
denkenn dat 'rules are what distinguish law both from the naked exercise of 
powerr and from the unmediated practice of politics.36 Een identificatie van 
soevereinee rechtsschepping met de vorming van regels is echter bezwaarlijk. 
Legislatievee soevereiniteit is de bevoegdheid om, zoals de Nederlandse 
uitdrukkingg luidt, 'mensen de wet te stellen'. Dat kan ook gebeuren door 
verbindendee individuele bevelen. Waar het om gaat is dat de regels of beve-
lenn die afkomstig zijn van de soeverein door hun afkomst verbindende 
krachtt hebben. Soevereiniteit is in Bodins opvatting 'la puissance de donner 
loy'' niet alleen 'a tous en general' maar ook 'a chacun en particulier'. 

Inn verband met de rechtsschepping door de legislatieve soeverein is een 
onderscheidd tussen het stellen van algemene normen en van individuele 
normenn dus nog niet aan de orde. Laat staan dat het statelijk optreden be-
perktt is tot de vorming en toepassing van algemene normen. Ook is nog niet 
relevantt de interne organisatie van een reeds bestaande staat, met een even-
tueell  onderscheid tussen de staatsfuncties wetgeving, bestuur en rechtspraak. 
Elkee invulling van 'legislatieve soevereiniteit' die verder gaat dan de erken-
ningg van de rechtsscheppende vermogens van de soeverein, perkt de creatie-

366 Schauer 1991. p. 167. 
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vee rechtsmacht bij voorbaat in. Dan raakt buiten zicht dat eventuele inper-
kingenn tot stand komen op basis van keuzes die te maken hebben met de 
legitimerendee binding van het rechtsscheppende gezag aan het recht. Als 
menn zegt dat aan de staat legislatieve soevereiniteit toekomt, betekent dit dat 
dee staat niet slechts - als het ware in een rechterlijke functie - bevoegd is 
bestaandd recht toe te passen, maar dat hij bevoegd is zelf nieuwe algemene 
normenn uit te vaardigen of nieuwe individuele bevelen te geven. 

Dee opvatting dat het statelijk te scheppen recht ondergeschikt is aan reeds 
bestaandd recht van de traditie, of aan reeds bestaand recht van de rede, is 
niett verenigbaar met een consequente acceptatie van de legislatieve soeverei-
niteit.. In zulke opvattingen heeft men echter ook geen last van het probleem 
waaropp de rechtsstatelijke legitimiteitsvraag betrekking heeft: hoe is het 
rechtt te rechtvaardigen dat naar zijn eigen aard een vrije menselijke creatie 
is?? Het probleem van de rechtsstaat is het probleem van de juridische rule of 
menmen die legitimering behoeft. 

Dee binding van de staat aan het recht moet ervoor zorgen dat de juridi-
schee heerschappij van mensen wordt tot een rule of law. Maar binding aan 
welkk recht? Het toekennen van voorrang aan ander recht dan het recht van 
dee legislatieve soeverein is niet in overeenstemming met consequente accep-
tatiee van de creatieve rechtsmacht van de staat. Rechtsstatelijke binding van 
dee staat aan het recht krijgt hierdoor iets raadselachtigs. Het recht waarmee 
hett rechtsscheppende handelen in overeenstemming moet zijn om legitiem te 
zijn,, moet door de legislatieve soeverein zelf worden gesteld. Het probleem 
vann de rechtsstaat wordt zo tot een kwestie van zelfbinding van de staat aan 
zelff  geschapen recht. 

Dee rechtsstatelijke zelfbinding is een binding aan recht met een bepaalde 
inhoud.. Voor de wensen ten aanzien van die inhoud kan men letten op de 
lijstjess van rechtsstaatskenmerken waarmee schrijvers het variabele deel van 
hett rechtsstaatsbegrip vullen, en hun eigen concepties van het rechtsstaatsbe-
gripp vormen. Geven zij daarmee uiting aan hun juridische deskundigheid? 
Omm bijvoorbeeld mét Hayek te kunnen zeggen, dat individuele vrijheid de 
normatievee essentie van de rechtsstaat vormt, is geen juridische vakkennis 
vereist,, maar een politieke keuze. Als juristen een bijzondere verantwoorde-
lijkheidd voor de rechtsstaat hebben, zal die elders liggen, namelijk daar 
waarr onderzoek van het positieve recht nodig is om tot verantwoorde oorde-
lenn te komen over de rechtsstatelijke legitimiteit van staatsoptreden. Zij 
zullenn dan onder meer stuiten op niet het geringste probleem in het rechts-
staatsdebat:: hoe kan het door de staat geschapen recht een bindende werking 
hebbenn voor de staat zelf? Barendrecht zegt, toegespitst op het rechterlijk 
handelen:: 'Het begrip binding is dus in vele opzichten problematisch. Er is 
natuurlijkk iets dat de rechter nauw doet aansluiten bij het bestaande recht. 
Indienn wij dat nader proberen in te vullen en het daarbij zoeken in de rich-
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tingg van binding, dan glipt het ons echter door de vingers.'37 Welke zeg-
gingskrachtt heeft het om een staat te tooien met de waardigheid van een 
rechtsstaat,, als de binding aan het recht die daarmee wordt verondersteld, 
slechtss 'glibberig' is? En sterker nog: hoe kan men dan nog spreken van 
'binding'? ? 

Mett een rechtspositivistische benadering zal ik in het vervolg 'binding 
vann de staat aan het recht' uit diverse invalshoeken bekijken. De belangrijk-
stee vragen zijn daarbij de volgende. Hoe kan binding van de staat aan het 
rechtt als legitimerend worden gedacht? Hoe kan rechtsschepping zelf gebon-
denn zijn aan het recht? Wat is er in recht dat kan binden? Tot hoever kan de 
bindingg zich uitstrekken? Hoe is de binding te toetsen? Deze vragen worden 
aann de orde gesteld met behulp van een bespreking van de rechtsstaatstheo-
riee van Franz Neumann, aangevuld met een bespreking van de rechts- en 
staatstheoriee van Hans Kelsen. 

377 Barendrecht 1992, p. 201. 
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Hett rechtsstatelijk antagonisme 
vann Franz Neumann 





4. . 

Introductie e 

Dee dissertatie van Franz Neumann over de rechtsstaat is voltooid in 1936. 
Dee handelsuitgave ervan dateert echter pas van 1986, en draagt de titel The 
RuleRule of Law. Political Theory and the Legal System in Modern Society. In 
dee flaptekst verdedigt de uitgever de publicatie na zoveel jaar: '[This book] 
anticipatess by fifty years aspects of legal theory which are now widely 
debatedd among lawyers, political scientists and sociologists.'1 In Nederland 
iss Neumann, anders dan Kelsen, een niet erg bekende schrijver. Daarom 
volgtt hier een korte introductie.2 

Neumannn nam een enigszins marginale positie in de Frankfurter Schule 
in,, zo vermeldt Jay, auteur van een geschiedenis van de Frankfurter Schule 
enn het Institut fur Sozialforschung voor de periode van 1923-1950. Dat 
kwamm onder meer doordat hij aanvankelijk marxistischer was dan de overige 
leden.. Ook na het 'opgeven van zijn marxistische hoop' bleef Neumann min 
off  meer een randfiguur. Hij werd een wat ongemakkelijke liberaal, die zich 
niett aangetrokken voelde tot het cultuurpessimisme van Adorno en Horkhei-
mer.. Hij vertoont meer verwantschap met de tweede generatie van de 
FrankfurterFrankfurter Schule, in het bijzonder met Habermas, 'whose writings on the 
unresolvedd crises of capitalism refuse to accept the complete suspension of 

11 De Beus spreekt in 1987 (p. 152) van: 'zijn nog altijd unieke, want sociologische èn 
politiek-economische,, studie over rechtsheerschappij.' In 1989 noemt Cotterrell (p. 133) de 
studiee van Neumann 'the most detailed historical analysis available in English of the notion of 
thee Rule of Law'. In 1994 schrijft Scheuerman (p. 2): 'My aim here is to show how the 
politicall  and legal analysts of the early Frankfurt school, Franz L. Neumann and Otto Kirch-
heimer,, can help us understand the ongoing transformation of the rule of law in the capitalist 
masss democracies of Europe and North America.' 
22 Voor deze introductie heb ik vooral gebruikt: Ruete 1986, p. xvii e.v.; Jay 1986, p. ix 
e.v.,, en Jay 1977; Luthardt 1992, p. 126v. Werk van Neumann vermeld in deze introductie: 
Neumann,, Behemoth. The Structure and Practice of National Socialism, Oxford 1942, herzien 
inn 1944 (herdrukt in 1966), Duitse vertaling: Frankfurt 1977; The Democratic and the Author-
itarianitarian State, Essays in Political and Legal Theory (ed. by H. Marcuse), New York 1957, 
Duitsee vertaling: Demokratischer und autoritarer Staat. Studiën zur politischen Theorie, 
Frankfurt/Viennaa 1967. Duitse vertaling van Neumanns dissertatie door Alfons Söllner: 
HerrschaftHerrschaft des Gesetzes. Eine Untersuchung zum Verhaltnis von politischer Theorie und 
RechtssystemRechtssystem in der Konkurrenzgesellschaft, Frankfurt 1980; Engelse uitgave: The Rule of 
Law.Law. Political Theory and the Legal System in Modern Society, Leamington Spa/Heidel-
berg/Doverr NH 1986. 
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itss potential for radical change', aldus Jay.3 Neumann was volgens Jay 
voorall  gepreoccupeerd met het conflict tussen de universele, onpersoonlijke 
enn vooral rationele impuls in de westerse rechtstraditie en de tegengestelde 
impulss in de richting van de absolute soevereiniteit van de staat. 

Neumannss politiek-juridische werk was lange tijd bijna alleen in het 
Engelss beschikbaar. Zijn onderzoek van het nationaal-socialisme, Behemoth; 
TheThe Structure and Practice of National Socialism, verscheen in 1942 in het 
Engels,, en is in Duitse vertaling gepubliceerd in 1977. De essaybundel The 
DemocratieDemocratie and the Authoritarian State verscheen postuum in 1957, onder 
redactiee van Marcuse. De bundel bevat een verzameling van - gedeeltelijk 
vertaaldee - artikelen uit Engels- en Duitstalige tijdschriften. In 1967 is de 
bundell  in het Duits uitgegeven. Deze uitgave droeg ertoe bij dat in Duits-
landd opnieuw een beweging van kritische rechtstheorie ontstond, waaraan 
juristen,, politicologen en sociologen deelnamen. De belangrijkste artikelen 
eruitt waren overigens eind jaren dertig al gepubliceerd. Ze kwamen groten-
deelss voort uit zijn dissertatie van 1936, die niet in de handel was gebracht. 

Neumannn verrichtte zijn dissertatieonderzoek na zijn emigratie uit Duits-
landd in 1933, aan de London School of Economics bij Laski. Daarna vestig-
dee hij zich in de Verenigde Staten. Zelf gaf hij zijn dissertatie de titel The 
GovernanceGovernance of the Rule of Law, met als subtitel: An investigation into the 
practicalpractical theories, the legal system, and the social background in the com-
petitivepetitive society. De Duitse vertaling van de dissertatie verscheen in 1980. Ik 
gebruikk de Engelse tekst, in 1986 uitgegeven onder de aangepaste titel The 
RuleRule of Law. Political Theory and the Legal System in Modern Society. 

TheThe Rule of Law is volgens Neumann zelf een onderzoek naar de relaties 
tussenn recht, rechtstheorie, politieke wetenschap en economie. Binnen de 
rechtstheoriee wil hij vooral het accent leggen op rechtssociologie, meer dan 
opp rechtsdogmatiek.4 Hij beperkt zich niet tot abstracte rechtstheoretische 
beschouwingenn of tot één bepaald rechtssysteem, maar voegt soms vergelij-
kendee beschouwingen in en geeft zich rekenschap van verschillen in ontwik-
kelingg in diverse westerse staten. 

Neumannss betoog is niet steeds even toegankelijk. Alleen het tweede deel 
vann zijn boek, getiteld 'Sovereignty and the Rule of Law in Some Rational 

33 Jay 1986, p. xiii . Dyzenhaus (1997, p. 246-247, nt. 103) noemt het 'astonishing' dat 
Habermass zo weinig aandacht heeft besteed aan Neumann. De juristen van de Frankfurter 
Schulee - Heller, Kirchheimer en Neumann - 'are more than just major representatives of the 
pre-warr German tradition of social democratic theory, a tradition of which Habermas has been 
thee philosophical standard bearer after the Second World War. Their attempts to construct a 
legall  theory for that tradition constitute a rich resource for dealing with contemporary 
problems,' ' 
44 Neumann 1936/1986, p. 8. 
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Politicall  Theories', is een meer gedetailleerd uitgewerkt betoog. Voor het 
overigee geldt wat Scheuerman zegt over het werk van Neumann en van 
Kirchheimer:: 'The authors' reservation about what C. Wright Mill s once 
calledd "Grand Theory" and their preference for contemporaneous analyses 
off  concrete political issues and interventions into topical political debates are 
moree than a matter of intellectual training or proclivity. Like their lives, 
theirr intellectual work is fragmentary.'5 De bespreking van Neumanns 
rechtsstaatstheoriee hieronder neemt dan ook soms noodgedwongen het ka-
rakterr aan van een reconstructie, en vervolgens waarschijnlijk ook wel van 
eenn extrapolatie van gereconstrueerde standpunten. 

Neumannn streeft ernaar een theorie over rechtsstaat en rule of law aan te 
biedenn die vrij is van 'natuurrechtelijke ideologie'. Hij wil een tegenwicht 
biedenn aan de kritiek op het rechtsstaatsdenken door nationaal-socialistische 
enn fascistische tijdgenoten. Dezen stellen zich op het standpunt dat een 
rechtsstatelijkee inrichting van staat en recht uitsluitend adequaat is bij een 
economischh systeem van vrije concurrentie; na afloop van het vrije concur-
rentiekapitalismee kan de rechtsstaat worden afgeschaft.6 Volgens Neumann 
leidtt hun beeld van de klassiek liberale rechtsstaatsideeën tot een misvor-
mingg van die ideeën. Zelf wil hij nagaan in hoeverre de binding van de staat 
aann algemeen recht ook buiten de sociale en economische context van het 
concurrentiekapitalismee legitimerende waarde kan hebben. Bij zijn bespre-
kingg van het klassiek liberale recht legt hij naar eigen zeggen de nadruk 'on 
itss formal structure; because its material elements, such as freedom of con-
tractt and freedom of trade, have been dealt with so often that they need no 
emphasiss here. '7 

Alss men in hedendaagse rechtsstaatsliteratuur naar Neumann verwijst, 
beperktt men zich meestal tot het aanhalen van de drie functies die hij toe-
kentt aan de heerschappij van algemeen recht in de periode van het klassieke 
liberalisme:: de 'versluierings'-functie, de ethische functie en de calculatie-
functie.. Hoe belangwekkend ook, dit onderdeel van zijn theorie is mijns 
inzienss niet het meest relevante. Ik zie het belang van Neumanns rechts-
staatstheoriee vooral in de wijze waarop hij het probleem van rechtsstatelijk-
heidd definieert, en in de vaststelling van criteria die zowel te gebruiken zijn 
omm de rechtsstatelijke relevantie van algemene ideeën over staat en recht te 

55 Scheuerman 1994, p. 6. 

66 Neumann 1936/1986, p. 175-176: 'In spite of the diversity of conceptions of the 
constitutivee elements of the National Socialist ideology, there exists a complete harmony of the 
wholee of German political science with regard to the wickedness of liberalism and democra-
cy.' ' 

77 Neumann 1936/1986, p. 8-9, 49, 175-177, 186. 
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beoordelen,, als om actuele staten met hun positieve recht te evalueren op 
rechtsstatelijkee legitimiteit. 

Ikk zal Neumanns doelstelling een niet-natuurrechtelijke theorie over rule 
ofof law en rechtsstaat te ontwikkelen zeer serieus nemen. Ik ben van mening 
datt hij in dit streven beter is geslaagd dan men meestal aanneemt; dit kleurt 
mijnn weergave van zijn theorie. Meestal concludeert men dat hij zijn doel-
stellingg niet heeft kunnen waarmaken. Men legt dan een zwaar accent op de 
ethischee functie die hij toekent aan de algemeenheid van recht. In de formu-
leringg van Ruete, de inleider van de Engelse uitgave van de dissertatie: 
'Neumannn was in the uncomfortable position of having destroyed the ship 
(off  natural law) with which to ride the waves (to criticise the fascist legal 
system)) only to replace the ship with a raft (of the ethical function of law)'. 
Enkelee bladzijden verder merkt Ruete op: 'Neumann had, by turning his 
descriptionn of the "ethical dimensions" of general laws into a prescription, 
secretlyy become attached to non-positivist legal values and thus could be 
accusedd of having a natural law bias.'8 

Ikk deel deze conclusies niet. Ten eerste is het niet Neumanns doel zich te 
beperkenn tot een beschrijvende theorie. Hij wil wel degelijk een normatieve 
theoriee ontwikkelen over de rechtsstatelijke legitimiteit van staat en recht. 
Hett feit dat hij met values werkt, kan hem dan niet worden tegengeworpen. 
Tenn tweede valt uit zijn theorie niet op te maken dat 'de ethische dimensies 
vann algemene rechtsnormen' op enigerlei wijze als intrinsieke waarden van 
hett recht zouden moeten worden opgevat. De * legal value' die verbonden is 
aann de heerschappij van algemeen recht is niet aan het positieve recht zelf te 
ontlenen,, en Neumann kent geen ander recht. Het is een waarde die verbon-
denn is aan een van buiten het recht komende, politieke eis van rechtsstate-
lijkheid.. Neumann zoekt naar een plaats binnen het positieve recht waar 
dezee waarde kan worden gerealiseerd. Het probleem van rechtsstatelijke 
legitimiteitt krijgt bij Neumann juist zijn scherpte doordat hij de stelling 
verwerptt dat het positieve recht zelf eigenschappen bezit die de gelding van 
arbitrairr statelijk recht zouden kunnen verhinderen. 

88 Ruete 1986, p. xxii, xxiv. 
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Antagonismee binnen het positieve recht 

Dee rechtsstaatstheorie van Neumann wordt gekenmerkt door een uiterst 
consequentee acceptatie van de legislatieve soevereiniteit van de staat. Het 
probleemm van rechtsstatelijke rechtvaardiging van staat en recht heeft vol-
genss hem betrekking op de zelfstandig geworden rechtsfunctie van de mo-
dernee staat. Het recht van die staat kan zijn verklaring en rechtvaardiging 
niett meer vinden in de omstandigheid dat het gegeven is met het bestaan van 
eenn natuurlijk samenlevingsverband van mensen, of af te leiden is uit abs-
tractee natuurwetten die staat en recht beheersen. Het is het recht van de 
staatt die welbewust recht kan creëren en handhaven. Als men op consequen-
tee wijze aanvaardt dat het moderne recht is losgemaakt van religie en tradi-
tie,, moet men aanvaarden dat recht niets meer of minder is dan het product 
vann concrete menselijke wezens met al hun menselijke eigenschappen, en 
datt het ook langs die lijn moet worden gerechtvaardigd. Slechts dan recht-
vaardigtt men het recht op rationele wijze. Staat en recht moeten worden 
opgevatt als door en door menselijke instituties, gerelateerd aan de wil en 
aann de behoeften en verlangens van mensen. Het moderne recht is 'ontto-
verd'' recht, het is in alle opzichten mensenwerk. 

A.. Schets van het rechtsstatelijk antagonisme 

Neumannn situeert het vraagstuk van de rechtsstaat geheel binnen de statelij-
ke,, positieve rechtsorde. Hij definieert het moderne recht door twee ken-
merken:: orde en dwang.1 Sinds de Renaissance is de staat volgens Neu-
mannn het doorslaggevende dwangapparaat in de samenleving.2 

11 Neumann 1936/1986, p. 11-12, 32. 

22 Tot de institutie staat behoren volgens Neumann (1936/1986, p. 23) al die personen die de 
hoogstee rechtsmacht uitoefenen plus degenen aan wie rechtsmacht is gedelegeerd. Ten eerste 
degenenn die wetgevende bevoegdheden uitoefenen. Ten tweede de uitvoerende juridische 
autoriteiten,, waarbij Neumann denkt aan politie, leger, rechterlijke macht en bestuurlijke 
bureaucratie.. Vervolgens de personen in dienst van zelfstandige bestuursorganen waaraan 
gedeeltelijkee rechtsmacht is gedelegeerd, onder meer de universiteiten, en eventueel kerken. 
Tenslottee de particuliere personen en organisaties waaraan eveneens gedeeltelijke rechtsmacht 
iss gedelegeerd, waarbij Neumann verwijst naar juryleden en lekenrechters, vakbonden en 
werkgeversorganisaties.. Neumann gebruikt een ruim, politiek begrip van delegatie. 
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Dee staat heeft het vermogen tot rechtsschepping. Dit betekent volgens 
Neumannn niet dat de staat als enige het recht schept. Ook andere sociale 
groepenn kunnen recht vormen. Zij kunnen normen tot stand brengen waar-
meee zij hun onderlinge relaties regelen. Zulke normen mag men van Neu-
mannn rechtsnormen noemen, ook al bezitten ze slechts een van de beide 
kenmerkenn van recht, namelijk dat van orde. Hij lijk t hier tegemoet te 
komenn aan hen die van oordeel zijn dat recht zich vormt in niet-statelijke 
verbanden.. Hij zou bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen het standpunt 
vann Koopmans 'dat het recht niet, of niet alleen, het produkt is van de Staat 
enn zijn organen, maar uit een aantal zeer verschillende bronnen voort-
vloeit.'3 3 

Neumannss tegemoetkoming is bij nader inzien vooral terminologisch. Hij 
maaktt namelijk onderscheid tussen sociale rechtsnormen zonder meer en 
rechtsnormenn met juridische gelding. Een sociale rechtsnorm is slechts dan 
eenn juridisch geldige rechtsnorm, als de dwingende macht van de staat kan 
wordenn ingezet ter handhaving ervan. Er bestaat bij Neumann geen juridisch 
geldigg 'Recht zonder Staat'. Wat betreft de bronnen van recht erkent hij 
rechtspluralisme,, maar van juridische gelding van sociale rechtsnormen is 
bijj  hem slechts sprake als de staat zijn handhavingsapparaat ter beschikking 
steltt aan die buitenstatelijk tot stand gekomen normen. 

Tweee kenmerken zijn volgens Neumann constitutief voor de gerechtvaar-
digdee staat en zijn recht in de moderne tijd: soevereiniteit en vrijheid. In 
overeenstemmingg hiermee onderscheidt hij in een gerechtvaardigde rechtsor-
dee twee rechtssferen: een sfeer van soevereiniteit en een sfeer van vrijheid. 
Hett verschil tussen beide heeft te maken met de verschillende manieren 
waaropp het gezag van het positieve recht kan worden gefundeerd: door te 
verwijzenn naar de wil van de steller of handhaver van het recht of door aan 
tee tonen dat de inhoud van het gestelde of gehandhaafde recht voldoet aan 
bepaaldee eisen. 

Rechtvaardigingstheorieènn zijn volgens Neumann niet geslaagd als ze 
geenn plaats bieden aan deze beide gezagsgronden. Hij gebruikt voor deze 
stellingg mede het argument dat in alle rationele rechtvaardigingstheorieèn 
vann de moderne staat steeds beide elementen voorkomen. In de sociale-
contractstheorieënn bijvoorbeeld is steeds op enigerlei wijze sprake van een 
combinatiee van soevereiniteit en vrijheid. Afhankelijk van de neigingen, 
behoeftenn en verlangens die men mensen toeschrijft, legt men het accent 
somss op vrijheid, soms op soevereiniteit. Ziet men de mens als goed en 
verondersteltt men dat mensen zonder statelijke ordening harmonieus, zij het 
gebrekkig,, kunnen samenleven, dan is te verwachten dat men het accent op 

33 Koopmans 1992, p. 401, in een artikel met de titel: 'Recht zonder Staat'. 
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vrijheidd legt, zoals Locke dat bijvoorbeeld doet. Ziet men de mens als slecht 
enn veronderstelt men dat mensen in een wildernis verkeren als hun samenle-
venn niet statelijk geordend is, dan is te verwachten dat men, zoals Hobbes, 
dee noodzaak benadrukt van de staatsdwang die aan soevereiniteit verbonden 
is.. Dat betekent niet dat de vrijheid dan geen plaats heeft. Ook bij Hobbes 
iss er zowel een machtsstaat als vrijheid.4 

Neumannss uitwerking van de verhouding tussen soevereiniteit en vrijheid 
leidtt tot wat ik de these van het rechtsstatelijk antagonisme noem. Hij stelt 
datt de twee rechtssferen beide noodzakelijk zijn voor een rechtsstatelijke 
legitimering.. Conceptueel bestaat er tussen de beide rechtssferen echter een 
onoverbrugbaree kloof en zijn ze ten opzichte van elkaar onoplosbaar antago-
nistisch.. Ze kunnen slechts in de praktijk van het recht worden gecombi-
neerd.. Bij onderzoek van de rechtspraktijk kan men ontdekken waar het 
zwaartepuntt ligt, bij soevereiniteit of bij vrijheid. Slechts als in de prakti-
schee combinatie van de twee rechtssferen het overwicht toekomt aan de 
rechtssfeerr van vrijheid, zijn staat en recht rechtsstatelijk gelegitimeerd. 

Inn een rechtsstatelijk gerechtvaardigde staat is de rechtssfeer van de soe-
vereiniteitt niet verdwenen. Daaruit blijkt Neumanns consequente acceptatie 
vann de legislatieve soevereiniteit. De rechtssfeer van de soevereiniteit kan 
niett afwezig zijn, omdat in deze sfeer het recht moet worden gesteld of 
gehandhaafdd dat aan de beperkende inhoudelijke eisen voldoet. Het enige 
rechtt is positief recht. Neumanns rechtsstaatstheorie is een theorie over 
rechtsstatelijkee zelfbinding. 

B.. De rechtssfeer van de soevereiniteit: 'politiek recht' 

Dee rechtssfeer van de soevereiniteit is volgens Neumann een van de beide 
constitutievee elementen van de rationeel gerechtvaardigde staat en zijn recht. 
Dee rechtssfeer van de soevereiniteit is de sfeer van wat Neumann het 'poli-
tiekee recht' noemt. Men moet de politieke rechtssfeer begrijpen om de 
rechtvaardigendee kracht van een rechtsstatelijke zelfbinding te begrijpen. 

a.a. Juridische en sociologische soevereiniteit 
Dee soevereine staat heeft originaire en onbeperkte rechtsmacht.5 'Rechts-
macht'' verwijst bij Neumann zowel naar bevoegdheid als naar feitelijke 
macht.. Soevereiniteit heeft aldus twee aspecten: een normatief, juridisch 

44 Zie verder hoofdstuk 6 over Hobbes en hoofdstuk 9 over Locke. 

55 Door internationalisering van het recht vervagen de grenzen van nationale soevereiniteit. 
Hierdoorr veranderen echter niet de rechtvaardigingsproblemen van originaire menselijke 
rechtsmachtt die Neumann bespreekt als soevereiniteitsproblemen. 
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aspect,, en een empirisch, sociologisch aspect. 'Juridische soevereiniteit' 
houdtt bij Neumann in dat de staat rechtens een originaire en onbeperkte 
bevoegdheidbevoegdheid tot juridisch optreden heeft. De soevereine staat is rechtens 
bevoegdd welke normen dan ook te voorzien van zijn potentiële dwingende 
macht,, dat wil zeggen: juridisch te laten gelden. Voor het bestaan van een 
staatt is louter juridische soevereiniteit niet voldoende. Er moet 'sociolo-
gischee soevereiniteit' zijn. Sociologisch soeverein is een institutie als deze 
zowell  de juridisch soevereine bevoegdheden bezit als het feitelijk vermogen 
heeftt deze uit te oefenen en het recht feitelijk te handhaven. Voor de vraag 
watt feitelijke handhaving van recht inhoudt, sluit Neumann zich aan bij 
Benthamm en Weber: er bestaat een verwachting - kans - dat men beschermd 
zall  worden in bepaalde belangen, waardoor men zijn eigen handelen kan 
plannen.. Voor het bestaan van een staat is het noodzakelijk dat de verwach-
tingg bestaat, onder burgers en gezagsdragers, dat overtreding van rechtsnor-
menn over het algemeen zal worden gevolgd door een dwingende reactie van 
staatswege.6 6 

Nergenss spreekt Neumann in verband met soevereiniteit over iets als 
'louterr macht', die zou kunnen worden gesteld tegenover 'aan recht gebon-
denn macht'. De feitelijke macht van de sociologische soevereiniteit is voor 
hett bestaan van de staat weliswaar doorslaggevend, maar deze houdt niets 
anderss in dan de effectiviteit van de juridische soevereiniteit. 

Inn Neumanns staatsbegrip is er niet het dualisme van macht en recht dat 
juristenn zo vertrouwd is, en dat bijvoorbeeld op de achtergrond lijk t te 
spelenn van de definitie die Kortmann geeft van 'overheid'.7 Kortmann zegt: 
'Machtt is te beschouwen als een feitelijke potentie tot dwang, bevoegdheid 
iss te beschouwen als rechtens geregelde macht. Daarmee is het begrip over-
heidd tenminste deels een juridisch begrip.' Vervolgens stelt hij dat, wil 
bevoegdheidd geen lege huls zijn, zij vergezeld moet gaan van feitelijke 
macht.. Tot dusver is er geen verschil met de verhouding van recht en macht 
inn Neumanns staatsbegrip. Dat wordt anders wanneer Kortmann opmerkt: 

66 Neumann 1936/1986, p. 3, 23-27, 45-46. De feitelijke effectiviteit van het recht is bij 
Neumannn dus geen voorwaarde voor de juridische gelding ervan. Bij Kelsen is werking van 
hett recht een voorwaarde voor gelding, terwijl Hart meent dat effectiviteit van recht de 
normalee achtergrond vormt voor uitspraken over geldend recht; zie verder hoofdstuk 15. 

Wanneerr bepaalde rechtsnormen nooit worden overtreden, blijf t de dwang van de staat 
slechtss potentieel. De sociologische soevereiniteit van de staat komt echter pas in het gedrang 
wanneerr niet meer wordt verwacht dat de staat met dwang zal reageren op overtreding van de 
normen,, bijvoorbeeld omdat het dwangapparaat te zwak is, of omdat de normen door burgers 
enn uitvoerende juridische autoriteiten niet meer serieus worden genomen. 
77 Kortmann 1990, p. 3-6. Kortmann zegt voor de term overheid te kiezen, omdat deze beter 
aansluitt bij het Nederlandse positieve staatsrecht, dat 'nauwelijks gewag maakt van "de staat" 
enn geen verplichtingen of bevoegdheden aan de staat oplegt dan wel toekent.' 
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'Zonderr recht wordt bevoegdheid weer pure macht, geweld.' Met Neu-
mannss begripsbepaling van de staat is het niet mogelijk een statelijke be-
voegdheidd zonder recht te denken, en is er in verband met de staat geen 
ruimtee voor opmerkingen over pure macht. Elke macht van de staat is be-
voegdee macht, rechtsmacht* 

b.b. Originaire, rechtens ongebonden rechtsmacht 
Err is geen voorstatelijk recht, noch van de rede noch van de traditie, waar-
aann de staat zijn juridische bevoegdheden zou kunnen ontlenen. Het maakt 
deell  uit van Neumanns definitie van de soevereine staat dat de rechtsmacht 
vann de staat originair is en rechtens ongebonden. De staat heeft de bevoegd-
heidd tot het stellen en handhaven van algemene en individuele normen, 
welkee hij maar wil. Er kan een conflict zijn tussen eerder bestaande algeme-
nee normen en later gestelde individuele normen. In de rechtens ongebonden 
bevoegdheidd van de staat is er niets wat zo'n conflict verbiedt. 

Hierr blijkt Neumanns consequente acceptatie van de legislatieve soeverei-
niteitt van de staat. Vaak acht men het vanzelfsprekend dat, wanneer in een 
algemenee norm een gedrag s voor schrift voor burgers is gesteld, aan deze 
algemenee norm ook de criteria worden ontleend waarop hun gedrag in 
concretoo wordt beoordeeld. De algemene norm zou een dubbele functie 
hebben:: de algemene norm stelt een gedragsvoorschrift en biedt tevens de 
maatstavenn ter beoordeling van het gedrag. Wanneer Neumann aangeeft dat 
inn de sfeer van de soevereiniteit niets verhindert dat individuele normen 
wordenn gesteld in strijd met daaraan voorafgaande algemene normen, dan 
doorbreektt hij deze vanzelfsprekendheid. Het is een kwestie van inperking 
vann de willekeur van het soevereine politieke recht, een kwestie van zelfbin-
ding,, wanneer een statelijke gezagsdrager zijn beoordelingsmaatstaven voor 
concreett gedrag ontleent aan de algemene normen die op het gedrag van 
toepassingg zijn. 

Eenn conflict tussen algemene normen en individuele normen duidt op 
inconsistentt recht. Het probleem van inconsistent recht is vanuit het perspec-
tieff  van de soevereine rechtssfeer een kwestie van feitelijke handhaving van 
recht;; de juridische gelding van tegenstrijdige normen is bij Neumann niet 
inn het geding. De potentieel dwingende statelijke macht staat niet alleen 
achterr normen die met elkaar overeenstemmen, maar ook achter normen die 
mett elkaar conflicteren. Steeds blijkt dan het belang van de sociologische 
soevereiniteit.. Het is mogelijk dat de staat van twee conflicterende normen 
dee ene of de andere handhaaft, of soms de ene en dan weer de andere. De 

88 Zie dit hoofdstuk onder F voor rechtsstaatsconcepties die gebruik maken van een dualisme 
vann macht en recht. 
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rechtsnormenn die in feite worden gehandhaafd zijn de sociologisch geldige 
normen. . 

Opp zichzelf is het geen opzienbarende opmerking dat conflicten russen 
algemenee en individuele normen feitelijk voorkomen. Ook iemand als Kel-
senn wijst er geregeld op dat het niet realistisch is te verwachten dat in de 
rechtswerkelijkheidd uitsluitend individuele normen zullen worden gesteld in 
overeenstemmingg met toepasselijke algemene normen. Neumann beweert 
echterr ronduit dat aan de soevereine staat de bevoegdheid toekomt naar 
believenn algemene en individuele normen te stellen en te handhaven, of ze 
nuu conflicteren of niet. 

Vanuitt het perspectief van de soevereine rechtsmacht is het recht volgens 
Neumannn 'politiek recht' te noemen. Onder politiek recht verstaat hij elke 
algemenee norm die, en elk individueel bevel dat aan de staat kan worden 
toegeschreven.. Ook voor de inhoud van die algemene en individuele normen 
bestaatt geen enkele beperking. De statelijke rechtsmacht is door niets be-
perkt.. De rechtsmacht is ook niet gerelateerd aan doelen waarvoor bevoegd-
heidd is verleend. Ten eerste is er geen sprake van een verlening van be-
voegdheid,, de bevoegdheid is originair. En ten tweede moet de vrije keuze 
vann doelen waarvoor de bevoegdheid wordt gebruikt als onderdeel worden 
beschouwdd van de soevereine rechtsmacht. Elk besluit van de soevereine 
staatt is recht. De soevereine rechtsmacht van Neumann kan met recht 'arbi-
trairee rechtsmacht' worden genoemd. 

Eenn en ander wijst erop, dat het soevereine staatsoptreden bij Neumann 
uitsluitendd het karakter heeft van rechtsschepping. Ook wanneer een indivi-
duelee norm wordt gesteld in overeenstemming met een eraan voorafgaande 
algemenee norm, is dat niet te beschouwen als een toepassing van een de 
staatt bindende algemene norm. 

Inn het perspectief van het politieke recht is het positieve recht slechts de 
uitdrukkingg van de ongebonden wil van de staat. Door de erkenning van de 
legislatievee soevereiniteit van de staat erkent men dat staat en recht door en 
doorr mensenwerk zijn. Deze fundering van het gezag van modern positief 
rechtt door verwijzing naar de wil van de soeverein is in Neumanns theorie 
eenn van de noodzakelijke elementen van een rechtsstatelijke legitimering van 
staatt en recht. 

c.c. Anders dan Gierke, Austin, Kelsen, Schmitt 
Neumannn stelt zijn begrip van de staat tegenover de staats- en soevereini-
teitsopvattingenn van Gierke, Austin, Kelsen en Schmitt.9 

99 Neumann 1936/1986, p. 25-27, p. 302 nt. 1. 
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Tegenoverr Gierke merkt Neumann op dat diens 'staat' weliswaar macht 
uitoefent,, maar niet de volledige rechtsmacht die nodig is. De pluralistische 
opvattingg van Gierke houdt in dat ook in niet-statelijke, organisch gegroeide 
socialee verbanden originaire en voltooide rechtsvorming plaatsvindt. Gierkes 
opvattingg is niet verenigbaar met het standpunt van Neumann dat de origi-
nairee en onbeperkte bevoegdheid om normen van juridische gelding te voor-
zienn toekomt aan de staat. 

Gierkess organische en pluralistische beeld van staat en recht laat geen 
conceptuelee ruimte voor legislatieve soevereiniteit van de staat. Om dezelfde 
redenn acht Neumann ook de Volks geist-bemder'mg van Savigny geen rele-
vantee bijdrage aan de verduidelijking van het rechtsstaatsprobleem. Hij zou 
ookk het klassieke common /aw-denken uit de Anglo-Amerikaanse rechtssfeer 
hebbenn kunnen noemen, dat evenmin de legislatieve soevereiniteit van de 
staatt accepteert. Dit denken fundeert het gezag van het recht namelijk in de 
ordee der gewoonte, waaraan ook het statelijk geproduceerde recht onderge-
schiktt is. Het statelijke recht verkrijgt zijn gezag door zijn positie in de 
traditionelee orde, en vormt een bedreiging voor die orde zodra het zich tot 
eenn verzelfstandigde, bewuste ordening van het samenleven ontwikkelt. 
'Laww and order is the historical illusion; law versus order is the historical 
reality.'10 0 

Austinss opvatting van soevereiniteit houdt in dat er bij de meerderheid 
vann mensen in een samenleving een gewoonte van gehoorzaamheid moet 
zijnn aan een superieur, die niet zelf ten opzichte van een vergelijkbare supe-
rieurr een vergelijkbare gewoonte van gehoorzaamheid heeft. Neumann 
werptt tegen, dat dit begrip van soevereiniteit zowel onvolledig is als te 
nauw.. Hij acht het onvolledig omdat de soeverein van Austin slechts macht 
heeft,, en niet ook de juridische bevoegdheid heeft om dwang uit te oefenen. 
Tee nauw vindt hij Austins soevereiniteitsbegrip vanwege de prominente 
positiee van de gehoorzaamheid van de onderdanen. Gehoorzaamheid van 
burgerss aan de staat is niet beslissend. Het enkele feit van handhaving van 
rechtt is voldoende. 

Neumannn verwerpt eveneens de opvatting van Carl Schmitt dat soeverein 
iss wie beslist over het bestaan van de noodtoestand. Neumann wijst op de 
volgendee kenmerken van Schmitts soevereiniteitsbegrip. Het is in zijn kern 
eenn begrip dat slechts in de marges van de rechtsorde relevant is. Het heeft 
slechtss betrekking op grensgevallen van de rechtsorde, wanneer de staat zelf 
inn gevaar verkeert. Zulke gevallen kunnen niet op normale wijze in de 
rechtsordee worden ondergebracht. De soeverein staat buiten de rechtsorde 

100 Diamond 1985, p. 938. Voor een vergelijking van het klassieke common /aw-denken en 
hett Volksgeist-denken van Savigny, zie Cotterrell 1989, p. 21v. 
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enn beslist erover. Hij beslist of de staat in gevaar verkeert, hij kan de con-
stitutiee schenden of geheel opheffen, hij beslist wanneer de normale situatie 
moett worden hervat. 

Pirett merkt op dat de definitie van soevereiniteit volgens Schmitt 'be-
gripslogischh enkel [kan] uitgaan van de negatie van de norm'. Hij citeert 
Schmitt:: 'Denn eine generelle Norm, wie sie der normal gekende Rechtssatz 
darstellt,, kann eine absolute Ausnahme niemals erfassen und daher auch die 
Entscheidung,, daB ein echter Ausnahmefall gegeben ist, nicht restlos be-
gründen.'111 Neumann stelt hiertegenover dat een definitie van soevereiniteit 
weliswaarr ruimte moet bieden voor het uitzonderingsgeval, maar dat het 
abnormalee niet het unieke en essentiële element in een definitie van soeve-
reiniteitt kan zijn. Bovendien signaleert hij een ander probleem. Schmitts 
definitiee verwijst naar een drager van de soevereiniteit, naar degene die de 
beslissingg neemt over de noodtoestand. De soevereine beslissing is, zoals 
Pirett zegt, 'beslissing zonder appèl'. Een constitutie kan echter noodtoe-
standsbevoegdhedenn verlenen aan een bepaald staatsorgaan, en tegelijk aan 
anderee staatsorganen de bevoegdheid verlenen het eerdere orgaan te dwin-
genn zijn beslissing in te trekken. Wie is dan de soeverein? Schmitts definitie 
geeftt geen antwoord voor een staat die machtenscheiding kent. 

Bijj  Kelsen tenslotte komt volgens Neumann ten onrechte niet tot uiting 
datt de staat zelf een sociologisch soevereine institutie is. Kelsen beschouwt 
dee staat alleen als een rechtsorde. De zuivere rechtsleer van Kelsen, hoe 
consistentt ook, lost volgens Neumann geen enkel politiek probleem op. Als 
dee staat als rechtsorde moet worden beschouwd, en soevereiniteit als het 
essentieell  niet verder te herleiden, originaire karakter van de rechtsorde, 
dann blijf t het probleem van de verhouding tussen soevereine dwingende 
staatsmachtt en gerechtvaardigd recht buiten zicht. Kelsen heeft geen ant-
woordd op het probleem van de rechtvaardiging van staat en recht. Kelsen 
zelff  zou Neumanns bezwaar niet als kritiek opvatten; het is niet zijn bedoe-
lingg zo'n antwoord te geven. 

111 Piret 1996, p. 7. Het citaat is afkomstig uit C. Schmitt, Poiitische Theologie, Berlin 1990 
(1922),, p. 11. Zie ook het onderzoek van Schmitts politieke rechtsopvatting door Dyzenhaus 
1997,, m.n. de hoofdstukken 2 en 5, en vooral de studie van Scheuerman 1994, waarin wordt 
beschrevenn hoe de aanvankelijk positieve houding van Neumann tegenover de denkbeelden van 
Schmittt omslaat in het tegendeel. 

Hett paradoxale rechtskarakter van staatsnoodrecht wordt door Cammelbeeck (1996, p. 762) 
fraaii  verwoord in de titel van zijn artikel over de in het voorjaar van 1996 afgeronde herzie-
ningg van het staatsnoodrecht ter uitvoering van artikel 103 Grondwet: 'Het staatsnoodrecht 
herzien:: het onvoorzienbare gesystematiseerd'. Het is overigens mijns inziens minder passend 
hett paradoxale rechtskarakter van een rechtspraktijk op basis van staatsnoodrecht te vatten in 
dee formule: 'legaliteit van illegaliteit'. Het criterium van binding aan het recht - legaliteit -
heeftt ter legitimering van een staatsnoodrechtelijke praktijk een geringer bereik dan de formule 
suggereert;; het wordt aangevuld door het criterium van staatsraison. 
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Dee bezwaren van Neumann tegen Austin en Schmitt enerzijds en tegen 
Kelsenn anderzijds doen denken aan de kritiek van Raz op Kelsen, en zijn 
milderee kritiek op Bentham en Austin. Raz noemt het een van Kelsens 
ernstigstee fouten, dat hij ontkende dat een theorie over recht - tenminste 
gedeeltelijkk - moet zijn gebaseerd op een theorie over de staat. Kelsen heeft 
geenn begrip van de staat als politiek systeem. Volgens Raz maken Bentham 
enn Austin deze ernstige fout niet, maar een - minder erge - 'omgekeerde' 
fout.. Zij zijn van mening dat recht alleen kan worden begrepen nadat onaf-
hankelijkk van recht een theorie over de staat is vastgesteld. Hun definities 
vann staat, soeverein en onderdaan zijn zuiver sociologisch, ze gebruiken 
geenn rechtsbegrippen. Een theorie over de staat moet echter, zo stelt Raz, 
tenminstee gedeeltelijk gebaseerd zijn op een theorie over recht.12 

Neumannss theorie over het recht van de soevereine staat voldoet aan Raz' 
eisen;; hij maakt noch de fout van Kelsen, noch de fout van Bentham en 
Austin.. De staat van Neumann is begripsmatig gekoppeld aan het recht, en 
hett recht aan de staat. Neumann gebruikt juridische en sociologische begrip-
penn voor zijn definitie van de staat: een staat is een sociologisch soevereine 
institutie,, dat wil zeggen een institutie met effectieve juridische soevereini-
teit. . 

C.. De rechtssfeer van de vrijheid: 'materieel recht' 

Hett 'politieke recht' van de soevereiniteit is rechtens onbeperkt. Aan juri-
dischh gelimiteerde rechtsmacht is pas te denken als Neumann het tweede 
constituerendee element van de gerechtvaardigde moderne staat en zijn recht 
invoert:: het positieve recht bevat een rechtssfeer van vrijheid. Beziet men 
hett positieve recht vanuit het perspectief van de rechtssfeer van vrijheid, dan 
heeftt men te maken met wat Neumann het 'materiële recht' noemt.13 

Inn het perspectief van de rechtssfeer van de vrijheid kan het gezag van 
hett positieve recht worden gefundeerd door aan te tonen dat de inhoud van 
hett gestelde of gehandhaafde recht voldoet aan bepaalde eisen: rechtvaardig-
heid,, gelijkheid, vrijheid of welke dan ook, afhankelijk van de verlangens 
enn behoeften van mensen. Het past mijns inziens het beste in Neumanns 
theoriee om datgene wat hij de rechtssfeer van de vrijheid noemt, heel ruim 
opp te vatten als de sfeer van het moreel juiste recht. Zijn bespreking van 
verschillendee vormen van vrijheid is dan te beschouwen als een specifieke 
invullingg van deze 'materiële' rechtssfeer. Dat hij zich vooral bezighoudt 
mett de invulling die vrijheid benadrukt, is wel te begrijpen. Hij ontwikkelt 

122 Raz 1979, p. 98-100. Raz' kritiek op Kelsen wordt in deel III verder besproken. 
133 Neumann 1936/1986, p. 31-33. 
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niett slechts een algemene rechtsstaatstheorie, maar wil ook nagaan of de 
praktischee oplossing van het rechtsstatelijk antagonisme in de klassieke 
rechtsstaatt van de negentiende eeuw inmiddels achterhaald is. Een en ander 
betekentt dat hij 'vrijheid' in verschillende betekenissen gebruikt: in ruime 
zinn voor de vrijheid die bestaat wanneer de rechtssfeer van het politieke 
rechtt in de praktijk van het recht onderworpen is aan die van het moreel 
juistee recht; in engere zin voor de vrijheid die door het klassiek liberale 
rechtsstaatsdenkenn werd gepropageerd. 

a.a. Juridische vrijheid 
Dee vrijheid ten opzichte van de staat, het bestaan van een staatsvrije sfeer, 
noemtt Neumann 'juridische vrijheid'. Effectieve juridische vrijheid bestaat 
volgenss hem daar waar de feitelijke en potentiële dwang van de staat afwe-
zigg is. Juridische vrijheid is dus negatieve vrijheid. Onder verwijzing naar 
Hobbess zegt Neumann dat juridische vrijheid 'absence of external impedi-
ment'' is.14 

Dee negatieve, juridische vrijheid heeft als formele bijzonderheid dat zij 
geenn gradaties kent; afwezigheid van dwang is afwezigheid van dwang. 
Bovendienn zijn feitelijke verschillen tussen mensen of de aard van de samen-
levingg niet relevant voor de vraag of juridische vrijheid bestaat. Daar waar 
eenn bepaalde ruimte door het recht vrijgelaten wordt, houdt negatieve juridi-
schee vrijheid gelijke vrijheid voor de betrokkenen in, los van de vraag of 
menn van deze ruimte gebruik maakt of kan maken. Als voor alle mensen 
dezelfdee ruimte door het recht wordt vrijgelaten, zijn verschillen tussen hen 
niett relevant voor de omvang van de vrijheid. 

Opp economisch gebied is dit bijvoorbeeld te zien bij de contractsvrijheid. 
Inn een contract tussen gelijke concurrenten bestaat geen andere graad van 
juridischee vrijheid voor de contractspartijen dan in een contract tussen een 
monopolistt en een niet-monopolist. De juridische vrijheid is in de relatie 
tussenn een werknemer en een werkgever geen andere dan in de relatie tus-
senn een vakbond en een ondernemersorganisatie. In bepaalde rechtssystemen 
omvatt contractsvrijheid zelfs de afwezigheid van juridische belemmeringen 

144 Hierbij is een kanttekening te plaatsen. Hobbes heeft met 'absence of external impedi-
ment'' slechts het oog op de afwezigheid van fysieke bewegingsbelemmeringen: iemand is vrij 
alss hij, met betrekking tot wat hij kan doen, fysiek niet wordt gehinderd in wat hij wil doen. 
Vreess voor dwang heft deze vrijheid niet op. 'Feare and Liberty are consistent [...]. And 
generallyy all actions which men doe in Commonwealths, for feare of the law, [are] actions, 
whichh the doers had liberty to omit.' Voor juridische vrijheid in de zin van Neumann heeft 
Hobbess een andere omschrijving: 'The Liberty of a Subject, lyeth therefore only in those 
things,, which in regulating their actions, the Soveraign hath pretermitted'. Het is de vrijheid 
diee bestaat waar de soeverein heeft nagelaten te reguleren. Hobbes 1651/1968, (II Ch. XXI) 
p.. 261, 262/3, 264, 271. 
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omm monopolies te vestigen, terwijl deze toch een aantasting vormen van 
vrijee concurrentie. 

Opp politiek gebied heeft juridische vrijheid betrekking op persoonlijke 
vrijheid,, vrijheid van meningsuiting, van vereniging en vergadering, van 
vakvereniging,, enzovoort. Ook op politiek gebied zijn feitelijke verschillen 
tussenn mensen niet relevant voor het bestaan van de vrijheid. De afwezig-
heidd van juridische belemmeringen van meningsuiting als zodanig levert 
bijvoorbeeldd voor de hedendaagse eigenaar van een mediaconcern geen 
groteree juridische vrijheid op dan voor een kluizenaar in een hutje op de 
hei. . 

Menn geeft volgens Neumann blijk van een fundamenteel onbegrip voor 
dezee negatieve vrijheid, als men haar slechts in haar formele aspect ziet. 
Menn zegt bijvoorbeeld dat contractsvrijheid in feite niets anders betekent 
dann dat contracten van welke inhoud ook kunnen worden gesloten, zolang ze 
maarr niet in strijd zijn met de goede trouw of met het recht. Dan negeert 
menn de materiële functie van de juridische vrijheid. De rechtens vrijgelaten 
ruimtee is geen doel op zichzelf. De materiële functie van de juridische 
vrijheidd ligt niet in de juridische vrijheid zelf, maar in wat men daarmee 
kann doen. Waldron vestigt hier de aandacht op door over vrijheid als afwe-
zigheidd van dwang op te merken: 'But liberty defined purely in this negative 
wayy seems odd and empty. It suggests that we simply value the absence of 
obstacless without valuing what may positively exist and thrive in the space 
thatt is left when the obstacles are cleared away.'15 

Zoo ook op het gebied van de politieke vrijheid. Neumann wijst op de 
kritiekk dat de negatieve politieke vrijheid slechts een uitdrukking vormt van 
hett tautologische 'principle of the illegality of illegality', waarin het recht 
opp persoonlijke vrijheid niet een recht op persoonlijke vrijheid is, maar een 
rechtt op zoveel persoonlijke vrijheid als gelaten is door het recht. Het is 
juist,, zo merkt hij op, dat men met het begrip van negatieve, juridische 
vrijheidd kan beweren dat er politiek gezien juridische vrijheid bestaat, ook 
all  is er in feite geen enkele politieke vrijheid in de gangbare betekenis. 
Geïsoleerdd beschouwd heeft juridische vrijheid daarom weinig te betekenen 
voorr een garantie van vrijheid tegenover de soevereiniteit van de staat. Het 
iss vrijheid die bestaat binnen het kader en onder de voorwaarden van het 
gegevenn recht. 

Zo'nn geïsoleerde beschouwing moet volgens Neumann worden voorko-
men.. Het probleem van juridische vrijheid is niet, dat het slechts negatieve 
vrijheidd is. Het probleem ontstaat pas wanneer men bij vrijheid in het recht 

155 Waldron 1989, p. 1104. Men denkt volgens Waldron vaak, maar ten onrechte, dat libera-
lenn verdedigers zijn van zo'n negatieve conceptie van vrijheid. 



56 6 ANTAGONISMEE BINNEN HET POSITIEVE RECHT 

aann niets anders denkt dan aan afwezigheid van juridische dwang. Juridische 
vrijheidd wordt echter niet om zichzelf gewaardeerd, maar om wat men 
ermeee kan doen. Men moet beseffen dat afwezigheid van juridische dwang 
eenn noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan van sociologische vrij-
heid. . 

b.b. Sociologische vrijheid 
Iemandd is volgens Neumann sociologisch vrij , als hij de juridisch vrije 
keuzee heeft tussen tenminste twee gelijkwaardige alternatieven. 

Hijj  buigt zich niet over de vraag of iemand zijn sociologische keuzemo-
gelijkheidd al dan niet gebruikt, of voor welke doeleinden een individu zijn 
keuzemogelijkheidd zou kunnen of willen gebruiken. Sociologische vrijheid is 
niett op te vatten als 'positieve vrijheid' in de zin van een optimale benutting 
vann een bestaande keuzemogelijkheid, van een werkelijk kiezen van het 
alternatieff  dat door een individu het hoogst wordt gewaardeerd, gelet op het 
vermogenn en de middelen tot zelfontplooiing. Met de vraag naar de doelein-
denn waarvoor men zijn keuzevrijheid zou kunnen of willen gebruiken komt 
menn terecht op het terrein van wat Neumann 'vrijheid in filosofische zin' 
noemt.. Alleen voor de volledigheid geeft hij nog een omschrijving van 
filosofischee vrijheid. Het is de reële mogelijkheid van menselijke zelfver-
werkelijking,, van de beëindiging van de vervreemding van de mens van 
zichzelf.16 6 

'Keuzevrijheid'' is in Neumanns theorie het sleutelwoord voor sociologi-
schee vrijheid. Een sociologisch vrij individu heeft de juridisch vrije keuze 
tussenn tenminste twee gelijkwaardige alternatieven. Uit de voorbeelden die 
hijj  gebruikt wordt duidelijk waar hij op doelt. Als een werkgever een werk-
nemerr inadequate arbeidsvoorwaarden aanbiedt, is de werknemer juridisch 
vrijj  in zijn beslissing deze te aanvaarden of te verwerpen. Noch zijn aan-
vaarding,, noch zijn verwerping ondervinden juridische belemmering. Of hij 
vrijj  is in sociologische zin, hangt van iets anders af. Neumann sluit uit dat 
eenn keuze die gemaakt wordt uit noodzakelijke en basale behoeftenbevredi-
gingg als sociologisch vrije keuze wordt beschouwd. Armoede ondermijnt 

166 Verder volstaat Neumann met de opmerking dat bij Hegel de 'concrete idee van vrijheid' 
tee vinden is. Wirkliche, reate Freiheit houdt volgens Hegel (1821/1955, § 104-107, p. 99-102) 
inn dat de - juridische - objectieve persoonsgebondenheid van de vrije wil is geworden tot -
morelee - subjectieve zelfbestemming van de wil. De juridische persoon is moreel subject 
geworden. . 

Waldronn (1989, p. 1104 nt. 26) merkt op dat Raz de term 'positieve vrijheid' gebruikt om 
tee verwijzen naar de achtergrondcondities (mentale en fysieke vermogens etc.) voor de uitoefe-
ningg van persoonlijke autonomie. Dat is echter volgens Waldron te beperkt: 'positieve vrij-
heid'' is de naam voor een volbloed-conceptie van vrijheid (of familie van concepties), waaron-
derr die van Hegel. 
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vrijheid.. Sociologisch is de werknemer vrij , als hij economisch onafhanke-
lij kk genoeg is om te kunnen kiezen tussen het inactief laten van zijn arbeids-
krachtt en het aanvaarden van de inadequate arbeidsvoorwaarden, of als hij 
dee keuze heeft tussen aanvaarding van het onaantrekkelijke aanbod en aan-
vaardingg van een beter aanbod van een andere werkgever. 

Neumannss tweede voorbeeld ligt op politiek gebied. Wanneer een burger 
inn een dictatuur bij referendum wordt gevraagd of hij al dan niet instemt 
mett het dictatoriale leiderschap, en hij kiest ervoor dit te verwerpen, dan is 
diee beslissing juridisch vrij . De burger is juridisch niet gedwongen te kiezen 
voorr instemming of voor verwerping. Sociologisch is hij onvrij, omdat hij 
niett de keuze heeft tussen twee gelijkwaardige alternatieven. Hij heeft niet 
dee keuze tussen een dictatuur of andersoortig politiek bestuur. 

Ditt politieke voorbeeld geeft ook los van een dictatoriale omgeving te 
denken.. Sociologische onvrijheid in de zin van Neumann is een kenmerk 
vann elk ja/nee- of eens/oneens-referendum. Als bijvoorbeeld een reeds 
genomenn beleidsbesluit van een (lokale) overheid aan de burgers wordt 
voorgelegdd ter instemming of afkeuring, wordt hun niet de mogelijkheid 
gebodenn te kiezen tussen het beleid waartoe besloten is en ander beleid.17 

Neumannn ziet een tendens in het twintigste-eeuwse recht om meer socio-
logischee vrijheid te realiseren. Het recht houdt er steeds meer rekening mee 
datt sociale verschillen tussen mensen tot gevolg kunnen hebben dat de mate-
riëlee functie van juridische vrijheid gefrustreerd raakt. Neumann noemt als 
voorbeeldd artikel 165 van de Weimarconstitutie, waarin voor ieder in alle 
beroepswerkzaamhedenn vrijheid van vereniging ten opzichte van de staat 
wass gegarandeerd. Tevens maakte het grondwetsartikel alle contracten nietig 
diee de bedoeling hadden rechten van arbeiders op dit punt uit te hollen. In 
dee grondwet werd zodoende een garantie van de vrijheid van vakvereniging 
vastgelegdd die niet alleen gericht was tegen interventie door de staat. De 
grondwetgeverr hield ook rekening met eventuele dominante sociale macht 
vann particuliere ondernemers, die de door de staat toegekende ruimte in 
praktischh opzicht waardeloos zou kunnen maken. 

Neumannn bespreekt niet het vaak gehoorde bezwaar dat een vergroting 
vann de keuzemogelijkheid van de een ten koste gaat van de juridische vrij-
heidd van de ander. De stelling is: hoe meer sociologische vrijheid in het 

177 Het bezwaar van sociologische onvrijheid bij ja/nee-referenda wil overigens niet zeggen 
datt de formulering van gelijkwaardige referendumalternatieven op zichzelf al wijst op het 
bestaann van sociologische vrijheid. De voorgelegde alternatieven moeten ook adequaat zijn. 
Opp z'n minst betekent dit dat ze begrijpelijk moeten zijn. Het lijk t me betwistbaar of aan deze 
voorwaardee was voldaan bij het 'autoreferendum' in Amsterdam in 1992, waar kort gezegd de 
keuzee werd voorgelegd tussen voortzetting van gemeentelijk 'automobiliteits'-beleid, aange-
duidd door verwijzing naar de vindplaats van het beleidsbesluit in gemeentelijke documenten, 
enn aanscherping van dat beleid. 
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rechtt voor bepaalde personen wordt georganiseerd, des te meer juridische 
belemmeringenn worden aangebracht voor anderen. Deze stelling is binnen 
zijnn theorie ook niet te plaatsen. Juridische vrijheid kent geen verschillen 
tussenn mensen. Een verkleining van de juridisch vrije ruimte is daar waar 
zijj  plaatsvindt een gelijke verkleining, los van de vraag of iemand van de 
voorheenn grotere vrijgelaten ruimte gebruik maakte of kon maken. Zoals het 
rijkenn en armen gelijkelijk verboden was onder bruggen te slapen of brood 
tee stelen, zo werd het werkgevers en werknemers gelijkelijk onmogelijk 
gemaaktt geldige contractuele belemmeringen van vakverenigingsrechten tot 
standd te brengen. Ziet men hierin een onderscheid, dan is er iets anders aan 
dee hand dan een toepassing van de eis tot juridische vrijheid. 

Gelijkheidd heeft bij sociologische vrijheid een andere betekenis dan bij 
juridischee vrijheid. Ten eerste hangt sociologische keuzevrijheid af van het 
bestaann van gelijkwaardige alternatieven. Dit geldt niet alleen voor het 
gebiedd van de economie of de politiek maar voor alle terreinen van het 
menselijkk leven. Sociologische vrijheid van godsdienst veronderstelt bijvoor-
beeldd religieuze concurrentie, en bevordert deze. Ten tweede houdt sociolo-
gischee vrijheid, anders dan negatieve juridische vrijheid, wel rekening met 
feitelijkee verschillen tussen mensen, zoals uit het voorbeeld van de vrijheid 
vann vakvereniging bleek. Sociologische vrijheid kent, anders dan juridische 
vrijheid,, gradaties. Een zekere materiële gelijkheid tussen mensen is voor-
waardee voor een min of meer gelijke graad van sociologische vrijheid. 

Dee combinatie van de sfeer van soevereiniteit met de sfeer van vrijheid, 
mett een praktisch overwicht aan de kant van de laatste sfeer, wordt door 
Neumannn gezien als een mogelijkheid voor de seculiere en rationele legiti-
miteitt van de moderne staat en zijn recht. Het is echter niet duidelijk hoe de 
sociologischee vrijheid past in zijn eigen, veel bescheidener vraagstelling, of 
dee klassiek liberale oplossing voor het rechtsstatelijk antagonisme nog actu-
eell  is na de periode van het klassiek liberale recht. Mij lijken Neumanns 
opmerkingenn over sociologische vrijheid vooral van belang ter profilering 
vann twee bijzonderheden van de negatieve, juridische vrijheid. Ten eerste: 
juridischee vrijheid is niet om zichzelf waardevol, maar om haar 'materiële 
functie',, om wat men ermee kan doen. En ten tweede: juridische vrijheid 
kentt geen verschillen tussen mensen. 

c.c. Grondrechten 
Overr de bijdrage van de grondrechten aan de verzekering van vrijheid be-
staatt volgens Neumann vaak verwarring. In zijn benadering wijst de garan-
tiee van grondrechten op een techniek om in het positieve recht zelf de afwe-
zigheidd van juridische dwang te organiseren. 

Dee verwarring over de juridische betekenis van grondrechten treedt met 
namee op bij de juridische vrijheden op politiek gebied, zo stelt Neumann. In 
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dee loop van de geschiedenis hebben zich een aantal bijzondere vrijheden 
ontwikkeldd die men in de filosofie van het liberalisme is gaan beschrijven 
alss rechten: grondrechten of mensenrechten. Als men de juridische vrijheden 
vann burgers ten opzichte van de staat opvat als rechten van burgers op 
vrijheid,, verwart men het juridische vrijheidsbegrip met de filosofische 
vrijheidsopvattingg van het liberalisme.18 

Hett filosofisch liberalisme denkt de vrijheid die met de mensenrechten in 
verbandd staat, als een vrijheid die voorafgaat aan de staat, terwijl de staat 
wordtt beschouwd als middel voor de verwerkelijking van deze vrijheid. Zo 
kann men stellen dat de mensenrechten dienen ter beperking van de macht 
vann de staat. De liberale filosofie over mensenrechten valt echter niet samen 
mett de rechtsopvatting van het liberalisme. Spreekt men in juridische con-
textt van 'bescherming van grondrechten', dan gebruikt men terminologie die 
geleendd is van de filosofie. 'Mensenrechten' kunnen binnen de liberale 
rechtsopvattingg slechts worden beschouwd als een ruimte die door het recht 
gelatenn is. Vanuit juridisch perspectief kunnen de fundamentele rechten 
alleenn worden begrepen als rechten die door de staat zijn verleend, terwijl 
menn vanuit filosofisch perspectief aan het recht de eis kan stellen dat het de 
grondrechtenn ontziet, of sterker nog: beschermt. 

Inn Neumanns theorie komt de juridische 'bescherming van grondrechten' 
err als volgt uit te zien. Startpunt is de soevereine statelijke rechtsmacht, die 
inn beginsel ongelimiteerd is. Juridische vrijheid is afwezigheid van statelijke 
rechtsvormendee activiteit, het is een ruimte die overblijft. Ook als het om 
grondrechtenn gaat, is juridische vrijheid niets anders dan afwezigheid van de 
dwangg van het recht. Men spreekt echter niet bij elke afwezigheid van 
juridischee belemmeringen van grondrechtelijke vrijheid. Het blijkt mogelijk 
omm in het recht voorzieningen op te nemen die bijdragen aan de verzekering 
vann de vrijgelaten ruimte. Zulke voorzieningen zullen erop gericht zijn 
rechtsvormingg te voorkomen of te beperken. De bescherming van grond-
rechtenn is binnen het recht een organisatorisch probleem van zelfbinding: 
hett statelijke recht dat regelt hoe en met welke inhoud rechtsvorming plaats-
vindt,, stelt zelf beperkingen aan de rechtsvorming. Het bijzondere van de 
grondrechtelijkee vrijheid is, dat deze vrijheid niet slechts de ruimte is die 
overblijftt bij afwezigheid van juridische belemmeringen, maar dat de afwe-
zigheidd van juridische belemmeringen op enigerlei wijze in het recht zelf is 
georganiseerdd en zodoende is versterkt. 

Neumannn noemt een aantal juridische technieken waarmee grondrechten 
kunnenn worden beschermd. Ten eerste wijst hij erop dat zowel in Duitse als 
inn Amerikaanse literatuur is verdedigd, dat er onder de constitutioneel be-

188 Neumann 1936/1986, p. 3, 14, 35-38. 
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schermdee fundamentele rechten bepaalde rechten zijn die in sterke zin als 
'onvervreemdbaar'' moeten worden beschouwd. Ook al is wijziging van de 
constitutiee op zichzelf rechtens toegestaan, men probeert met een juridische 
redeneringg de opheffing van deze bijzondere fundamentele rechten te verhin-
deren.. Hiertoe wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten grondwets-
wijziging.. Er is de - toegestane - wijziging die de Verfassung als Grund-
entscheidungentscheidung onaangetast laat, en de - niet toegestane - wijziging die ge-
richtt is op de afschaffing van de constitutie. 

Inn de tweede plaats is er het onderscheid tussen vrijheden die slechts bij 
grondwetswijzigingg kunnen worden afgeschaft en vrijheden die kunnen 
wordenn opgeheven door de gewone wetgever. In het Nederlandse recht 
zullenn de laatste niet snel als grondrechten worden erkend. Toch is het 
onderscheidd van belang, omdat de bescherming van grondrechten in rechts-
systemenn zonder geschreven constitutie een aangelegenheid is van de gewo-
nee wetgever. 

Alss het gaat om vrijheden die de gewone wetgever niet kan opheffen, 
betekentt dit nog niet dat de gewone wetgever zich er ook helemaal niet mee 
kann bemoeien. Vandaar het derde onderscheid, tussen vrijheden waar de 
gewonee wetgever zich niet, en vrijheden waar de gewone wetgever zich wel 
inn kan mengen. De laatste groep wordt gevormd door de vrijheden die zijn 
geclausuleerdd met het zogenaamde 'voorbehoud van de wet'. 

Tenslottee is er het onderscheid tussen fundamentele rechten die zelfs in 
staatsrechtelijkee uitzonderingstoestanden niet aangetast kunnen worden en 
vrijhedenn waarbij dat wel het geval is. In het laatste geval maakt het voor de 
krachtt van de vrijheden ook verschil op welk niveau van de statelijke orga-
nisatiee tot aantasting kan worden besloten. 

Dee achtergrondideeën over de grotere beschermwaardigheid van bepaalde 
vrijee ruimtes waarvoor men grondrechtelijke begrippen gebruikt, maken zelf 
geenn deel uit van het positieve recht.19 Binnen het recht ziet men slechts de 
doorr Neumann onderscheiden technieken. Met behulp van deze technieken 
wordtt een zekere beperking van rechtsvormende activiteiten georganiseerd 
binnenn het recht zelf, rekening houdend met de juridische hiërarchie in de 
statelijkee organisatie. 

Dee 'grondrechtelijke techniek' van bescherming van vrijheden zegt niets 
overr de inhoud van de vrijheden die op deze wijze worden beschermd. Dat 
will  niet zeggen dat een organisatorische verzekering van negatieve juridi-
schee vrijheid niet belangrijk is. Juist bij de juridisch beschermde afwezig-
heidd van juridische belemmeringen is het immers duidelijk dat de vrijgelaten 

199 Vgl. de rechtsopvatting van Dworkin, die de rechtvaardigende achtergrondideeën deel laat 
uitmakenn van het bestaande recht; zie hoofdstuk 22 onder B. 
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ruimtee te waarderen is om wat Neumann de materiele functie van de nega-
tievee vrijheid noemt. Juist bij de grondrechten waardeert men de vrijgelaten 
ruimtee om wat men erin kan doen. 

D.. Aansluiting bij menselijke behoeften 

Hett onderscheid binnen het positieve recht tussen de politieke rechtssfeer 
vann de soevereiniteit en de materiële rechtssfeer van de vrijheid (in ruime 
zin)) correspondeert volgens Neumann met twee noties van 'recht': recht als 
wil ,, voluntas, en recht als ratio. Het recht als ratio is het moreel juiste 
recht;; het stemt overeen met een rationeel beginsel, een beginsel dat niet 
naarr hoger recht van welke aard ook verwijst, maar gerelateerd is aan de 
behoeften,, neigingen en verlangens van mensen: rechtvaardigheid, gelijk-
heid,, vrijheid (in enge zin), enzovoort.20 De materiële rechtssfeer bevat 
eenn actuele maatstaf voor de evaluatie van het positieve recht. 

Dee positie die Neumann hier kiest, kan worden gekarakteriseerd als een 
waardesubjectivistischh uitgangspunt, opgevat als het uitgangspunt dat waarde 
eenn of andere functie is van menselijke neigingen, behoeften enzovoort.21 

Legitimerendee kracht heeft een binding van de staat aan het recht slechts, 
alss deze binding voor mensen waardevol is, hetgeen betekent dat ze moet 
aansluitenn bij hun behoeften en verlangens. Dit is een zeer open uitgangs-
puntt wat betreft de rechtvaardigende waarde van rechtsstatelijkheid. Het 
rechtsstatelijkk antagonisme van Neumann laat uiteenlopende rechtsstaatscon-
ceptiess toe, met één mits. Voorwaarde is dat de concepties het vraagstuk 
vann de rechtsstatelijke binding van de staat aan het recht situeren binnen het 
positievee recht en het aldus als een probleem van zelfbinding definiëren. 

Neumannss bedoelingen lijken mij het beste als volgt weer te geven. Een 
rechtsstatelijkee rechtvaardiging van staat en recht kan veranderende behoef-
tenn niet negeren. Neumann gebruikt niet voor niets de weinig informatieve 
termm 'materieel recht' voor de rechtssfeer die tegenover de rechtssfeer van 
hett politieke recht staat. Hij houdt zo een opening voor de mogelijkheid dat 
behoeftenn en wensen ten aanzien van het recht naar tijd en plaats verschil-
len.222 Dit vormt weliswaar zijn vertrekpunt, maar hij combineert het met 
eenn gecompliceerde probleemstelling. Hij wil nagaan of, en zo ja hoe, het 

200 Neumann 1936/1986, p. 27, 45. 
211 In contrast tot het waardeobjectivisme, opgevat als het standpunt dat waarde een eigen-
schapp is van dingen in het universum om ons heen, cf. Flew 1989, p. 81-83. 
222 De verschillen tussen de door Hoekema/Van Manen (1994) onderscheiden 'typen van 
legaliteit'' - formele legaliteit, compensatie-legaliteit, legaliteit van de risicocollectivering, 
forumlegaliteitt en coöperatieve legaliteit - zijn op te vatten als twintigste-eeuwse verschillen in 
dee aan tijd en plaats gebonden ratio van de materiële rechtssfeer. 
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klassiekk liberale rechtsstaatsideaal nog actueel is na afloop van de specifieke 
periodee van het klassiek liberale recht. Men moet volgens hem niet al te 
snell  zeggen dat de desbetreffende waarden van rechtsstatelijkheid achter-
haaldd zijn. Met enige aarzeling houdt hij zelfs de mogelijkheid open dat de 
klassiekk liberale rechtsstaat waarden bevorderde die de uitdrukking zijn van 
'eeuwige'' behoeften van mensen.23 In het verlengde hiervan keert hij zich 
tegenn de opvatting dat de rechtsstaat in alle opzichten een typisch product is 
vann het klassiek liberale rechtssysteem van de negentiende eeuw, en inmid-
delss achterhaald is. Maar ook hiermee is nog niet alles gezegd. Want ook al 
zijnn sommige behoeften van mensen en de daarvan afhankelijke waarden 
misschienn 'eeuwig', de werkelijkheid is veranderlijk. Het antwoord op de 
vraagg hoe in specifieke historische situaties het recht moet worden ingericht 
mett het oog op een eeuwige menselijke behoefte, zal variëren naar gelang 
diee situaties. Misschien is de inrichting van het recht volgens het klassiek 
liberalee rechtsstaatsideaal in veranderde omstandigheden niet meer geschikt 
omm aan een gelijkblijvende menselijke behoefte uitdrukking te geven. 

E.. Conceptueel onoplosbaar antagonisme 

Dee politieke rechtssfeer van de soevereiniteit en de materiële rechtssfeer van 
dee vrijheid zijn beide noodzakelijk voor een rechtsstatelijke legitimering van 
dee staat en het recht. Het probleem van de rechtsstaat is een probleem van 
dee verhouding tussen deze twee sferen van het positieve recht. Men karakte-
riseertt de rechtsstatelijk gerechtvaardigde staat en zijn recht wel met de 
uitdrukkingenn 'heerschappij van het recht', 'rule of law'. Maar hoe, heer-
schappij?? Van welk recht? Theoretisch kan men soevereiniteit en vrijheid 
niett verzoenen. Elke poging daartoe is tot mislukken gedoemd. Als men 
probeertt te denken dat highest might en highest right tegelijkertijd in een 
gemeenschappelijkee sfeer worden gerealiseerd, raakt men verstrikt in een 
innerlijkee tegenspraak. Voorzover de soevereiniteit van de staat met zijn 
ongelimiteerdee rechtsmacht strekt, is er geen plaats voor de heerschappij 
vann het recht van de vrijheid. En voorzover andersom de heerschappij van 
dee staat wordt vereenzelvigd met de heerschappij van het recht van de vrij-
heid,, is het onmogelijk de staat op te vatten als een soevereine institutie.24 

233 Neumann acht het dus mogelijk dat menselijke behoeften absoluut zijn in de zin dat men 
voorr de bepaling ervan niet afhankelijk is van een of andere historische of lokale context als 
enigg vast referentiepunt. Hij combineert zijn waardesubjectivisme in de hierboven toegelichte 
betekeniss dus niet bij voorbaat met een radicaal waarderelativisme. 
244 Neumann 1936/1986, p. 4. 
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a.a. Dubbelzinnigheid van 'recht' en 'law' 
Beziett men het positieve recht vanuit de invalshoek van de rechtssfeer van 
hett politieke recht, dan ziet men slechts de uitdrukking van de rechtens 
ongebondenn wil van de soeverein. De moderne staat kan weliswaar niet 
begrepenn worden zonder de aanname van de rechtssfeer van legislatieve 
soevereiniteit,, maar men kan onder de legitimerende 'heerschappij van 
recht'' niet de heerschappij van het politieke recht verstaan, zo zegt Neu-
mann.. De heerschappij, rule, van het politieke recht kan geen grenzen 
stellenn aan de macht van de soeverein. Het politieke recht bindt de soeve-
reinn niet. 'Heerschappij van politiek recht' is slechts een andere uitdrukking 
voorr de absolute soevereiniteit van de staat. Wanneer een bepaalde uiting 
vann soevereine rechtsmacht de eigenschap heeft rechtsstatelijk gerechtvaar-
digdd te zijn, is dat als contingente eigenschap te beschouwen. 

Alss 'rechtsstaat', 'heerschappij van recht', en 'rule of law' iets anders 
moetenn betekenen dan de bevestiging van absolute soevereiniteit van de 
staat,, dan is de politieke notie van 'recht' en 'law' niet bruikbaar. De mate-
riëlee notie van 'recht' moet worden gebruikt. Heerschappij van recht dient 
terr garantie van vrijheid en kan daarom niet anders zijn dan heerschappij 
vann het materiële recht dat de uitoefening van soevereine rechtsmacht in-
perkt.. 'Recht' en 'law' in 'rechtsstaat', 'heerschappij van recht', en 'rule of 
law'law' verwijzen dus naar de rechtssfeer van de vrijheid. 

Dee aansluiting bij de dubbelzinnigheid van 'recht' komt wel vaker voor 
alss het erom gaat de betekenis van 'rechtsstaat' en 'rule of law' vast te 
stellen.. Neumann verwijst naar Stein: 'Want het is duidelijk dat er strikt 
genomenn geen staat is zonder recht. In zekere zin is iedere staat een rechts-
staat.. Wij echter hechten een speciale betekenis aan het woord.' Ook Kelsen 
maaktt een opmerking van die strekking: '1st der Staat als eine Rechtsord-
nungg erkannt, ist jeder Staat ein Rechts-Staat, stellt dieses Wort ein Pleona-
smuss dar. Tatsachlich wird es aber zur Bezeichnung eines besonderen 
Staatstypuss verwendet'.25 

Menn kan van de dubbelzinnigheid van 'recht' gebruik maken om het 
probleemm van de rechtsstaat uit te drukken. Men moet dan de politieke en 
dee materiële notie van 'recht' tegenover elkaar stellen en erkennen dat ze 
eenn conceptueel onoplosbaar antagonisme vormen. Dat gebeurt niet wanneer 
menn de true law van de rule of law stelt tegenover de so-called laws van 
statelijkee autoriteiten.26 

255 Neumann 1936/1986, p. 180; verwijzing naar Stein, 'Rechtsstaat und Verwaltungs-
rechtspflege',, in: Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht, 1879 vol. 6, p. 350. Kelsen 
1960,, p. 314; zie verder hoofdstuk 19. 
266 Hayek 1960, bijv. p. 207v. 
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b.b. Habermas: soevereiniteit zonder rechtskarakter 
Ookk als men de legislatieve soevereiniteit van de staat wel accepteert, duidt 
ditt er niet zonder meer op dat men deze ook de plaats toekent die zij vol-
genss Neumanns antagonisme dient in te nemen. Het rechtskarakter van de 
soevereiniteitt moet worden erkend. Anders gezegd: het recht dat op basis 
vann statelijke soevereiniteit tot stand komt bevat een aanspraak op gezag op 
grondd van zijn afkomst en deze gezagsaanspraak is binnen Neumanns anta-
gonismee rechtsstatelijk relevant. De gewenste rechtsstatelijke rechtvaardi-
gingg kan niet eenzijdig worden gezocht in de rechtssfeer van de vrijheid. 
Vaakk is een eenzijdige nadruk op vrijheid direct uiterlijk herkenbaar aan het 
gebruikk van een tegenstelling tussen statelijke macht enerzijds en recht 
anderzijds.. Soms wordt pas bij nader inzien duidelijk dat een schrijver een 
dergelijkee tegenstelling gebruikt. 

Datt laatste is bij Habermas het geval. In de Tanner Lectures van 198627 

steltt hij zich op het standpunt dat recht een innerlijke verbinding heeft zowel 
mett de politiek als met de moraal. Recht kan zichzelf niet rechtvaardigen, 
maarr kan slechts in zijn verbinding met zowel de politiek als de moraal 
wordenn gerechtvaardigd. Habermas vindt de rechtvaardigende innerlijke 
verbindingg van recht met politiek en moraal in de rationele kern van politie-
kee en morele overwegingen, die zich bij wijze van spreken in het recht van 
democratischee rechtsstaten nestelt. De verstrengeling van moraal en recht 
'komtt tot stand doordat in rechtsstaatssystemen de middelen van het positie-
vee recht gebruikt worden om de argumentatie- en bewijslasten te verdelen 
enn procedures die openstaan voor morele argumentatie te institutionalise-
ren.'28 8 

Habermass geeft hiermee geen uitsluitsel over de vraag of hij de recht-
vaardigendee relevantie van een sfeer van 'politiek recht' als zodanig accep-
teert.. Er zijn echter aanwijzingen dat hij het rechtvaardigingsprobleem van 
hett moderne recht anders definieert dan Neumann. Habermas meent dat het 
rechtt van de Middeleeuwen door drie dimensies wordt gekenmerkt. De 
eerstee dimensie is die van het sacrale recht, dat legitimiteit verleent aan de 
wereldlijkee macht, omdat deze aan het sacrale recht ondergeschikt is. De 
tweedee dimensie is die van de instrumentaliteit van recht: de vorst maakt 
gebruikk van recht als middel voor bureaucratische gezagsuitoefening. De 
derdee dimensie is die van de 'geheiligde rechtstradities'. De onveranderlijk-
heidd van deze tradities is voorondersteld in de ordenende, instrumentele 
gerechtelijkee conflictoplossing. In moderne samenlevingen vervallen de 
sacralee basis van het recht en de onveranderlijkheid van de traditie. Dit 

277 Habermas 1986/1994, p. 541-599; Ned. vert.: Habermas 1988. 
288 Habermas 1988, p. 84, 86, 87, 102. 
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heeftt volgens Habermas het volgende resultaat: 'Het recht verschrompelt tot 
éénn dimensie en bezet alleen nog maar de plaats, die tot dan door het bu-
reaucratischee recht van de heerser in beslag werd genomen.' Recht dat 
gereduceerdd is tot bevelen van de politieke wetgever heeft echter zijn legiti-
merendee kracht verloren, aldus Habermas. En voluit stelt hij: 'Zodra de 
geweldmonopoliserendee staat in de rol van soevereine wetgever een exclu-
sievee greep op het recht verkrijgt, dreigt het tot organisatiemiddel gedegra-
deerdee recht iedere relatie met de rechtvaardigheid en daarmee het echte 
rechtskarakterr te verliezen.'29 

Habermass voert op deze manier een tegenstelling in tussen het recht met 
rechtskarakterr enerzijds en het recht dat slechts uitdrukking is van de macht 
vann de soevereine wetgever anderzijds. Hij definieert het in de moderne tijd 
ontstanee rechtvaardigingsprobleem uitsluitend als een wegvallen van voor-
heenn relevante rechtvaardigingsgronden. Wat overblijft is macht: recht van 
dee soeverein zonder legitimerende kracht. Het rechtsstatelijke antagonisme 
iss bij Habermas conceptueel opgelost, ten koste van het rechtskarakter van 
dee rechtssfeer van de soevereiniteit. 

Bijj  Neumann betekent het wegvallen van de oude rechtvaardigingsgron-
denn religie en traditie dat het legitimiteitsprobleem anders moet worden 
gesteld.. Het als autonoom beschouwde vermogen van mensen tot het aan-
brengenn van creatieve veranderingen in recht wordt gezaghebbend.30 Het 
gezagg dat aan het menselijk rechtsscheppend vermogen wordt toegekend kan 
echterr niet zelfstandig een volledige rechtvaardiging van het recht bewerk-
stelligen.. Vandaar de conceptueel onoplosbare spanning tussen soevereiniteit 
enn vrijheid waarop het rechtsstatelijk antagonisme duidt. 

c.c. Andere pogingen tot conceptuele verzoening 
Menn probeert de rechtssferen van soevereiniteit en van vrijheid ook op 
anderee manieren theoretisch te verzoenen. Er is bijvoorbeeld de opvatting 
datt het mogelijk is een objectieve hiërarchie aan te brengen tussen de be-

299 Habermas 1988, p. 105, 111, 112-113. Habermas is in Fakiizitat und Geltung 
(1992/1994,, p. 166, 186-187) duidelijker dan tevoren over wat hij beschouwt als de rechtvaar-
digendee kern van politieke overwegingen. Omwille van de verzekering van mensenrechten en 
democratischee rechten is rechtsstatelijkheid nodig. Ter garantie van de rechten die verbonden 
zijnn aan private autonomie - de mensenrechten - en van de processen van rechtsvorming die 
verbondenn zijn aan publieke autonomie - de democratische rechten - is politieke macht nodig. 
Dezee politieke macht moet zelf juridisch worden gekanaliseerd. Het blijf t Habermas' opvatting 
datt de politieke macht pas na juridische kanalisering rechtvaardigende relevantie heeft. 
300 Scheuerman veronachtzaamt precies dit punt, dat Neumanns theorie mijns inziens zo 
belangwekkendd maakt. Hij zegt (1994, p. 102): 'The key conflict underlying this process is 
thatt between "force" and "law", or sovereignty and the rule of law.' Dat het rechtsstatelijke 
antagonismee geheel binnen het positieve recht gesitueerd is, komt zo onvoldoende tot uiting. 
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leidsdoelstellingenn van het instrumentele recht en 'de fundamentele waarden 
vann onze staatsvorm'; aan de laatste komt de hiërarchisch hogere positie 
toe.. Ruiter suggereert dat deze mogelijkheid bestaat, en bespreekt het pro-
bleemm dat dan ontstaat in het debat tussen de beleidsdenkers en de bij uitstek 
juridischee verdedigers van de fundamentele waarden.31 Instrumentele be-
leidsdenkerss erkennen volgens Ruiter dat de keuze van een beleidsdoelstel-
lingg plaatsvindt 'in de sfeer van subjectiviteit en politiek'.32 Vervolgens 
stellenn zij dat - gegeven de politiek gekozen doelstelling - de inhoud van 
hett bijpassende recht verder kan worden bepaald op grond van causaal-
empirischee analyses. Hun causaal-empirische uitspraken gaan vergezeld van 
eenn aanspraak op waarheid. Deze kunnen niet rechtstreeks worden gepa-
reerdd met juridisch normatieve uitspraken. Juridisch normatieve uitspraken 
kunnenn immers niet 'waar' zijn. De beleidsdenkers lijken daarom rechtsdog-
matischee oordelen naast zich neer te kunnen leggen. 

Omm dit probleem op te lossen stelt Ruiter dat juridisch normatieve oorde-
lenn weliswaar niet waar, maar wel 'juist' kunnen zijn. Hiermee maakt hij de 
openingg voor het aanbrengen van de gewenste rangorde: 'Er is dus wel een 
verschill  tussen een waar empirisch oordeel en een juist rechtsnormatief 
oordeel,, als het om het type geldigheid gaat waarop zij aanspraak maken, 
maarr dit verschil zegt niets omtrent verschillen in intensiteit van de geldig-
heid.'' Deze laatste verschillen maken de vaststelling van de rangorde moge-
lijk .. Als de beleidsvoerder zich aan het recht onderwerpt, dan moet hij 
volgenss Ruiter reeds om die reden juiste rechtsdogmatische uitspraken aan-
vaarden;; deze behelzen immers de consequenties van die rechtsorde. 

Eenn weer andere poging om op theoretisch niveau een verzoening tot 
standd te brengen tussen soevereiniteit en vrijheid maakt gebruik van Fullers 
denkbeeldd van de inner morality of law?3 Het recht zou in zichzelf eigen-
schappenn bezitten die weerstand bieden aan een pure instrumentalisering van 
recht.. Schuyt stelt bijvoorbeeld dat een actief sturende overheid wordt ge-
confronteerdd met rechtsbeginselen die van andere aard zijn dan de aard van 
sturing,, en die andere waarden beschermen dan de waarden die de sturing 
will  behartigen. Het recht heeft tot doel een aantal intrinsieke waarden te 
bewakenn en te bewaren, terwijl sturing per definitie extrinsiek gemotiveerd 

311 Ruiter 1987, p. 105-109. 
322 Misschien is Ruiter hier te optimistisch; vgl. Hessel 1987, p. 20, die wijst op het 'gevaar 
datt het doel-middelspoor verabsoluteerd dreigt te worden': 'Binnen de theorie der economi-
schee politiek heeft een uitgebreide gedachtenontwikkeling plaatsgevonden met betrekking tot 
dee [...] problematiek of vanuit het criterium van welvaart een consistent systeem van doelein-
denn van economische politiek is af te leiden. [...] Hierdoor zouden de waardeoordelen, die een 
subjectieff  karakter zouden hebben, bij het bepalen van de doelen geécarteerd worden.' 
333 Fuller 1969. 
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iss door de gestelde maatschappelijke doelen, aldus Schuyt. Hij bekritiseert 
hett radicale rechtsinstrumentalisme, omdat dit aan de intrinsieke eigenschap-
penn van het recht geen plaats toekent. Het instrumentalisme schiet daarom 
tekortt in verklaringswaarde en rechtvaardigheidsaanspraken. 'Het recht geeft 
juistt de grenzen van de sturing aan, relativeert een eenzijdigheid in het 
nastrevenn van maatschappelijke doelen en draagt aldus op autonome wijze 
bijj  aan de realisering van bepaalde, voor het recht, intrinsieke waarden.'34 

Eenn laatste standpunt dat men kan beschouwen als een poging tot concep-
tuelee verzoening van de rechtssferen van soevereiniteit en vrijheid is dat 
waarinn het antagonistische onderscheid als zodanig wordt aangevallen. Het 
conceptuelee antagonisme van Neumann bevat de stelling dat waar soeverei-
niteitt is geen vrijheid bestaat, en dat waar vrijheid is geen soevereiniteit 
bestaat.. Praktisch bestaat er echter, zo luidt de tegenwerping, noch ongeli-
miteerdee soevereiniteit noch volstrekte vrijheid. Als men al de begrippen 
soevereiniteitt en vrijheid wil gebruiken, dan zou men tenminste moeten 
voorkomenn dat deze tegenover elkaar komen te staan. 

Vanuitt Neumanns theorie gedacht kan men met het laatste standpunt het 
probleemm van rechtsstatelijke rechtvaardiging van staat en recht niet scherp 
genoegg stellen, terwijl de twee eerdere standpunten het probleem van recht-
vaardigingg van staat en recht niet juist stellen. Ruiter en Schuyt gaan beiden 
uitt van twee vormen van recht, het instrumentele recht en het fundamentele 
rechtt van rechtsbeginselen. Zij ontzeggen niet bij voorbaat elk rechtskarak-
terr aan het instrumentele recht, en zij stellen macht en recht niet zonder 
meerr tegenover elkaar. Maar van meet af aan wordt in hun opvattingen het 
instrumentelee recht als ondergeschikt aan het fundamentele recht be-
schouwd.. Daarmee hebben zij op voorhand al het probleem 'opgelost' waar 
hett Neumann bij de rechtvaardiging van staat en recht juist om gaat, name-
lij kk de theoretisch onoplosbare spanning tussen twee sferen van recht, die 
tezamenn constitutief zijn voor een gerechtvaardigde staat en zijn recht.35 

F.. Antagonisme versus dualisme 

Hett is kenmerkend voor Neumanns theorie dat het rechtsstatelijke antagonis-
mee geheel gesitueeerd is binnen het positieve recht. Dit doet zijn rechts-
staatstheoriee verschillen van de dualistische leer van de rechtsstatelijke 

344 Schuyt 1985, p. 116-118, 123-124; zie ook Focqué/'t Hart 1990, p. 15-17. 
355 Habermas (1988, p. 86-87) uit ten aanzien van zulke opvattingen de twijfel of 'in het licht 
vann de snel toenemende maatschappelijke complexiteit de vraagstelling niet reeds hopeloos 
naïeff  is.' Recht is volgens hem minder autonoom dan men veronderstelt. '[E]lk normatief 
onderzoekk dat de democratische rechtsstaat van binnenuit bekijkt en als het ware aan zijn 
woordd houdt, [lijkt ] ten prooi te vallen aan een machteloos idealisme.' 
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zelfverplichtingg van de staat. De laatste construeert de zelfbinding van de 
staatt aan het recht met behulp van het voor juristen vaak nog steeds aantrek-
kelijkee denkbeeld van de 'twee zijden' van de staat: de staat als macht en de 
staatt als recht. In verschillende hierboven besproken standpunten lijk t het 
dualismee van macht en recht op de achtergrond mee te spelen. 

Dee ontwerper van het rechtsstatelijk dualisme is Jellinek. Terwijl bij 
Neumannn het bestaan van de staat duidt op effectieve juridische soevereini-
teit,, neemt Jellinek zijn uitgangspunt bij de staat als macht. Deze is een 
buitenn het recht staande entiteit die de soevereiniteit, de hoogste rechts-
macht,, bezit. Hij heeft de vrije beschikking over deze rechtsmacht. Hij kan 
vann zijn rechtsmacht gebruik maken om zichzelf aan het recht te onderwer-
penn en zodoende een vrijwillig e zelfverplichting aan te gaan. Aan de zelf-
verplichtingg kan hij altijd weer een einde maken, want hij bindt zichzelf en 
zijnn organen slechts aan zijn eigen wil, niet aan een andere macht. De vrij-
willig ee zelfverplichting van de staat uit zich in het bestaan van de staat als 
rechtssubject.. Het recht gaat uit van de staat als macht, en het bindt de staat 
alss rechtssubject. De zelfbinding van de staat aan recht legt beperkingen op 
aann de uitoefening van de soevereine rechtsmacht, want, zo luidt de cruciale 
aannamee van deze theorie: alle recht legt nu eenmaal beperkingen op.36 

Dee dualistische leer van de zelfverplichting van de staat werkt met een 
dubbell  staatsbegrip en met een dubbel rechtsbegrip. Er is de rechtens onge-
bonden,, soevereine staat, die voorafgaat aan het recht en van wie het recht 
uitgaat;; en er is de staat die onderworpen is aan het recht. Er is het recht 
datt vrijelij k door de soevereine staat kan worden gecreëerd; en er is het 
rechtt dat beperkingen aan de soevereine rechtsmacht oplegt. Kenmerkend 
voorr het dualisme is, dat deze verdubbelingen van de begrippen staat en 
rechtt worden weggemoffeld. Het lijk t alsof er slechts twee elementen van 
belangg zijn: de vrijwilligheid van de eigen onderwerping aan recht door de 
soevereinee staat die over zijn rechtsmacht beschikt; en het recht dat per 

366 Jellineks theorie is een reactie op de soevereiniteitsopvatting waarin de staat buiten het 
doorr hem gecreëerde recht blijft , en daarom niet door het recht kan worden gebonden. Vgl. 
Vann der Tang 1989, p. 19-21. Jellinek hecht de beperkende werking aan de rechtsvormen, die 
niett elke willekeurige inhoud zouden toelaten. Hij biedt echter geen verklaring voor de beper-
kendee kracht van de rechtsvormen, anders dan bijvoorbeeld Kant (zie hierna hoofdstuk 9), en 
eveneenss anders Paschukanis 1929/1966. Vgl. hiertegenover de klassieke studie van Renner 
(1928/1965)) over de 'neutraliteit' en 'kleurloosheid' van rechtsinstituties. Een hedendaagse 
variantt van de theorie dat rechtsvormen in een bepaalde richting dwingen is de opvatting van 
rechtt als autopoietisch systeem. Zie bijv. Veldman 1997, p. 78: 'Het rechtssysteem is ener-
zijdss cognitief open, zoals Luhmann dat noemt. Dat wil zeggen, elke informatie kan binnenko-
men.. Maar het systeem is anderzijds normatief gesloten. Dat wil zeggen, binnengekomen 
informatiee is alleen verwerkbaar indien het wordt getransformeerd naar een juridische vorm. 
Dee vorm die het kan aannemen is daarbij afhankelijk van de bestaande systeemcommunicaties 
enn de gespecialiseerde systeemratio.' 
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definitiee grenzen stelt en beperkingen oplegt. De combinatie van deze twee 
elementenn maakt de theorie van de zelfverplichting van de staat geschikt als 
rechtvaardigingstheorie.. Juist omdat het recht uit zijn eigen aard nu eenmaal 
beperkingenn oplegt, en omdat de staat zichzelf vrijwilli g aan die beperkin-
genn onderwerpt, heeft de zelfbinding van de staat aan het recht rechtsstate-
lij kk rechtvaardigende kracht. 

Neumannn gaat niet uitdrukkelijk in op de dualistische leer van de zelfver-
plichtingg van de staat, maar zijn waarschuwing tegen de verwarring van 
rechtt als wil en recht als ratio is erop van toepassing. In de dualistische 
theoriee van de zelfverplichting van de staat heeft het positieve recht per 
definitiee een beperkende werking. Het dualisme accepteert echter niet de 
geldingg van voor-positief recht. Ik vermoed dat juist hierop berust wat ik 
maarr de 'dualistische verleiding' noem. Het dualisme steunt niet op de 
veronderstellingg dat de voor-juridische staat reeds gebonden is aan iets wat 
hemm extern is. Dat maakt het dualisme als rechtvaardigingstheorie subtieler. 
Hett bevat de suggestie dat het mogelijk is (nog) ongerechtvaardigd optreden 
vann de staat - als macht - te onderscheiden van gerechtvaardigd optreden 
vann de staat - als rechtssubject. Recht is datgene wat door statelijke macht 
wordtt geschapen, en recht is datgene waaraan de staat zich heeft onderwor-
pen.. Er is echter geen enkele aanwijzing voor een concretisering en instituti-
onaliseringg van het beperkende recht, waaraan de staat zich bindt. Het 
rechtsstatelijkk dualisme zou voor Neumann niet alleen theoretisch onaccepta-
bell  zijn, het biedt ook praktisch geen houvast voor een rechtsstatelijke eva-
luatiee van staat en recht. De theorie leidt tot een nietszeggende zelfrecht-
vaardigingg van staat en recht. 

Kelsenn heeft geen goed woord over voor de 'twee-zijdenleer' van de 
staat.377 Men beweert dat de staat tegelijkertijd zowel iets juridisch is als 
ietss niet-juridisch: er is de staat als machtsfeit en er is de staat als rechtssub-
ject.. Men beschrijft de onderwerping van de staat aan het recht als feitelijke 
historischee gebeurtenis: de staat neemt vrijwilli g een zelfverplichting op 
zich.. Het resultaat van deze feitelijke gebeurtenis is een als rechtsstaat 
gerechtvaardigdee staat. Kelsen acht vooral de ideologische strekking van het 
rechtsstatelijkk dualisme verwerpelijk. Als de staat wordt voorgesteld als een 
realiteitt die onafhankelijk van het recht bestaat, is een opening gemaakt naar 
dee mogelijkheid dat het recht de staat rechtvaardigt. Het recht kan de staat 
echterr alleen rechtvaardigen als men het kan denken als iets essentieel an-
derss dan de staat, als iets wat tegenover het oorspronkelijke machtskarakter 
vann de staat kan worden gesteld. Maar dan is er het probleem dat de staat 
zelff  het recht creëert. Dit probleem wordt opgelost door de onuitgesproken 

377 Kelsen 1960, p. 288-289. 
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aanname,, dat het door de staat zelf geschapen recht als een juiste of recht-
vaardigee orde te beschouwen is. Zo kan de staat door het recht te scheppen 
enn zich eraan te onderwerpen van zuiver machtsfeit tot gerechtvaardigde 
rechtsstaatt worden. 

Vanuitt Neumanns theorie gezien is de dualistische leer van de zelfver-
plichtingg van de staat te beschouwen als een van de pogingen om het 
rechtsstatelijkk antagonisme theoretisch op te lossen. Het dualisme probeert 
eenn theoretische verzoening te construeren tussen de ongebonden rechts-
machtt van de staat over recht enerzijds en de aan beperkend recht gebonden 
staatsmachtt anderzijds. De oplossing slaagt niet. Eén pool van het rechtssta-
telijkee antagonisme is in de uitkomst niet langer terug te vinden; de politieke 
rechtssfeerr van de soevereiniteit is verdwenen. 

Eenn dualistisch uitgangspunt is niet altijd onmiddellijk herkenbaar. Vaak 
steltt men slechts dat het rechtskarakter van de staat afhankelijk is van de 
bindingg van de staat aan beperkend recht. Daar kwam bijvoorbeeld Haber-
mas'' redenering op neer. Een ander voorbeeld is te vinden bij Scholten, die 
hett volgende opmerkt: 'Als het publiekrecht als een regeling van de verhou-
dingg van het gezag tot de daaraan onderworpenen wordt gezien, dus als een 
machtsverhouding,, is de kans groot dat het rechtskarakter daarvan verloren 
gaatt [...]. Zodra de meer-waardigheid van de Staat op deze wijze wordt 
gesteld,, is zijn gebondenheid aan het privaatrecht, die, hoe beperkt dan ook, 
inn de tegenwoordige tijd door niemand wordt ontkend, nooit te verkla-
ren.'388 Als men met andere woorden de beperkende gebondenheid van de 
staatt aan het privaatrecht niet genoeg benadrukt, dreigt het rechtskarakter 
vann de verhouding tussen staat en burger in het gedrang te komen. Het komt 
eropp neer dat Scholten de staat als macht, als niet-recht, plaatst tegenover de 
staatt als rechtssubject van beperkend recht. Zo'n 'tegenstelling' is kenmer-
kendd voor het rechtsstatelijke dualisme. 

Alss men tegenwoordig spreekt van 'juridisering' van het bestuur is dat 
eenn zegswijze die mijns inziens toegeeft aan de verleiding van het dualisme, 
ookk al is dat wellicht alleen terminologisch het geval. Men doelt op de 
onderwerpingg van bestuurlijk handelen aan beperkend recht en aan rechter-
lijk ee controle. Door de keuze van de term juridisering klinkt het alsof het 
bestuurr voordien slechts macht uitoefende, bij wijze van spreken in een 
rechtsvrijee ruimte. Het rechtskarakter van bevoegd bestuurlijk handelen is 
echterr gegeven met de bevoegdheid. Het is niet afhankelijk van gebonden-
heidd van dat handelen aan beperkende normen, of van het bestaan van een 
rechterlijkee controlemogelijkheid op de rechtmatigheid van dat handelen. 
Hett rechtens niet ingeperkte handelen van het bestuur heeft rechtskarakter 

388 Scholten 1974, p. 29-30. 
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omdatt het behoort tot de rechtssfeer van de soevereiniteit. De vraag of het 
bestuurlijkk optreden rechtsstatelijk gerechtvaardigd is, is een andere. 

G.. Praktisch overwicht van de rechtssfeer der vrijheid 

Conceptueell  zijn de rechtssferen van soevereiniteit en van vrijheid niet te 
verzoenen.. Het rechtsstatelijk antagonisme kan slechts in de positieve 
rechtspraktijkk worden opgelost. 

a.a. Overwicht van de materiële rechtssfeer 
Neumannn stelt heel in het algemeen dat de rechtssferen van het politieke 
rechtt en van het materiële recht in de rechtspraktijk met elkaar zijn ver-
zoend,, als er een of ander praktisch 'evenwicht' bestaat tussen de twee 
rechtssferen.. Daarmee bedoelt hij om te beginnen slechts dat er een toestand 
vann rust bestaat. Dit zegt nog niets over de vraag hoeveel ruimte elke 
rechtssfeerr binnen het positieve recht inneemt.39 

Volgenss Neumann duidt de opkomst van het totalitarisme in zijn eigen 
tijdd op een verstoord praktisch evenwicht tussen soevereiniteit en vrijheid. 
Inn zo'n situatie van onrust zal volgens hem de distributie van de positief-
rechtelijkee ruimte voor de twee sferen worden herzien, tot er een nieuw 
evenwichtt is. De wijziging van de praktische verhouding tussen de sfeer van 
dee soevereiniteit en de sfeer van de vrijheid kent grenzen. Aan de ene kant 
wordtt de grens bereikt bij volstrekt staatsabsolutisme zonder vrijheid, aan de 
anderee kant bij het einde van de staat als zodanig. 

Hett bestaan van een praktisch evenwicht in het recht, opgevat als afwe-
zigheidd van feitelijke botsingen tussen soevereiniteit en vrijheid, duidt dus 
opp zichzelf nog niet op een geslaagde rechtsstatelijke rechtvaardiging van 
staatt en recht. Het kan er ook zijn als het soevereine recht vrijwel alle 
ruimtee inneemt en er slechts geringe ruimte is voor het recht van de vrij-
heid.. In dat geval kunnen staat en recht geen aanspraak maken op rechtssta-
telijkee legitimiteit. Rechtsstatelijk gelegitimeerd is de moderne staat en zijn 
rechtt slechts dan als in de praktijk van het positieve recht aan de rechtssfeer 
vann het materiële recht het overwicht toekomt over de rechtssfeer van het 
politiekee recht.40 

399 Neumann 1936/1986, p. 4, 5, 45-46. 

400 Neumann 1936/1986, p. 45-46, 58, 72. Hier is wellicht de verklaring te vinden voor de 
opp het eerste gezicht ietwat wonderlijke titel, die Neumann zelf aan zijn dissertatie had gege-
ven:: The Governance of the Rule of Law. Positief recht heeft een sfeer van politiek recht en 
vann materieel recht; slechts als materieel recht dominant is, is er de gewenste rechtsstatelijke 
rechtvaardiging. . 
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b.b. Concretisering en institutionalisering van beperkend recht 
Vann heerschappij, rule, van beperkend recht kan slechts worden gesproken 
wanneerr beslissingen van juridische gezagsdragers werkelijk gebonden zijn 
aann dat beperkende recht. Met het oog hierop stelt Neumann twee eisen aan 
dee inhoud en organisatie van het positieve recht: het beperkende materiële 
rechtt moet voldoende geconcretiseerd en voldoende geïnstitutionaliseerd zijn 
inn de positieve rechtsorde. De eisen leveren de criteria op aan de hand 
waarvann kan worden getoetst of een positieve rechtsorde een praktische 
heerschappijj  van materieel recht mogelijk maakt. 

Pass als aan de gestelde eisen is voldaan, kan er een voldoende sterke 
verwachtingg - kans - zijn dat het materiële recht in kwestie zal worden 
gerealiseerdd in de rechtspraktijk. Zo'n verwachting is er, wanneer het poli-
tiek-juridischee gezag zichzelf bij voorbaat gebonden acht aan het materiële 
rechtt van de rechtssfeer van de vrijheid, en om die reden de daardoor ge-
steldee grenzen inachtneemt. De verwachting is er ook, wanneer het positieve 
rechtt er zelf in voorziet dat het politieke recht niet wordt gehandhaafd wan-
neerr het in strijd is met de beperkingen van het materiële recht. En de 
verwachtingg is er ook, tenslotte, wanneer het politiek-juridische gezag welis-
waarr de ongelimiteerde legislatieve soevereiniteit claimt, maar deze feitelijk 
uitoefentt binnen grenzen die de heerschappij van het materiële recht toela-
ten. . 

Dee feitelijke praktijk van het positieve recht is uiteindelijk doorslagge-
vend.. Neumann zou mijns inziens de opmerking van Raz onderschrijven, 
datt vele vormen van arbitraire machtsuitoefening met de rule of law in 
overeenstemmingg kunnen zijn. Een regeerder kan normen stellen die geba-
seerdd zijn op een bevlieging of op eigenbelang zonder dat hij daarmee de 
rulerule of law schendt.41 De suggestie dat rechtsstatelijke 'zelfbinding' duidt 
opp een bewuste onderwerping van de soevereine wil aan beperkend mate-
rieell  recht moet worden afgewezen. Ook een ongewilde en toevallige over-
eenstemmingg van het politieke recht met een specifieke juridische ratio is 
voldoendee voor een geslaagde rechtsstatelijke rechtvaardiging. 

c.c. Heerschappij van materieel recht en natuurrecht 
Neumannn zelf ontkent, mijns inziens terecht, dat zijn rechtsstaatstheorie 
neerkomtt op een natuurrechtelijke rechtvaardiging van staat en recht. Hij 
sluitt echter niet uit dat er natuurrechtelijke theorieën zijn die zodanige aan-
wijzingenn bevatten voor concretisering en institutionalisering van een prakti-
schee heerschappij van materieel recht dat zij als een rechtsstatelijke recht-
vaardigingstheoriee kunnen worden beschouwd. 

411 Raz 1979, p. 219. 
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Eenn natuurrechtstheorie waarin alleen de soevereiniteit van de staat na-
tuurrechtelijkk is gerechtvaardigd, bevat onvoldoende aanknopingspunten 
voorr een heerschappij van materieel recht. Ook bestaat er onvoldoende 
aanwijzingg voor een heerschappij van materieel recht bij de theoretische 
stellingnamee dat goddelijk of seculier natuurrecht voorafgaat aan het positie-
vee recht. Zelfs als een natuurrechtelijke rechtvaardiging van de staat uit-
drukkelijkk verbonden wordt met het bestaan van een vrijheidssfeer, moet 
eropp worden gelet of ze voldoende aanwijzingen bevat voor een heerschap-
pijj  van het vrijheidsgaranderende recht. Op zichzelf is immers een theoreti-
schee combinatie van soevereiniteit en vrijheid niet bijzonder; het was een 
vann Neumann uitgangsstellingen dat deze combinatie in enigerlei vorm in 
allee moderne staats- en rechtstheorieën voorkomt. Wil een natuurrechtstheo-
riee aanspraak kunnen maken op de status van rechtsstatelijke rechtvaardi-
gingstheorie,, dan moet ze aangeven hoe in de praktijk van het positieve 
rechtt het rechtsstatelijke antagonisme wordt opgelost door een overwicht 
voorr het materiële, vrijheidgaranderende recht. 

Niett te snel mag volgens Neumann uit een natuurrechtelijk klinkende 
terminologiee in het positieve recht worden geconcludeerd tot heerschappij 
vann materieel recht. Men moet er bijvoorbeeld voor oppassen om het enkele 
feitt dat in het positieve recht rechtsnormen zijn opgenomen die verwijzen 
naarr redelijkheid en billijkheid, te beschouwen als teken van heerschappij 
vann materieel recht. De verwijzingen hebben op zichzelf beschouwd het 
karakterr van politiek recht: het is de wil van de staat dat rechtsbeslissingen 
tott stand komen op basis van niet-juridische normen van redelijkheid en 
billijkheid,, of op basis van ad hoe-afwegingen. Slechts als de uitingen van 
dezee statelijke wil in overeenstemming zijn met de juridische ratio van de 
desbetreffendee tijd, en bij afwijking van die ratio met behulp van voorzie-
ningenn in het positieve recht zelf gecorrigeerd kunnen worden, is er een 
overwichtt van het materiële recht van de vrijheidssfeer.42 

Vann heerschappij van materieel recht kan sprake zijn buiten elk natuur-
rechtelijkk denken om. Soevereine bevoegdheden in de sfeer van het politieke 
rechtt kunnen immers naar willekeur worden gebruikt, desgewenst ook ten 
behoevee van vrijheid. Neumann wijst op het voorbeeld van Engeland ten 
tijdee van Dicey, waarin volgens Diceys zeggen een ongelimiteerde sover-
eigntyeignty of Parliament gepaard ging met een garantie van vrijheid. Een theo-
retischh uitgangspunt van juridisch ongelimiteerde soevereiniteit van de staat 
kann in de praktijk van de rechtsorde samengaan met heerschappij van mate-
rieell  recht.43 

422 Neumann 1936/1986, p. 72-73. 

433 Neumann 1936/1986, p. 4. Dicey 1885/1939, p. 328v. 



6. . 

Distributiee van rechtssferen in rationeel natuurrecht 

Neumannn acht het mogelijk dat het natuurrecht in natuurrechtstheorieën de 
plaatss inneemt die hij in het rechtsstatelijke antagonisme inruimt voor het 
materiëlee recht van de rechtssfeer van de vrijheid. Voor de vraag of dit het 
gevall  is, is te letten op de verhouding tussen het desbetreffende natuurrecht 
enn het politieke recht van de staat. Er zijn natuurrechtelijke opvattingen die 
eenn heerschappij van materieel recht niet toelaten. 

Inn een hoofdstuk van ruim honderddertig bladzijden onderzoekt Neumann 
dee geschiedenis van rationele staats- en rechtstheorieën.1 Het is niet mijn 
bedoelingg een samenvatting van dit staats- en rechtsfilosofische overzicht te 
geven.. Ik zal hier enkele gedeeltes gebruiken om te laten zien hoe Neu-
mannss criteria voor de heerschappij van materieel recht kunnen worden 
gebruiktt om natuurrechtstheorieën op hun relevantie voor de rechtsstatelijke 
rechtvaardigingg van staat en recht te beoordelen. Steeds stelt hij zich ten 
doell  'to demonstrate the distribution of spheres between sovereignty and the 
rulee of material law' in de verschillende theorieën.2 De wijze waarop die 
theorieënn omgaan met het rechtsstatelijk antagonisme verschilt nogal. Het 
komtt voor dat in één systeem twee praktische oplossingen van het rechtssta-
telijkee antagonisme worden aangeduid (Thomas van Aquino); het komt voor 
datt het antagonisme praktisch niet actueel wordt (Hobbes); het komt voor 
datt het antagonisme slechts wordt bevestigd, zonder aanwijzing voor een 
praktischee oplossing (Bodin); en het komt ook voor dat het antagonisme 
wordtt opgelost door voorrang voor de sfeer van de soevereiniteit (Kant, 
Spinoza). . 

A.. Aquino: corrigerend en niet-corrigerend natuurrecht 

Inn het natuurrechtelijk systeem van Thomas van Aquino is volgens Neumann 
dee overgang te herkennen van recht als uitdrukking van de natuurlijke orde 

11 Natuurrechtstheorieën die het gezag van het recht funderen in goddelijke wil of cultuur en 
gemeenschapp zijn voor Neumanns probleemstelling niet relevant. Daarin is immers geen plaats 
voorr autonoom geworden statelijk recht, met de bijpassende specifieke rechtvaardigingsvraag. 
22 Neumann 1936/1986, p. 49. 
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naarr 'onttoverd', rationeel recht. In één systeem van natuurrechtelijk denken 
komtt zowel potentieel corrigerend als niet-corrigerend natuurrecht voor. Het 
primairee natuurrecht van Aquino heeft mogelijkerwijs corrigerende kracht, 
hett secundaire natuurrecht niet.3 

Hett primaire natuurrecht bevat de basisbeginselen van de lex naturalis, 
diee deel uitmaken van de lex aeterna. Het statelijke positieve recht - de lex 
humanahumana - is aan deze beginselen gebonden. Ze bevatten drie essentiële 
voorwaardenn voor de geldigheid van statelijk positief recht. Het positieve 
rechtt moet op drie punten in overeenstemming zijn met het primaire natuur-
recht:: ratione finis - zijn dienstbaarheid aan het bonum commune -, ratione 
formaeformae - zijn overeenstemming met het beginsel van proportionele gelijk-
heidd -, en ratione auctoritatis - zonder overschrijding van zijn gezagsgren-
zen.. Voldoet het positieve recht aan deze voorwaarden, dan is het verbin-
dend,, zowel inforo conscientiae als in pro externo: men behoort het zowel 
innerlijkk in zijn geweten te onderschrijven als uiterlijk te gehoorzamen. 
Wijktt het positieve recht af, dan is het niet verbindend, noch voor het gewe-
ten,, noch uiterlijk. Passief verzet van het subject is dan niet slechts zijn 
recht,, maar zelfs zijn plicht. Volgens Neumanns criteria zou hier sprake 
kunnenn zijn van heerschappij van materieel recht, mits het primaire natuur-
rechtt het politieke recht van de staat werkelijk zou kunnen corrigeren, bij-
voorbeeldd doordat het positieve recht voorziet in straffeloosheid voor onge-
hoorzaamheidd die plaatsvindt met een beroep op de ongeldigheid van het 
positievee recht wegens strijd met het primaire natuurrecht. 

Hett secundaire natuurrecht bestaat in de normen die af te leiden zijn uit 
dee basisbeginselen van de lex naturalis. Het statelijk recht behoort ook met 
ditt deel van het natuurrecht in overeenstemming te zijn.4 Statelijk positief 
rechtt dat strijdt met deze afgeleide normen is niet verbindend in foro con-
scientiae;scientiae; voor het geweten behoudt het secundaire natuurrecht zijn verbin-
dendee kracht. Wel moet zulk positief recht als verbindend in foro externo 
wordenn beschouwd. Het secundaire natuurrecht vestigt dus geen overwicht 
vann materieel recht; het kan het politieke recht van de staat niet werkelijk 
corrigeren. . 

33 Neumann 1936/1986, p. 53-55, met verwijzing naar Thomas van Aquino, Summa Theolo-
gicagica (1265-1273), 2.11.90400. 
44 Volgens Van Eikema Hommes (1972, p. 45-47) 'gelden deze beginselen voor allen, maar 
niett te allen tijde, want in enkele weinige gevallen lijden ze uitzondering door gebreken in de 
menselijkee natuur of door tekort schieten van de menselijke kennis.' Hij noemt als voorbeel-
denn 'die beginselen uit de tweede tafel van de dekaloog, die op het suum in juridische zin 
betrokkenn zijn, bijv. het gebod: gij zult niet stelen, niet doodslaan'; daarnaast behoren tot het 
secundairee natuurrecht de normen betreffende slavernij, horigheid en particuliere eigendom. 
Vgl.. Westerman 1997, p. 68-70. 
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B.. Kant: strikt van recht gescheiden moraal 

Kantt brengt een onderscheid aan tussen moraliteit en legaliteit, tussen more-
lee plichten en rechtsplichten. Dit onderscheid duidt volgens Neumann niet 
opp het bestaan van materieel recht dat het politieke recht van de staat zou 
kunnenn corrigeren. Kants stellingname komt naar zijn zeggen neer op niets 
anderss dan een uiterst ingewikkeld geformuleerde herhaling van Aquino's 
scheidingg van secundair natuurrecht en positief recht.5 

Dee vraag is of een statelijk gestelde rechtsplicht bij Kant kan worden 
opgehevenn door een dominerende morele plicht. Het antwoord luidt ontken-
nend.. Een morele plicht van een individu kent als keerzijde slechts een 
ongedifferentieerdee algemene morele bevoegdheid van allen, een facultas 
moralismoralis generatim. Een rechtsplicht van een individu daarentegen kent als 
keerzijdee altijd ten facultas juridica van een ander om te dwingen tot nako-
mingg ervan. Het resultaat is een strikte scheiding van moraal en recht. 

Dee morele plicht is een plicht van iemand jegens de menselijkheid in 
zichzelf,, of, andersom: een aanspraak van de homo noumenon - de mens als 
VernunftwesenVernunftwesen - jegens de homo phenomenon - de mens als Sinnenwesen, 
Iemandd kan het bijvoorbeeld als zijn plicht beschouwen om contracten na te 
komen.. Hij vervult in dat geval een morele plicht als het 'belofte maakt 
schuld'' slechts een eigen, innerlijke aangelegenheid is. Het is geen vervul-
lingg van een morele plicht als het motief voor de plichtsvervulling is dat de 
wederpartijj  er aanspraak op kan maken. Zodra er een extern motief bijkomt 
iss niet langer sprake van morele, maar van juridische wetgeving. 

Hett forum conscientiae is bij Kant gereserveerd voor de moraal, en niets 
kann de verbindende kracht van het politieke recht in foro externo opheffen. 
Err is geen materieel recht waardoor het politieke recht effectief kan worden 
gecorrigeerd.. Kants theorie voldoet niet aan de criteria voor een rechtsstate-
lijkee rechtvaardigingstheorie. Het belang van Kant voor het rechtsstaatsden-
kenn ligt elders, en zal later worden besproken.6 

C.. Hobbes: minimaal en bovenminimaal natuurrecht 

Terwijll  bij Aquino de inhoud van het natuurrecht is gegeven voorafgaand 
aann alle menselijke ervaring, leidt Hobbes zijn natuurrecht af uit de basale 
instinctenn van mensen. Zijn natuurrecht is een door de rede ontdekte alge-

55 Neumann 1936/1986, p. 141. Kant 1796-7/1966, p. 20-23, 221-223, 262-263. Om inhou-
delijkee gelijkenissen beter tot uiting te laten komen heb ik de chronologische volgorde van de 
theorieënn doorbroken. 
66 Zie hoofdstuk 9 onder C. 
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menee regel, die mensen verbiedt te doen wat hun leven kan vernietigen. 
Alleenn in de staat, door een sterk centraal dwingend machtsapparaat, kan de 
menselijkee behoefte aan vrede en veiligheid terwille van zelfbehoud worden 
vervuld. . 

Neumannn gaat vervolgens na in hoeverre het natuurrecht van Hobbes 
tegenoverr het politieke recht van de soeverein werkelijk corrigerende kracht 
kann hebben. Hij stelt dan dat Hobbes zijn gebruikelijke helderheid verliest 
wanneerr hij het probleem van de begrenzing van de sfeer van soevereiniteit 
bespreekt.. Hij vermeldt dat Hobbes zijn natuurrecht altijd verbindend acht 
inin faro interno, maar niet altijd in faro externo. De passage 'niet altijd' 
impliceertt volgens hem de mogelijkheid van een antagonistische verhouding 
vann natuurrechtelijk vrijheidsrecht en politiek recht van de soeverein. Het 
materiëlee vrijheidsrecht kan volgens Neumann dominant zijn, omdat Hobbes 
dee gehoorzaamheidsplicht van onderdanen laat ophouden, waar de soeverein 
bevelenn geeft die in strijd zijn met het recht op zelfbehoud. Voor het overi-
gee blijf t Hobbes volgens hem onduidelijk.7 

Mijnss inziens let Neumann er onvoldoende op, dat er bij Hobbes een 
groott verschil bestaat tussen de fundamentele wet van het natuurrecht, te 
wetenn de algemene regel die mensen verbiedt datgene te doen wat hun leven 
kann vernietigen, en alles wat het natuurrecht verder nog voorschrijft. Het 
natuurrechtt verbiedt mensen ook datgene te doen wat de middelen ter in-
standhoudingg van hun leven wegneemt. Het verbiedt mensen zelfs datgene 
naa te laten waardoor ze optimaal het behoud van hun leven denken te verze-
keren.. En dit is alleen nog maar een samenvattende formulering voor een 
helee reeks sociale deugden. Hier komt bij dat Neumann niet lijk t te onder-
kennenn dat het natuurrecht van Hobbes het politieke recht voornamelijk 
ondersteunt,, in plaats van potentieel corrigeert. Hobbes stelt niet de gebrui-
kelijkee vraag of de verbindendheid van het politieke recht wordt opgeheven 
bijj  strijdigheid met natuurrecht. Hij stelt een andere vraag: onder welke 
omstandighedenn moet men zich houden aan het natuurrecht?8 In faro inter-
nono is het natuurrecht volgens Hobbes altijd verbindend. Het is in faro exter-
nono alleen dan verbindend wanneer er veiligheid is. In een staat van veilig-
heidd moet men dus de hele reeks sociale deugden praktiseren. 

Hobbes'' soeverein is ook zelf aan het natuurrecht gebonden. Dat wil 
echterr niet zeggen dat de onderdanen er effectief aanspraak op kunnen ma-
kenn dat het politieke recht van de soeverein ook met het bovenminimale 
natuurrechtt in overeenstemming is. Een staat van veiligheid is er reeds 
wanneerr de soeverein het fundamentele natuurlijke recht op zelfbehoud 

77 Neumann 1936/1986, p. 100-107. 
88 Hobbes 1651/1968 (Ch. I. 14, 15, 21), p. 189, 215, 264, 268-269, 272. 
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garandeert.. De onderdanen moeten zich dan volgens het natuurrecht gedra-
genn en bovendien moeten zij de soeverein gehoorzamen. Binnen de veilige 
staatt biedt het natuurrecht van Hobbes dus geen verweer tegen politiek recht 
datt er niet mee in overeenstemming is.9 Dit natuurrecht is volgens Neu-
mannss eigen criteria geen dominant materieel recht, het kan het politieke 
rechtt van de soeverein niet opzij schuiven. Dit blijkt ook via een andere 
invalshoek.. Onder veilige omstandigheden hebben onderdanen tegenover de 
soevereinn geen recht op vrijheid. De vrijheid van de onderdanen bestaat dan 
slechtss in datgene wat de soeverein heeft nagelaten te reguleren. 

Neumannn let slechts op de grens van wat de soeverein met zijn politieke 
rechtt vermag. Deze is gegeven met het doel van de externe gehoorzaam-
heid:: bescherming ter behoud van het leven van de mens. Alleen wanneer 
iemandss zelfbehoud wordt bedreigd - bij afwezigheid van veiligheid - ver-
valtt de gehoorzaamheidsplicht. Dan heeft de fundamentele wet van het 
natuurrechtt voorrang. In die omstandigheden acht Hobbes echter tegelijker-
tijdd het bovenminimale natuurrecht uiterlijk niet meer verbindend; de reeks 
socialee deugden hoeft niet meer te worden gepraktiseerd. 

Hett bovenminimale natuurrecht van Hobbes voldoet niet aan Neumanns 
criteriumm van voldoende institutionalisering van vrijheidsgaranderend mate-
rieell  recht in het positieve recht. Wat overblijft is dat de soeverein zijn 
gezagg verliest wanneer hij de veiligheid niet meer kan garanderen. In dat 
gevall  is zijn politieke recht niet meer verbindend, terwijl tegelijkertijd de 
uiterlijkee verbindendheid van het bovenminimale natuurrecht vervalt. Dit is 
echterr een grensgeval van het soort dat Neumann mijns inziens zelf zou 
beschouwenn als een periode van afwezigheid van de staat als soevereine 
institutie,, omdat onzekerheid bestaat over het dwangmonopolie van de 
staat.100 De vraag naar de rechtvaardiging van statelijk positief recht door 

99 Hobbes is mijns inziens niet zozeer onduidelijk over de grenzen van de soevereine macht, 
alss wel over de vraag hoe burgers zich binnen de staat volgens het verbindende natuurrecht 
kunnenn gedragen, als ze tegelijkertijd politiek recht moeten gehoorzamen, dat ermee in strijd 
kann zijn. 
100 Vgl. Neumann 1936/1986, p. 29 over het politieke verschijnsel van de 'dual rule' in de 
ontwikkelingg van totalitaire staten die worden gedomineerd door één politieke partij. Geduren-
dee een zekere periode is het politieke partijapparaat sterker dan het statelijke apparaat. In de 
overgangsperiodee van de dual rule is er geen normaal recht en geen normale staat, en dit niet 
zozeerr omdat het partijregime de naam staat niet zou verdienen, maar omdat het dwangmono-
poliee van de staat tijdelijk onzeker is en de staat als zodanig dus niet functioneert. Voorbeel-
denn hiervan ziet Neumann in zijn eigen tijd in totalitair Duitsland en Italië. Hij wijst erop dat 
Trotskii  hetzelfde verschijnsel in de geschiedenis van de Russische revolutie heeft beschreven. 
Dee dual rule is volgens Neumann beperkt tot een overgangsperiode. Bij de overgang naar 
nieuwee normale omstandigheden wordt de machtspositie van de partij ofwel vernietigd, ofwel 
gelegaliseerd. . 
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eenn heerschappij van beperkend, corrigerend materieel recht ten opzichte 
vann het soevereine politieke recht wordt dan niet actueel. 

D.. Bodin: onopgelost antagonisme 

Bodinn verving de middeleeuwse religieuze rechtvaardiging van de staat door 
dee juridische idee van ongelimiteerde soevereiniteit van de staat, zonder 
echterr de suprematie van het natuurrecht op te geven, aldus Neumann. De 
sfeerr van het politieke recht van de soevereiniteit en de sfeer van het mate-
riëlee recht van de vrijheid staan in het werk van Bodin onverzoend naast 
elkaar.111 Ik volsta ermee Neumanns bespreking van Bodin te resumeren. 

Enerzijdss is er bij Bodin de wil van de absolute soeverein, die zich uit 
doorr uitvaardiging van algemene normen en individuele bevelen. Elk bevel 
vann de absolute soeverein is recht; recht is politiek recht. Door recht te 
makenn kan de vorst zich bevrijden van verplichtingen die hij zichzelf eerder 
heeftt opgelegd, want de soeverein is de schepper van het recht en er niet 
aann onderworpen. Anderzijds is er in Bodins theorie een tamelijk sterke 
sfeerr van beperkend materieel recht. Goddelijk en seculier natuurrecht staan 
bovenn soevereiniteit. De soeverein is eraan gebonden. 

Dee inhoud van het beperkende natuurrecht is op een aantal manieren 
geconcretiseerd.. Het positieve recht moet de familie erkennen als basis van 
dee staat. De erkenning van de rol van de familie impliceert de erkenning 
vann eigendom, die moet worden beschermd. De bescherming van eigendom 
impliceertt de ontoelaatbaarheid van belastingheffing zonder instemming van 
dee onderdanen. De vorst is gebonden aan zijn eigen beloften zowel tegen-
overr andere vorsten als tegenover zijn onderdanen. 

Bodinn verwacht volgens Neumann dat het natuurrecht zal worden gehand-
haafd,, eventueel ook tegen het politieke recht in. Het zou dan de status van 
praktischh corrigerend materieel recht hebben. Het is echter de vraag of dit 
materiëlee recht voldoende geïnstitutionaliseerd is in het positieve recht om 
dee heerschappij ervan in de praktijk van het recht te vestigen. Bodin wijst 
hett actieve recht van verzet af. Hij erkent het recht van passief verzet voor 
extremee situaties, maar geeft geen antwoord op de vraag wat moet worden 
gedaann met magistraten en burgers die een beroep doen op goddelijk natuur-
rechtt teneinde hun passieve verzet te rechtvaardigen, als de vorst hun be-
straffingg gebiedt. Neumann besluit dat de institutionalisering van het natuur-
rechtt in het positieve recht bij Bodin niet voldoende is om te kunnen spre-

111 Neumann 1936/1986, p. 77-83. Neumann ondersteunt zijn bespreking van Bodin in zijn 
notenapparaatt met citaten uit Six Uvres de la République, 1576: I.II , I.IV, I VIII , II.V, III.IV , 
III.V ,, VI.II , VI.IV . 
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kenn van een werkelijke heerschappij van materieel recht. Er is geen over-
wichtt van materieel recht. Het rechtsstatelijke antagonisme is in Bodins 
opvattingg over het positieve recht noch in de richting van het politieke recht, 
nochh in de richting van materieel recht opgelost. 

E.. Spinoza: voorrang voor soevereiniteit 

Dee natuur rechtstheorie van Spinoza laat opnieuw een andere verhouding van 
materieell  recht en politiek recht zien.12 Spinoza leidt de absolute soeverei-
niteitt van de staat op dezelfde manier als Hobbes af uit de behoeften van 
mensen.. In de natuurstaat zijn mensen niet aan wetten gebonden, maar is 
iederr voor zichzelf gericht op zelfbehoud. De natuurstaat wordt gekenmerkt 
doorr volledige feitelijke vrijheid en gelijkheid van alle mensen. Hun veilig-
heidd verkrijgen mensen echter alleen van de staat; daarom draagt in het 
socialee contract ieder zijn gehele vrijheid over aan de staat. Deze verwerft 
absolutee soevereiniteit, niet aan enig recht gebonden. 

Dee sfeer van het soevereine recht omvat niet alleen seculiere maar ook 
religieuzee aangelegenheden. Het goddelijke recht is slechts dan geldend 
recht,, als het via het medium van de tijdelijke soeverein opgenomen is in 
hett positieve recht van de staat. Anders is het niets dan intuïtie. Spinoza's 
notiee van recht is dus door en door de politieke notie van recht. 

Dee hoogste wet van de staat is het eigenbelang van de staat. Ten behoeve 
daarvann kan de staat zijn eigen recht schenden. Alleen de staat is vrij , even 
vrijj  als mensen in de natuurstaat vrij waren. Binnen de staat zijn mensen 
gehoudenn tot absolute gehoorzaamheid. Zoals Neumann opmerkt, gaat 
Spinozaa bij de bepaling van de omvang van de sfeer van de soevereiniteit tot 
dee uiterste grens. 

Hiertegenoverr staat dat Spinoza door zijn hele werk heen concrete aanbe-
velingenn doet voor een uitoefening van soevereiniteit die gericht is op voor-
spoedd van de burgers. Ook zijn bespreking van de best mogelijke staatsvorm 
iss daaraan gerelateerd. Echter, zoals Neumann opmerkt: zijn theorie over 
doelenn en vorm van de staat wordt alleen gepresenteerd als een reeks van 
aanbevelingen.. De gepassioneerdheid waarmee hij die aanbevelingen doet, 
maaktt deze niet tot heersend materieel recht. Elk element van institutionali-
seringg van materieel recht in het positieve recht ontbreekt. 

122 Neumann p. 107-116, p. 313-317 (nt. 35 t/m nt. 75); zijn notenapparaat bevat uitgebreide 
Latijnsee citaten van Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus (1670) en Tractatus Politicus 
(1676).. Geleid door zijn verwijzingen heb ik in vertaling vooral gebruikt: Spinoza 1670/1951, 
(Ch.. XVI) p. 200v.; (Ch. XX) p. 257v.; en Spinoza 1676/1951, (Ch. 1.6) p. 289-290; 
(Ch.. II.4) p. 292-294; (Ch. IV.4) p. 310-311; (Ch. VII.1) p. 327-328; (Ch. VIII.1) p. 345. 



SPINOZA:: VOORRANG VOOR SOEVEREINITEIT 81 1 

Dee enige universele grens van de soevereiniteit, en daarmee het enige 
bestaandee gebied van vrijheid, wordt bepaald door de onmogelijkheid psy-
chischee verschijnselen zoals denken en voelen te reguleren door externe 
politiekee interventie. De staat heeft geen macht waar hij zijn burgers niet 
kann dwingen door dreiging of door beloning. Alles wat Spinoza aan beper-
kingenn van de soevereiniteit ziet, valt binnen de categorie van de onver-
vreemdbaree vrijheid van gedachten en gevoelens. Dit leidt tot vrijheid van 
gedachtenn en gevoelens, niet tot uitingsvrijheid.13 

Spinoza'ss theorie vormt zodoende een voorbeeld van een theorie waarin 
hett rechtsstatelijke antagonisme praktisch wordt opgelost door een dominan-
tiee van het politieke recht. Spinoza rechtvaardigt staat en recht evenals 
Hobbess door het nut van de veiligheid die de staat met zijn recht aan de 
onderdanenn te bieden heeft. Dat is een rechtvaardiging, maar niet een recht-
vaardigingg met rechtsstatelijk karakter. Een rechtsstatelijke rechtvaardiging 
wordtt gekenmerkt door de binding van de staat aan recht, in Neumanns 
terminologie:: door een effectief overwicht binnen het positieve statelijke 
rechtt van de rechtssfeer van de vrijheid ten opzichte van de rechtssfeer van 
dee soevereiniteit. In 'onttoverd' recht kan zulk overwicht alleen de vorm 
aannemenn van geconcretiseerde en geïnstitutionaliseerde zelfbinding van de 
staat.. Van zulk overwicht, van zulke zelfbinding is bij Spinoza in geen 
enkell  opzicht sprake. 

133 Een vergelijkbaar standpunt is volgens Neumann (1936/1986, p. 316 nt. 61) te vinden bij 
Pufendorf:: wetgeving van een menselijke autoriteit ter beïnvloeding van geestelijke handelin-
genn is vergeefs, want het ligt buiten de macht van andere mensen om te weten of iemand heeft 
gehoorzaamd.. Hij citeert Pufendorf, Etementorum Jurisprudentiae Universalis. Libri Duo, 
1660,, I. def. XIII . 19. 



7. . 

Rationaliteitt van de rechtspraktijk 

Omm te kunnen bepalen aan welke eisen rechtsstatelijk gerechtvaardigd recht 
moett voldoen, zou volgens Neumanns eigen uitgangspunten eerst vastgesteld 
moetenn worden welk rationeel beginsel maatschappelijk gezien bepalend is 
voorr de rechtssfeer van het materiële recht in een gegeven periode. Zonder 
dezee vraag ook maar aan de orde te stellen geeft hij echter een uiterst korte 
weergavee van de verschillende door Weber onderscheiden vormen van 
rationaliteitt en irrationaliteit van recht. 

A .. Calculatiebehoefte 

Neumannn lijk t een rationele rechtvaardiging van recht slechts mogelijk te 
achtenn als het recht zelf een rationele praktijk is. De rechtspraktijk moet dan 
tenminstee gekenmerkt zijn door een binding aan algemene rechtsnormen, 
waardoorr ze controleerbaar en berekenbaar wordt.1 Dit uitgangspunt staat 
opp gespannen voet met zijn eigen waarschuwing dat een rationele benade-
ringg van menselijk handelen zeer wel in staat is irrationele praktijken te 
begrijpen.. Ik kan dit probleem verder laten rusten, omdat buiten kijf is dat 
dee rationaliteitseis een belangrijk onderdeel vormt van het klassiek liberale 
rechtsstaatsideaal,, waarvan Neumann wil nagaan in hoeverre het actueel 
blijf tt na afloop van het klassiek liberale tijdperk. Bovendien vormt de eis 
datt het recht terwille van rechtszekerheid een rationele praktijk is ook heden 
tenn dage nog een belangrijk element van het rechtsstaatsdenken. 

Dee behoefte om in verband met recht calculerend te kunnen handelen 
maaktt de voorspelbaarheid en berekenbaarheid van de rechtspraktijk waar-
devol.. De achtergrondideeën over de waarde van de berekenbaarheid van 
rechtt maken geen deel uit van het positieve recht zelf, evenmin als dat het 
gevall  was bij de achtergrondideeën over de beschermwaardigheid van vrije 
ruimtess waarvoor men grondrechtelijke begrippen gebruikt. Internjuridisch 
ziett men slechts de technieken van rechtsvorming en rechtstoepassing waar-
meee de berekenbaarheid van het recht wordt georganiseerd. 

11 Neumann 1936/1986, p. 27-31. 
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Weberss onderscheidingen van allerlei vormen van irrationeel en rationeel 
rechtt hebben te maken met zulke technieken van rechtsvorming en rechts-
toepassing.. Neumann vermeldt niet hoe Weber de 'deformalisering' van het 
recht,, de tendens naar irrationaliteit, verklaarde; het gaat hem slechts om de 
doorr Weber beschreven rechtstechnieken.2 Daarbij volstaat hij met summie-
ree aanduidingen van Webers onderscheidingen. Ter aanvulling zal ik bij 
Weberr zelf te rade gaan. 

Rationaliteitt van recht staat of valt bij Weber met inhoudelijke bereken-
baarheidd en controleerbaarheid van het recht op grond van kenmerken van 
hett recht zelf. Het gaat er niet om dat totstandkoming van onberekenbaar 
rechtt niet rationeel verklaarbaar kan zijn, of dat de inhoud van rechtsbeslis-
singenn niet zou kunnen worden voorspeld op grond van buitenjuridische 
factoren.. Het gaat om de zekerheid waarmee het internjuridisch mogelijk is 
vann te voren rekening te houden met een bepaalde inhoud van rechtsbeslis-
singen.. Het beslissende verschil tussen irrationele en rationele rechtsbeslis-
singen,, dat de laatste door hun gebondenheid aan voorafgaande algemene 
normenn berekenbaar zijn, terwijl dat bij de eerste niet het geval is.3 

B.. Irrationeel recht: orakel en kadi 

Dee inhoudelijke irrationaliteit, onberekenbaarheid van rechtsbeslissingen kan 
tenn eerste te maken hebben met de manier waarop de procedure van tot-

22 Neumann 1936/1986, p. 27-31. Scheuerman 1994, p. 127: 'Weber saw legal deformalizati-
on'ss main source as political and social democratization'; in verband met Neumann merkt hij 
op:: 'In contrast to Weber, he argues for an elective affinity between materialized law and 
organized,, or monopoly, capitalism. [...] Irrational legal trends com "from above" and "not 
below"'.. Zie verder hoofdstuk 10 onder C. 

33 Weber (1921/1980, p. 394-397, 446-447) gebruikt bij zijn diverse onderscheidingen de 
termenn 'formell' en 'materiell' respectievelijk 'formal' en 'material', die hij verbindt met 
'Recht'' of met 'Rationalitat'. Bij vertalingen van Weber in het Engels of Nederlands verdwijnt 
veell  van de mogelijkheid om Webers terminologische verschillen tot uiting te brengen. Dit 
leidtt tot onduidelijkheid en misverstand. 'FormeHe Rationalitat' en 'materielle Rationalitat' 
staann in verband met het onderscheid tussen formelles Recht en materielies Recht, het rechts-
dogmatischee onderscheid tussen enerzijds het formele recht dat procedurele voorschriften 
bevat,, en anderzijds het materiële recht dat de gedragsnormen voor de rechtssubjecten bevat. 
'Formaless Recht' is ofwel formeel recht in de zin van vormelijk recht, ofwel recht dat formeel 
rationeell  is. Het onderscheid tussen formate Rationalitat en materiale Rationalitat heeft 
betrekkingg op vraag naar de mate waarin de rationaliteit van recht verzekerd is op grond van 
kenmerkenn van het positieve recht zelf; zie daarover D t/m F hieronder. Ik zal het terminolo-
gischee probleem zoveel mogelijk omzeilen, en slechts in voetnoten Webers benamingen 
vermelden. . 

Dee term 'formeel recht' wordt in de literatuur gebruikt voor vormelijk recht, voor procedu-
rerecht,, en voor het klassiek liberale abstract-algemene recht. Hayek (1960, p. 453 nt. 8) zegt 
mett enige spijt te hebben besloten de term 'formal law' niet meer te gebruiken ter aanduiding 
vann het abstract-algemene recht; 'formal law' roept teveel verwarring op. 
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standkomingg van de rechtsnormen in het recht is georganiseerd. Het klassie-
kee voorbeeld van Weber is het recht dat vorming en toepassing van rechts-
normenn opdraagt aan een orakel. De procedure van rechtsvorming met 
inschakelingg van een orakel kan overigens streng vormelijk zijn. Het orakel-
rechtt kan daardoor in procedureel opzicht zeer berekenbaar zijn. Strikte 
voorschriftenn kunnen bijvoorbeeld gelden ter aanwijzing van de partij die de 
rechtsvraagg aan het orakel mag of moet stellen en voor de vormen die daar-
bijj  in acht te nemen zijn. Het middel dat voor de bepaling van de inhoud 
vann de rechtsbeslissing wordt ingezet - het orakel - is echter als zodanig 
eenn middel waarbij een inhoudelijke binding van de uitspraken aan vooraf-
gaandee algemene normen is uitgesloten. De inhoudelijke uitkomst van de 
proceduree is onvoorspelbaar. Strenge vormelijkheid van de procedure gaat 
gepaardd met onvoorspelbaarheid van de inhoud van recht die het gevolg is 
vann de formeelrechtelijke opdracht van de rechtsvorming aan een orakel.4 

Ookk als het recht de rechtsvorming opdraagt aan beslissers die als zoda-
nigg wel aan voorafgaand algemeen recht zouden kunnen worden gebonden, 
kann het recht een irrationele praktijk zijn. Het recht bevat dan geen algeme-
nee normen waaraan degene die de rechts vormende beslissing neemt inhoude-
lijkee aanwijzingen voor de te vormen normen kan ontlenen. De beslisser is 
niett aan voorafgaande algemene normen gebonden.5 Het klassieke voor-
beeldd van Weber is de kadirechtspraak. De geschilbeslechtende rechtsvor-
mingg is opgedragen aan een rechter die geen algemene rechtsnormen of 
anderee algemene normen hoeft toe te passen, maar bevoegd is te beslissen 
opp basis van zijn persoonlijke waardering - moreel, politiek of intuïtief -
vann het individuele geval dat hem wordt voorgelegd. De kadi is niet ver-
plichtt zijn beslissing te rechtvaardigen met behulp van een beroep op alge-
menee normen en doet dit in feite ook niet. Zijn beslissingen berusten niet op 
algemenee normen en zijn in die zin ad hoc. 

Nochh bij orakel-uitspraken, noch bij kadi-uitspraken is de inhoud van de 
tee nemen rechtsbeslissingen op grond van hun gebondenheid aan vooraf-
gaandee algemene normen controleerbaar en voorspelbaar. Hierin ligt het 
verschill  met alle varianten van rationeel recht. Dat het de kadi of het orakel 
iss die de rechtsbeslissingen zal geven, is voorspelbaar. Bij de uitspraken van 
kadii  en orakel bestaat hierin ook de enige zekerheid: hun uitspraken hebben 
rechtskracht.. Het is immers het recht dat het orakel of de kadi aanwijst als 
orgaann dat bevoegd is om recht te vormen. 

44 Weber 1921/1980, p. 396, 446-447: resp. 'formelle Irrationalitat' van beslissingsmiddelen 
enn 'formaler Charakter der Prozedur'; 'Formell mindestens reiativ rational ist jedes formale 
[vormelijke]]  Recht'. 
55 Weber 1921/1980 p. 396: 'materielle Irrationalitat' van de rechtsbeslissing. 
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Dee conclusie dat kadirechtspraak een irrationele rechtspraktijk is, dat wil 
zeggenn in internjuridisch opzicht onberekenbaar is, zegt niets over enig nut 
datt kadirecht overigens kan hebben. Bruinsma wijst erop dat hoe meer 
Nederlandd dichtslibt met regelingen en rechtszaken, des te groter de behoef-
tee wordt aan praktische en morele oordelen van een onpartijdige derde. De 
kadii  bemiddelt en streeft naar een onderlinge regeling. Het bijpassende 
criteriumm voor de waardering van het rechterlijk optreden is niet de bereken-
baarheidd van de rechterlijke beslissing, maar de geloofwaardigheid van de 
rechterr in zijn functie van 'dorpsoudste'.6 

Bruinsmaa probeert tegenwicht te bieden aan de negatieve klank van rech-
terlijkee willekeur die Weber de kadirechtspraak heeft meegegeven. Als 
echterr onder rechtsstatelijkheid binding van de staat aan recht wordt ver-
staan,, en als deze wordt verbonden met de waarde van rationeel recht in de 
zinn van berekenbaar recht, dan kan de conclusie geen andere zijn dan dat 
kadirechtspraakk rechtsstatelijk niet te rechtvaardigen is. Hiermee is niets 
gezegdd over mogelijke andersoortige rechtvaardigingen van kadirechtspraak. 
Bruinsma'ss nadruk op de waarde van de bemiddelende rol van wijze, onpar-
tijdigee kadi's laat zien dat het niet vanzelf spreekt om de rechtvaardiging 
vann staat en recht alleen in de rechtsstatelijke binding aan recht te zoeken. 

C.. Justitiële organisatie 

Zodraa Neumann de rationaliteit van recht ter sprake brengt, wijst hij op een 
vormm van rationaliteit die Weber wel noemt, maar verder niet bespreekt. De 
voorspelbaarheidd van rechterlijke beslissingen hoeft niet te berusten op de 
inhoudelijkee binding aan algemeen recht, maar kan ondanks onzekerheid 
overr het toe te passen recht zijn gewaarborgd, namelijk als gevolg van een 
bepaaldee formeelrechtelijke organisatie van het justitiële apparaat.7 

Neumannn licht dit toe met het Engelse recht als voorbeeld. Het Engelse 
rechtt is zeer gecompliceerd en veel minder duidelijk dan continentaal recht, 
zoo stelt hij. Het is echter niet meteen nodig te zeggen dat zulk recht dan een 
irrationelee praktijk is. Het gebrek aan duidelijkheid over het toe te passen 
rechtt wordt gecompenseerd door de wijze waarop de rechtspraak in Enge-
landd is georganiseerd. De concentratie van rechtspraak in één rechterlijk 
college,, bestaande uit een klein aantal rechters, maakt het voor advocaten 
tamelijkk eenvoudig een overzicht te krijgen van de rechterlijke beslissingen. 
Dee voorspelling van rechterlijke reacties wordt daardoor vergemakkelijkt. 

66 Bruinsma 1996. m.n. p. 2, 6, 19; zie ook Brenninkmeijer 1997, p. 936v. 

77 Weber 1921/1980, p. 396: 'formelle Rationalitat'; Weber zelf gaat in verband met rati 
rechtt slechts in op het onderscheid tussen formale Rationaliteit en matenale Rationalitat. 
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Daarr komt nog bij dat de carrièrelijnen van rechters en advocaten niet ge-
scheidenn zijn en er vele sociale verbindingen bestaan tussen rechterlijke 
machtt en advocatuur. Rechters en advocaten hebben gemeenschappelijke 
professionelee doeleinden en tradities. De onderlinge verbondenheid van 
rechterlijkee macht en advocatuur draagt ertoe bij dat de rechterlijke beslis-
singenn voor de advocatuur in hoge mate voorspelbaar zijn. 

Hett zijn ongeveer dezelfde factoren die Raz ruim veertig jaar later noemt, 
wanneerr hij het proces van rechtspleging op basis van precedenten wil 
onderzoeken.88 Terwijl Neumann wees op de sociale samenhang van rechter-
lijk ee macht en advocatuur, legt Raz het accent op de sociale samenhang 
binnenn de rechterlijke macht. Raz merkt op dat de Engelse rechterlijke 
machtt klein is en zeer gecentraliseerd. Rechters worden exclusief uit de -
zelff  ook kleine - Bar gerecruteerd, hebben een min of meer homogene 
socialee achtergrond, en worden door sterke professionele en sociale banden 
verenigdd tot een relatief samenhangende sociale groep, waar persoonlijk 
gezagg vaak meer gewicht heeft dan een formele regel of een precedent. Raz 
ziett hierin een complicatie voor elke poging om de regels en de praktijk van 
hett precedentenrecht vanuit normatief perspectief te beschrijven. Hij richt 
zijnn onderzoek van 'Law and Value in Adjudication' dan ook niet zozeer op 
dee praktijk zelf, maar zegt dat hij vooral de geaccepteerde theorie over die 
praktijkk wil onderzoeken. Om vast te kunnen stellen in welke mate de prak-
tijkk overeenstemt met de theorie zou volgens Raz empirisch onderzoek 
nodigg zijn dat veel verder gaat dan het onderzoek van de op schrift gestelde 
rechterlijkee uitspraken. 

Razz houdt er dus rekening mee dat beslissingen van Engelse rechters 
wellichtt niet zozeer in gebondenheid aan het recht tot stand komen, maar 
veeleerr in verbondenheid aan elkaar. Hij laat het daarbij en verwijst naar 
empirischh onderzoek. Neumann legt het accent anders. Hij wijst erop dat de 
Engelsee rechtspraak tenminste gebonden is aan organisatorische rechtsnor-
menn en dat ook deze binding kan bijdragen aan de inhoudelijke voorspel-
baarheidd van de rechtspraktijk. 

D.. Formeel rationeel recht: empirisch en logisch 
rechtsformalisme e 

Dee klassiek liberale rechtsstaat had als ideaal dat de berekenbaarheid van de 
rechtspraktijkk in alle opzichten, formeelrechtelijk en materieelrechtelijk, 
uitsluitendd te maken heeft met kenmerken van het positieve recht zelf. Het 

88 Raz 1979, p. 180-181. 
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rechtt moet, in de terminologie van Weber, formeel rationeel zijn.9 Bij 
rechtsbeslissingenn moeten economische, morele en politieke aspecten van 
rechtsnormenn en rechtsverhoudingen buiten beschouwing worden gelaten. 

Vann formeel rationeel recht is sprake, zo luidt de samenvatting van We-
berr door Neumann letterlijk, 'if the legal consequences are either dependent 
uponn characteristics (for instance upon the fulfilment of certain forms like 
signature,, seal or consideration) or on general abstract norms unambiguous-
lyy defined'. In dit citaat zijn twee verschillende criteria te lezen voor twee 
verschillendee vormen van formele rationaliteit van recht. Ik neem aan dat in 
Neumannss tekst iets is weggevallen in de formulering van het eerste criteri-
um:: 'dependent upon characteristics'. Ik ga ervan uit dat hij doelt op afhan-
kelijkheidd van uiterlijk waarneembare kenmerken. Neumann zelf geeft geen 
naderee toelichting, hij verwijst slechts naar Weber. 

Hett recht kan rechtsgevolgen verbinden aan bepaalde uiterlijk waarneem-
baree kenmerken van handelingen. Wanneer de berekenbaarheid van rechts-
beslissingenn daarop is gebaseerd, heeft men volgens Weber te maken met de 
strengstee vorm van rechtsformalisme. Te denken valt aan vormvereisten als 
opschriftstellingg en ondertekening, en aan vormvereisten als publicatie van 
wettelijkk besluiten. Als men voor de geldigheid van een wettelijke maatregel 
kann afgaan op de publicatie ervan in het Staatsblad, dan hoeft men niet te 
controlerenn of de wet rechtsgeldig is, en totstandgekomen is in overeenstem-
mingg met hoger recht. Een partij die geconfronteerd wordt met executie van 
eenn rechterlijk vonnis, kan de geldigheid van het vonnis controleren door af 
tee gaan op de uiterlijke kenmerken van het document dat de deurwaarder 
hemm toont. Calculatie kan plaatsvinden op basis van zintuiglijk waarneemba-
ree gegevens. Zulk recht is volgens Weber empirisch-formalistisch ingericht, 
hett is 'empirisch-formeel' rationeel recht. 

Hett is volgens Weber een minder strenge vorm van formalisme, als de 
berekenbaarheidd van recht berust op de omstandigheid dat de rechtsbeslissin-
genn tot stand komen door 'logische' interpretatie van normen en feitenbe-
standen.. Op te merken is dat de term 'logisch' hier niet meer betekent dan 
datt bij de overstap van het 'empirische rechtsformalisme' naar het 'logische 
rechtsformalisme'' de waarneming als basis voor het formeel rationele recht 
vervangenn wordt door het denken. 

E.. Binding aan abstract-algemeen recht 

Inn het logische rechtsformalisme zijn rechtsbeslissingen gebaseerd op abs-
tract-algemenee normen die geformuleerd zijn met behulp van ondubbelzinni-

99 Weber 1921/1980, p. 396: 'formales Recht', 'formale Rationalitat'. 
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gee en niet-vage termen. Omdat het abstract-algemene recht van zo groot 
belangg is geweest in het rechtsstaatsdebat, en dat nog steeds is als men 
bezorgdheidd uit over voortschrijdende 'deformalisering' van het recht, wil ik 
enigee extra aandacht besteden aan Webers bespreking van dit soort recht. 
Hett gaat vooral om de vraag hoe rechtsbeslissingen gebonden kunnen zijn 
aann abstract-algemene normen, en om de vraag wat de heerschappij van het 
abstract-algemenee recht tot een rationele praktijk maakt. Neumann zelf gaat 
niett op zulke vragen in, hoewel ze een rol spelen bij de later te bespreken 
functiess die hij toekent aan de heerschappij van algemeen recht. 

a.a. Casuïstiek, generalisering, systematisering 
Weberr stelt dat elk type rechtsdenken zijn startpunt heeft bij de feiten van 
dee sociale werkelijkheid. Casuïstiek is het uitgangspunt voor elk rechtsden-
ken.. Wanneer men echter in het recht casuïstisch blijf t denken, ontstaat er 
geenn rationele praktijk. Abstract-algemeen recht is het gevolg van een 'ana-
lytischh rationaliserende' houding in het rechtsdenken. 

Inn het analytische rechtsdenken wordt volgens Weber eerst het vermogen 
tott generalisering gebruikt. Een feitenbestand kan worden beoordeeld op 
verschillendee gronden. De generalisering die wordt toegepast, bestaat in de 
reductiee van deze gronden tot één of meer 'principes'; dit zijn de 'rechtsnor-
en'.100 De (algemene) 'rechtsnorm' is het eerste resultaat van de analytische 
rationalisering.11 1 

Volgenss Weber krijgt een analyse die zich vrij ontwikkelt, meestal nog 
eenn andere 'logische' taak, namelijk die van systematisering. Men probeert 
allee door analyse van feitenbestanden verworven rechtsnormen met elkaar in 
verbandd te brengen. Het streven is een samenhangend systeem van algemene 
normenn te vormen, vrij van innerlijke tegenspraak en zonder leemtes. 

Hett systeem wordt uiteindelijk doorslaggevend zowel voor de betekenis 
vann de rechtsnormen als voor de rechtens relevante kenmerken van een 
feitenbestand.. Nieuwe wetgeving wordt ingepast in het systeem doordat de 
betekeniss van wettelijke bepalingen vanuit het systeem wordt geconstrueerd. 

100 Schauer (1991, p. 17v., m.n. p. 25) vergelijkt de normatieve generalisering met de 
beschrijvendee en zegt: 'Moving from particular event to general prescription requires making 
choicess of the same sort made when engaging in descriptive generalization.' 
111 Weber 1921/1980, p. 394-397, 505-509. De analytisch rationaliserende houding leidt 
volgenss Weber allereerst tot een wetenschappelijke onderscheiding in verschillende soorten 
rechtsnormen:: verbiedend, gebiedend, veroorlovend. Vervolgens gaat men uit de normen 
bijvoorbeeldd subjectieve rechten afleiden om te verbieden etc; het subjectieve recht komt eruit 
tee zien als een individuele machtsbron. Meer aansluiting bij de casuïstiek behoudt volgens hem 
(p.. 398) de synthetisch rationaliserende houding, bijvoorbeeld die van de Begriffsjurisprudenz; 
dezee houdt zich bezig met de juridische constructie van Lebensverhaltnisse, en construeert 
rechtsverhoudingenn als levering, nakoming, wanprestatie. 
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Niett de bedoeling van de wetgever maar het systeem geeft de doorslag. 
Feitenn van een geval worden 'formeel geconstrueerd' doordat hun juridische 
betekeniss vanuit het systeem wordt vastgesteld. Rechtssubjecten hebben 
allerleii  praktische belangen bij het recht, en letten daarom op de praktische 
betekeniss van een rechtsnorm, maar binnen het recht wordt met het nut dat 
eenn rechtsnorm voor iemand kan hebben geen rekening gehouden. De jurist 
houdtt zich slechts bezig met 'die juristische "Konstruktion" der Tatbestande 
dess Lebens an der Hand abstrakter "Rechtssatze" und unter der beherr-
schendenn Maxime: daft dasjenige, was der Jurist nach MaBgabe der durch 
wissenschaftlichee Arbeit ermittelte "Prinzipien" nicht "denken" könne, auch 
rechtlichh nicht existiere.'12 

Inn het logische rechtsformalisme van het abstract-algemene recht is for-
melee - internjuridisch, rechtssystematisch gestuurde - constructie van 
rechtsnormenn en rechtsfeiten en logisch geldig deductief redeneren het enige 
watt nodig is voor 'rechtstoepassing'. Het recht kent geen leemtes ten aan-
zienn van de juridisch construeerbare feiten. Ten aanzien van elk 'formeel 
construeerbaar'' feitenbestand kan door de rechtstoepasser een rechtstoepas-
sendee beslissing worden genomen. Als het zo kan worden geconstrueerd dat 
hett onder een norm van het bestaande systeem valt, beslist hij tot de bijbe-
horendee rechtsgevolgen, als dit niet het geval is, beslist hij tot het achterwe-
gee blijven van die rechtsgevolgen. Alles wat niet verboden is, is toegestaan. 
Watt niet juridisch te construeren is, is juridisch niet relevant; het is noch 
positief,, noch negatief juridisch gekwalificeerd.13 Heden ten dage is soms 
nogg een dergelijke denkwijze te herkennen. Bijvoorbeeld wanneer men 
ontkentt dat dieren subjectieve rechten kunnen hebben, en men daarvoor het 
argumentt gebruikt dat zulke rechten binnen het huidige Nederlandse rechts-
systeemm niet te construeren zijn. 

Weberr wijst erop dat het abstract-algemene recht zich nooit volledig heeft 
losgemaaktt van 'de casuïstiek'. In het formalisme van het abstract-algemene 
rechtt laat men weliswaar de sociale consequenties van het recht buiten 
beschouwing,, maar men maakt wel gebruik van begrippen die plaatsbieden 
aann de intenties van de rechtssubjecten: goede trouw, opzet, enzovoort.14 

122 Weber 1921/1980, p. 397, 506. 

133 Zie Brouwer 1979, p. 128, 131 v. De afwezigheid van leemtes duidt op de gelding van het 
negatievee rechtsprincipe, als gevolg waarvan de geslotenheid van de rechtsorde een 'primaire 
geslotenheid'' is, op het niveau van de primaire gedragsnormen: alle menselijk gedrag is 
rechtelijkk gekwalificeerd. In een open systeem bestaat de mogelijkheid dat menselijk gedrag op 
hett primaire niveau niet rechtelijk is gekwalificeerd. Het is dan rechtens neutraal gedrag, dat 
nietteminn rechtens relevant is; het wijst op de grenzen van de bestaande rechtsorde en de 
leemtess daarin. 

144 Weber 1921/1980, p. 505-506: het logisch-formeel rationele recht kenmerkt zich door een 
gesinnungsethischegesinnungsethische Rationalisierung (i.t.t. een verantwortungsethische Rationalisierung). 
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Anderss dan men vaak wel denkt, is er dus altijd enige openheid in het sys-
teemm van het abstract-algemene recht geweest. Goede trouw, opzet, enzo-
voort,, zijn niet de zekerheid biedende uiterlijk waarneembare kenmerken 
vann feitenbestanden zoals ondertekening, publicatie en dergelijke dat zijn. 
Doordatt het 'logische rechtsformalisme' rechtsgevolgen verbindt aan ken-
merkenn van feitenbestanden die noch empirisch waarneembaar zijn noch 
doorr het denken vanuit het systeem kunnen worden bepaald, bevat het vol-
genss Weber van meet af aan een concreet individualiserend, materieel ele-
ment;; het abstract-algemene recht is nooit volmaakt formeel geworden. 

Voorr het overige laat men echter de band met de casuïstiek los. Rationali-
seringg van recht wordt voornamelijk tot een in zichzelf opgesloten rechts-
denken,, gericht op de juridisch vaktechnische aspecten van het recht. Er is 
sprakee van een 'sich selbst überschlagenden wissenschaftliche Rationalisie-
rungg und voraussetzungslosen Selbstbesinnung des Rechtsdenkens', van een 
'zunehmendee Rationalisierung der Rechtstechnik,.15 

Hett logische rechtsformalisme is de methodologische kern van de juridi-
schee idealen van de klassiek liberale rechtsstaat. De rechtspraktijk is bere-
kenbaarr op grond van de gebruikte rechtstechniek. Op te merken is dat dit 
rechtstechnischee ideaal van berekenbaarheid geen enkele aanwijzing bevat 
overr de gewenste omvang van juridische interventie in de samenleving, net 
zoo min als het juridisch-technische vrijheidsbegrip van het liberale rechts-
denkenn uitsluitsel geeft over de omvang van de negatieve vrijheid.16 En 
evenalss bij de negatieve juridische vrijheid is mijns inziens ook hier sprake 
vann een verwarring van juridisch-technische inzichten met filosofische ach-
tergrondideeèn.. Allerlei politieke wensen met betrekking tot rechtsvorming 
doorr de wetgever en rechtstoepassing door de rechter worden geprojecteerd 
inn rechtstechnische inzichten over berekenbaar recht. 

b.b. Gesluierde wetgever 
Hett geformaliseerde recht wordt geacht een speciale maatschappelijke func-
tiee te vervullen: de garantie van gelijke vrijheid van de rechtssubjecten. Aan 
dee wetgever wordt de eis gesteld dat ook diens rechtsvorming bijdraagt aan 
dee logisch-formele rationaliteit van het recht. De door de wetgever tot stand 
tee brengen regels moeten zelf het karakter hebben van abstract-algemeen 
recht,, dat gemakkelijk inpasbaar is in het bestaande formele systeem. Deze 
eiss is, in elk geval wat betreft de verhouding tussen wetgever en rechter, 
geenn intern rechtstechnische eis. Vanuit het rechtstechnische perspectief van 
dee logisch-formele rationaliteit zou men kunnen volstaan met erop te wijzen 

155 Weber 1921/1980, p. 509. 
166 Zie hoofdstuk 5 onder C. 
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datt de rechtstoepassers de betekenis van wettelijke bepalingen vaststellen 
vanuitt de bestaande systematisering van het recht, ongeacht de politieke, 
economischee en sociale bedoelingen van de - politieke - wetgever. 

Bijj  Hayek is een uitgebreide toelichting te vinden van het politieke belang 
vann de opdracht aan de wetgever om terwille van de vrijheid van de rechts-
subjectenn slechts abstract-algemeen recht te stellen. In The Road to Serfdom 
gaatt hij in op het verband tussen berekenbaarheid van recht en vrijheidsga-
rantiess door recht, en op de aard van de zekerheid die men verlangt en 
verwachtt te verkrijgen van rationeel, voorspelbaar recht.17 Bij abstract-
algemenee wetgeving is het mensen bij voorbaat duidelijk hoe de staat in een 
bepaaldd type situatie, waarin iedereen terecht kan komen, zal optreden. De 
wetgeverr stelt zich een bepaald type situatie voor en regelt dit type in alge-
menee termen, 'zonder verwijzing naar tijd, plaats of bepaalde mensen'. De 
staatt moet het individu vrij laten in alles wat van concrete omstandigheden 
vann tijd en plaats afhankelijk is. Pas op het moment dat de concrete omstan-
dighedenn zich voordoen, kunnen alle bijzonderheden ervan worden beoor-
deeld,, en deze beoordeling kan slechts gebeuren door het individu dat bij 
eenn bepaald geval betrokken is. Als een wetgever met alle omstandigheden 
vann een concreet geval rekening wil houden, dan kan hij zijn maatregel pas 
treffenn op het moment dat deze omstandigheden zich voordoen. Dan wordt 
rechtt onvoorspelbaar. 

Dee wetgever die berekenbaar recht tot stand wil brengen volgens het 
politiekk ingevulde ideaal van logisch-formele rationaliteit, wil niet voorzien 
welkee gevolgen zijn wetgeving in concrete situaties heeft. Hij moet zich 
mijnss inziens bij wijze van spreken hullen in een 'sluier van onwetend-
heid'.188 Over zulk recht merkt Hayek op 'that it can be said that laws and 
nott men rule': wanneer we gehoorzamen aan abstract-algemene regels, die 
zijnn vastgesteld zonder dat met hun eventuele toepassing op ons rekening is 
gehouden,, zijn we niet onderworpen aan de wil van een ander, en zijn we 
duss vrij.19 

Dee zekerheid die dit formele recht biedt is gelegen in de wetenschap dat 
alss zich een concrete situatie zal voordoen met de kenmerken van de situatie 
diee door het recht in abstracto is geregeld, de staat op bepaalde wijze zal 
optreden.. Individuen kunnen van deze wetenschap gebruik maken voor de 

177 Hayek 1944/1971; Ned. vert.: Hayek 1944/1985, (Hfdst. 6: 'Centrale planning en de 
rechtsstaat')) p. 90-106. 

188 Hij moet zijn recht stellen in een procedurele omgeving die lijk t op de procedure tot 
vaststellingg van de principles of justice bij Rawls (1971, p. 136v.). 
199 Hayek 1960, p. 153. Hayek definieert het probleem dus niet als een conflict tussen wet en 
vrijheid.. Hij zegt (1944/1985, p. 102, asterisknoot): 'Er kan, zoals John Locke reeds duidelijk 
hadd gemaakt, geen vrijheid zijn zonder wet.' 
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ontwikkelingg van eigen plannen. Ze kunnen met de voorspelbare beslissin-
genn van rechtstoepassers rekening houden. Dit is een ander soort zekerheid 
dann de zekerheid die men zich volgens Hayek voorstelt 'in onze tijd met 
zijnn hartstocht voor bewuste beheersing van alles'. Immers, als de staat de 
gevolgenn van zijn optreden tot in detail wil voorzien, kan hij betrokkenen 
geenn keuze laten; hij zal dan een keuze doen uit verschillende mogelijke 
doeleinden.. Zodra de bijzondere gevolgen van een wet voorzien kunnen 
wordenn op het moment dat de wet tot stand komt, wordt de wet een instru-
mentt in handen van de wetgever voor eigen doeleinden. Hayeks stelling 
komtt erop neer 'dat de overheid [...] eigen preferenties gaat volgen die ten 
kostee gaan van die van de burgers, wat er uiteindelijk toe kan leiden dat een 
collectivistischee solidariteit de subjectieve keuzevrijheid verdringt.'20 

Abstract-algemeenn recht biedt aan mensen volgens Hayek objectief dezelf-
dee mogelijkheden, hetgeen volgens hem uitdrukkelijk iets anders is dan dat 
zijj  subjectief dezelfde mogelijkheden zouden hebben. Het kan naar zijn 
zeggenn niet worden ontkend dat de heerschappij van dit recht de ruimte 
biedtt voor economische ongelijkheid. De rule of law kan er 'slechts aan-
spraakk op maken dat deze ongelijkheid niet bedoeld is bepaalde mensen op 
bepaaldee wijze te treffen.' 

c.c. Geblinddoekte rechter 
Dee rechter moet binnen het systeem van het logisch-formeel rationele recht 
eenn bijzondere rechtstoepassingstechniek gebruiken. Hij moet volgens We-
berr de drang vanuit de casuïstiek tot creatieve interventie in het geformali-
seerdee systeem weerstaan. Hij mag niet kiezen voor sociaal adequate rechts-
beslissingen,, maar moet het systeem blijven volgen. Bedoelingen van wetge-
vers,, belangen van partijen en het sociale nut van een rechtsnorm zijn bin-
nenn het abstracte, geformaliseerde systeem niet rechtstreeks van belang, en 
mogenn dat ook niet zijn voor de rechter die binnen het systeem voor de taak 
staatt de juridische betekenis van feiten en van normen uit de wetgeving te 
construeren.. Justitia is bij wijze van spreken geblinddoekt waar het de niet-
formelee aspecten van rechtsvinding betreft. De rechterlijke interpretatie mag 
slechtss gestuurd worden door de veronderstelling van de volledigheid en 
consistentiee van het abstracte systeem, door de veronderstelling dat het 
mogelijkk is om, denkend vanuit het systeem, aan de regels van de wetgever 
enn de feiten van het geval hun juridische relevantie toe te kennen en vervol-
genss deductief redenerend tot een concrete beslissing te komen. 

Alss de rechterlijke beslissingen in concrete gevallen worden gevormd op 
basiss van het formele rechtssysteem, kunnen individuen voorspellen hoe de 

200 Hessel 1987, p. 142. 
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reactiess van het recht zullen zijn als bepaalde concrete omstandigheden zich 
voordoen.. Ze weten dus wat ze doen als ze ervoor kiezen een reactie van 
hett recht op te roepen of juist te vermijden. 

Dee rechtstoepasser die in gebondenheid aan het abstract-algemene recht 
beslist,, mag niet ingrijpen wanneer hij de rechtsbeslissing waartoe zijn 
deductievee redeneren leidt, om een of andere reden onwenselijk acht. Hij 
magg niet 'constateren' dat er een leemte is in het systeem, en dat hem daar-
omm geen andere mogelijkheid openstaat dan in zijn beslissing rekening te 
houdenn met de bijzondere kenmerken van het voorliggende geval. Sterker 
nog,, de rechter moet ervan uitgaan dat er geen leemtes in het systeem zijn. 
Ditt betekent niet dat hij moet denken dat alles is geregeld, maar dat hij 
moett denken dat rechtsbeslissingen in alle 'juridisch rationeel geconstrueer-
de'' gevallen aan het systeem zelf ontleend kunnen worden. Als het gecon-
strueerdee geval in het recht geregeld is, dan moet hij daaraan de rechtsge-
volgenn verbinden waarin het recht voorziet. Als het geconstrueerde geval 
niett in het recht is geregeld, dan moet hij de rechtstoepassende beslissing 
nemenn dat geen rechtsgevolgen intreden. 

Voorall  de opvatting dat recht een gesloten systeem vormt en rechterlijke 
rechtstoepassingg deductief kan gebeuren, heeft het in later tijd zwaar te 
verdurenn gehad. Vaak klinkt de kritiek alsof we te maken hebben met een -
vergeeflijkk - gebrek aan theoretisch inzicht van vroegere rechtsdenkers, die 
-- anders dan wij thans - nog niet konden weten dat zo'n strikte binding van 
rechterss aan voorafgaand abstract-algemeen recht niet mogelijk is.21 Met 
zo'nn reactie negeert men dat de rechterlijke binding aan abstract-algemeen 
rechtt voornamelijk een waarderingsprobleem is. Men vergeet vaak dat de 
afwezigheidd van leemtes een essentieel normatief element is van de zeker-
heidd die zulk recht belooft. Individuen kunnen calculeren op basis van het 
beginsel:: 'Alles wat niet verboden is, is toegestaan.' Leemtes zijn niet op 
logischee gronden vast te stellen, maar slechts op grond van een waardering 
vann de beschikbare normen. Die waardering overschrijdt de grenzen van de 
logischee werkzaamheid van de rechter. Het gaat er niet om of een gesloten 
systeemm van abstract-algemeen recht rechtstechnisch al dan niet mogelijk is. 
Rechtstechnischh zijn er geen belemmeringen. Het gaat er wel om of derge-
lij kk recht met de bijbehorende strikt gebonden rol van de rechter wenselijk 
is.. Er is een afweging nodig van de voor- en de nadelen, en die afweging 
vereistt een waardeoordeel. 

211 Zie ook hoofdstuk 8 onder C. 
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F.. Materieel rationeel recht: open rechtsnormen 

Hett is een gangbaar misverstand dat de afname van logisch-formele rationa-
liteitt voor Weber zonder meer zou betekenen dat het recht irrationeel wordt. 
'Deformalisering'' van het recht heeft tot gevolg dat het recht strikt op zich-
zelff  genomen niet meer een inhoudelijk bepaalde beslissing biedt voor elk 
rechtsprobleem.. Omdat het recht zelf dan niet de inhoud van de rechtsbeslis-
singg van tevoren bepaalt, zou de beslisser zijn aangewezen op zijn eigen 
morelee oordeelsvermogen. Dit zou irrationaliteit van het recht tot gevolg 
hebben,, omdat een beroep op morele waarden subjectief en verstandelijk 
niett controleerbaar is.22 

Hett blijkt echter dat er bij Weber nog een andere mogelijkheid is. Afna-
mee van formele rationaliteit van recht kan een teken zijn van irrationaliteit, 
vann inhoudelijke onberekenbaarheid van recht, maar het is volgens Weber 
ookk mogelijk 'daft Normen anderer qualitativer Dignitat als logische Gene-
ralisierungenn von abstrakten Sinndeutungen auf die Entscheidung von 
Rechtsproblemenn Einflufi haben sollen: ethische Imperative oder utilitarische 
oderr andere Zweckmaftigkeitsregeln oder politische Maximen'.23 Dan is 
volgenss hem sprake van materiële rationaliteit van recht. Recht dat materieel 
rationeell  is komt volgens Weber tot stand in gebondenheid aan algemene 
normenn die geen rechtsnormen zijn. 

Neumannn sluit zich bij Weber aan, zij het met een voorbehoud. Hij merkt 
opp dat materiële rationaliteit in het recht het meest voorkomt bij de General-
klauseln,klauseln, de legal standards of conduct, in het Nederlands de 'open nor-
men'.. Tot die open normen behoren bepalingen die verwijzen naar goede 
trouw,, goede zeden, algemeen belang, billijkheid, enzovoort. Neumann stelt 
zichh om te beginnen op het standpunt dat zulke open juridische normen 
vanuitt het perspectief van het recht het karakter zouden hebben van Blan-
kettnormen.kettnormen. Het zouden rechtsnormen zijn die in juridisch opzicht 'oninge-
vuld'' zijn, maar de rechtsbeslisser verwijzen naar andere algemene nor-
men.244 Om recht rationeel te kunnen noemen is het nodig dat calculatie kan 
plaatsvindenn met betrekking tot de inhoud van rechtsbeslissingen. Dat gaat 
ookk op voor materieel rationeel recht. Als het recht een materieel rationele 
praktijkk is, zou men dus moeten kunnen calculeren op basis van de weten-
schapp dat de rechtsbeslissingen inhoudelijk gebonden zijn aan algemene niet-
juridischee normen. Welk houvast voor calculatie deze binding oplevert is 
echterr niet duidelijk. Hoe komt men aan kennis over deze buitenjuridische 

222 Zie bijv. Maris 1990, p. 16; Hoekema 1991, p. 37. 

233 Weber 1921/1980, p. 397. 

244 Neumann 1936/1986, p. 31. 
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normen?? En meer nog: staat wel vast dat wanneer het recht gebruik maakt 
vann open normen, de rechter buitenjuridische algemene normen tot zijn 
beschikkingg heeft? Neumann meent dat Weber er te gemakkelijk vanuit gaat 
datt open rechtsnormen de rechter verwijzen naar buitenjuridische algemene 
normen.. Het is mogelijk dat er helemaal geen toepasbare normen zijn en er 
duss geen rechterlijke gebondenheid kan zijn. Dan is het gedefor maliseerde 
rechtt niet materieel rationeel maar irrationeel.25 

Volgenss de hedendaagse Nederlandse wetgever moet bij de vaststelling 
vann wat redelijkheid en billijkheid in civiele rechtsverhoudingen eisen, 
'rekeningg worden gehouden met de in Nederland levende rechtsovertuigin-
genn en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gege-
venn geval zijn betrokken'.26 Als een rechter op grond hiervan beslist, en 
hijj  motiveert zijn uitspraak slechts met behulp van een verwijzing naar de 
omstandighedenn van het geval, heeft hij zich dan laten leiden door een 
algemenee niet-juridische norm, of is hij opgetreden als kadi? De motivering 
doett denken aan kadi-optreden: hij heeft alle relevante omstandigheden in 
aanmerkingg genomen. Is dat anders als rechters in hun uitspraken 'regels 
vann ongeschreven recht' noemen? Vaak geven zij ook in dat geval geen 
regelgebondenn motivering, maar is er slechts sprake van ad hoe-afwegingen. 
Hoee kan dan nog worden gesproken van inhoudelijke controleerbaarheid en 
berekenbaarheidd van hun beslissingen? 

G.. Bureaucratische rationaliteit 

Alss het recht internjuridisch gezien een irrationele praktijk is, vindt de 
rechtsbeslisserr binnen het recht geen enkele aanwijzing, van welke aard 
ook,, voor de inhoud van zijn beslissing, zelfs geen opdracht om buitenjuri-
dischee algemene normen toe te passen. Maar zelfs dan hoeft in Webers 
theoriee nog steeds niet elke rationaliteit van het juridische beslissen afwezig 
tee zijn. De rechtspraak kan ambtelijk georganiseerd, gebureaucratiseerd zijn. 
Eenn wetgever die een bureaucratische rechter dirigeert naar inhoudelijk niet-
gebonden,, 'individualiserende' rechtsvinding, stelt niet 'ein Reich der freien 
Willkürr und Gnade' in.27 Voor elk bureaucratisch handelen bestaat steeds 
dee gedragsnorm van de onderworpenheid aan 'zakelijke' doeleinden. Ook 
bijj  afwezigheid van bindende regels moet bureaucratische rechtspraak doel-
rationeel,, instrumenteel-rationeel zijn. 

255 Neumann p. 280-281. Of er toepasbare buitenjuridische nonnen zijn, hangt volgens 
Neumannn af van de sociale omstandigheden waarin de rechter rechtspreekt; zie hoofdstuk 10. 
266 Artikel 3:12 Burgerlijk Wetboek. 

277 Weber 1921/1980, p. 565. 
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Hett rationele karakter van rechterlijk optreden in een gebureaucratiseerd 
rechtspraaksysteemm staat bij Weber dus ofwel in verband met de rechterlijke 
gebondenheidd aan formeel of materieel rationeel recht, ofwel met de rech-
terlijkee gebondenheid aan rationele, controleerbare afweging van doelen en 
middelen.. Hij maakt een onderscheid tussen enerzijds de rationaliteit van de 
inhoudelijkee gebondenheid aan juridische of buitenjuridische algemene 
regelss die 'zonder aanzien des persoons' moeten worden toegepast, en an-
derzijdss de instrumentele rationaliteit die bepalend is voor het bureaucrati-
schee optreden in de discretionaire ruimte waarin geen binding aan algemene 
regelss bestaat. Bureaucratische rationaliteit voorkomt volgens Weber wille-
keurr in de uitoefening van discretionaire bevoegdheden.28 

Terwijll  bij Weber de bureaucratische rationaliteit de associatie van discre-
tionairee rechterlijke bevoegdheden met willekeur doorbreekt, kiest Raz 
daarvoorr de invalshoek van de rule of law. 'Arbitraire macht' is volgens 
Razz om te beginnen een subjectief concept: of sprake is van willekeur in de 
uitoefeningg van een bevoegdheid hangt in eerste instantie af van de intenties 
vann degene die van de bevoegdheid gebruik maakt. Deze staat bijvoorbeeld 
onverschilligg tegenover de vraag of de bevoegdheidsuitoefening de doelen 
zall  dienen die het gebruik van de bevoegdheid kunnen rechtvaardigen. Of 
hijj  is van mening dat het gebruik van de bevoegdheid deze doelen niet zal 
dienen.. Tot zulke intenties van rechtsbeslissers strekt de rule of law zich 
volgenss Raz niet uit. Hij meent echter dat rond de subjectieve kern van het 
begripp arbitraire macht een harde objectieve rand is gegroeid, die deel 
uitmaaktt van de rule of law. Het is een universele overtuiging dat het ver-
keerdd is publieke macht te gebruiken voor particuliere doeleinden. Hij is 
daaromm van mening dat bij uitstek bij inachtneming van de rule of law de 
mogelijkhedenn om discretionaire bevoegdheid arbitrair te gebruiken dras-
tischh zijn beperkt. Raz besluit dat het de administratie en rechters rechtens 
niett is toegestaan in hun discretionaire rechtsvorming arbitrair te hande-
len.29 9 

Raz'' benadering is mijns inziens minder fraai dan die van Weber. Hij 
probeertt een gebrek aan binding binnen het positieve recht op te lossen door 
rechtskarakterr toe te kennen aan een 'universele overtuiging', los van het 
positievee recht dat zelf slechts de discretionaire bevoegdheid bevat. 

288 Galligan 1986, p. 33: 'It is clear then that actions are more or less rational, depending on 
howw closely they achieve an optimum realisation of purpose. Correspondingly, arbitrariness as 
aa negative function of rational action is also a matter of degree.' 
299 Raz 1979, p. 197, 219-220. 



8. . 

Internjuridischee heerschappij van algemeen recht 

Hett spreekt voor Neumann niet vanzelf dat de heerschappij van algemeen 
rechtt na afloop van het tijdperk van het klassiek liberale recht nog dezelfde 
rechtvaardigendee kracht heeft. Hij gaat na welke beperkingen voor de 
rechtssfeerr van het politieke recht voortvloeien uit de eis tot heerschappij 
vann algemeen recht, als men deze strikt beschouwt als een internjuridische, 
rechtstechnischee eis, zonder de filosofisch liberale achter grondideeën te 
latenn doorwerken. De opbrengst is gering. 

A.. Concretisering van beperkingen 

Neumannn wil vermijden dat hij bij zijn internjuridische benadering een 
begripp algemeenheid gebruikt dat al bij voorbaat ingevuld is door achterlig-
gendee politieke idealen. Hij neemt als uitgangspunt dat de algemeenheid van 
rechtt erin bestaat dat het recht algemeen geformuleerd is. Dat is een uit-
gangspuntt dat aansluit bij Rousseaus opvatting van 'nominale' algemeenheid 
vann wetgeving. Rechtsnormen zijn algemeen geformuleerd als de normstel-
lerr heeft vermeden individuele personen en bijzondere situaties te noemen. 
Rousseauu stelt: 'Zo kan de wet wel bepalen dat er voorrechten zullen zijn, 
maarr zij kan ze aan niemand met name toekennen. De wet kan verschillende 
klassenn van burgers vormen, zelfs de hoedanigheden aanwijzen, die recht 
zullenn geven op die klassen, maar zij kan niet bepaalde groepen noemen, die 
err in toegelaten moeten worden.'1 

a.a. Algemeen geformuleerde rechtsnormen 
Neumannn waarschuwt allereerst voor te hoge verwachtingen over de onder-
scheidendee kracht van het kenmerk van algemeenheid. Het kan er niet toe 
dienenn de algemene rechtsnorm strikt af te bakenen van elk type individueel 
bevel.. De algemene norm kan weliswaar tegenover het individuele bevel 
wordenn gesteld, maar de grens tussen beide is niet duidelijk te trekken. Een 
individueell  bevel van hoger gezag aan een lager orgaan om een bepaalde 

11 Neumann 1936/1986, p. 212-213, 336 nt. 2. Rousseau 1762/1988, (Liv. II Ch. VI) p. 71; 
Ned.. ven.: Rousseau 1762/1977, p. 43. Zie over Rousseau verder hoofdstuk 9 onder B. 
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handelingg uit te voeren, kent altijd enige algemeenheid en abstractie in 
relatiee tot de daadwerkelijke uitvoering van het bevel. Het bevel kan immers 
nooitt alle details bevatten van de uitvoeringshandeling. De mate van initia-
tieff  die aan de uitvoerder van een individueel bevel is gelaten kan echter zo 
geringg zijn, dat deze praktisch gezien te verwaarlozen is.2 

Inn de tweede plaats stelt Neumann vast dat de eis dat recht nominaal 
algemeenn is, geen aanwijzingen geeft voor de inhoud van het recht. Een 
algemenee formulering van een rechtsnorm verhindert niet dat de inhoud van 
diee norm arbitrair of onrechtvaardig is. Normen zijn reeds algemeen als de 
wetgeverr vermijdt individuele personen of bijzondere gebeurtenissen te 
noemen.. Zulk algemeen recht vereist, zoals Neumann zegt, slechts een 
zekeree vaardigheid in de formulering van de normen. 

Ookk een norm die bedoeld is om slechts voor een of meer individueel 
bepaaldee gevallen te gelden, kan in algemene termen worden geformuleerd. 
Neumannn spreekt er zich niet duidelijk over uit of een dergelijke norm aan 
zijnn algemeenheidsvereiste voldoet. Enerzijds merkt hij op dat een algemene 
formuleringg een verhullende wijze van wetgeving is wanneer het de bedoe-
lingg is dat de norm slechts op één bijzonder geval van toepassing is. Ander-
zijdss waarschuwt hij ervoor dat een wetsbegrip dat meer dan een algemene 
formuleringg eist, gemakkelijk kan worden aangegrepen om een beperkte 
bevoegdheidd van de wetgever te verdedigen.3 

Beidee zijden van dit dilemma komen tot uiting in het Nederlandse debat 
overr wettelijk ingrijpen in de pensioenrechten van de twee zogenaamde 
'zwartee weduwen' in het midden van de jaren negentientachtig. In aanslui-
tingg op de conclusies van een ambtelijke werkgroep stelde de regering zich 
opp het standpunt dat het juridisch mogelijk is om door middel van algemene 
wetgevingg een wijziging aan te brengen in de pensioenrechten van beide 
weduwenn of van één van hen. Om het beoogde effect te sorteren, zou de 
wett zeer restrictief moeten worden geformuleerd. Elzinga is minder positief, 
enn brengt het bezwaar naar voren dat aan de ambtelijk geopperde varianten 
vann wettelijke maatregelen in feite een algemeen karakter ontbreekt, doordat 

22 De mogelijkheid om te onderscheiden tussen algemene en individuele normen wordt 
tegenwoordigg ook wel ontkend. Zie de bespreking van standpunten over algemeenheid van 
rechtt door Van der Vlies 1984, (§ 5.3: 'De wet als algemene regel') p. 108-129, m.n. 
p.. 116v. De stelling dat het niet mogelijk is algemeenheid op logische gronden te karakterise-
renn houdt volgens Brouwer (1990, p. 161-183) geen stand. Wel is het volgens hem een 
probleemm waar precies de grens tussen algemene en niet-algemene normen moet worden 
gelegd.. De onderscheiding algemeen-individueel kan bij vier vaste normbestanddelen worden 
aangebracht:: bij de subjectsaanduiding en bij de bepaling van handeling, tijd en plaats. Nor-
menn kunnen in sommige opzichten algemeen zijn en tegelijkertijd in andere opzichten indivi-
dueel. . 

33 Neumann 1936/1986, p. 275. 
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zee in hun toepassingssfeer zijn toegespitst op één of twee personen.4 Elzin-
gaa stelt niet uitdrukkelijk dat de voorgestelde varianten buiten de competen-
tiee van de Nederlandse wetgever vallen. Hij waarschuwt slechts dat de 
voorgesteldee maatregelen wegens het ontbreken van het algemene karakter 
kwetsbaarr zijn en dat hun kwetsbaarheid wel eens zou kunnen blijken bij 
eenn procedure voor een niet-nationale rechter. Wel raadt hij ten stelligste af 
omm de variant te gebruiken die geheel op één persoon is toegespitst. 

Eenn andere benadering van deze kwestie is te vinden bij Brouwer. Een 
normm is algemeen geformuleerd als ze laat zien welke kenmerken een type 
gebeurteniss moet hebben om in individuele gevallen tot het rechtsgevolg te 
kunnenn leiden. Als de normsteller onpartijdig te werk wil gaan in omstan-
dighedenn waarin het actuele toepassingsbereik van de norm vastligt, kan hij 
volgenss Brouwer niet anders doen dan de norm een algemene formulering 
geven.. Uitsluitend daardoor kan hij tot uitdrukking brengen dat als er ande-
ree soortgelijke gevallen geweest zouden zijn, ook die door de norm zouden 
zijnn bestreken. Die bereidheid moet er minimaal bestaan om te kunnen 
sprekenn van de met de idee van een algemene norm verbonden onpartijdig-
heid.5 5 

Wetgevingg die gericht is op een of meer individueel bepaalde gevallen is 
inn elk geval ver verwijderd van het klassiek liberale ideaal van de 'geslui-
erdee wetgever'. Neumann geeft blijk van bedenkingen tegen de verhullende 
wijzee van wetgeving in algemene formuleringen wanneer het actuele toepas-
singsbereikk van de algemeen geformuleerde norm vastligt. Hij zet zijn be-
denkingenn echter niet om in een overeenkomstige inperking van de norm-
stellendee bevoegdheden van de wetgever. Er is zijns inziens een politiek 
bezwaarr tegen de onverkorte handhaving van de klassiek liberale eis van 
algemeenheidd van recht wanneer de condities van het klassiek liberale con-
currentiekapitalismee niet meer aanwezig zijn. Het gevolg daarvan kan name-
lij kk zijn, dat het maatschappelijk bereik van de bevoegdheden van de wetge-
verr relatief kleiner wordt. In het concurrentiekapitalisme zijn er geen unieke 
personenn of unieke omstandigheden. Een interveniërende wetgever wordt in 
eenn economie van vrije concurrentie geconfronteerd met een veelheid van 
relatieff  uniforme sociaal-economische eenheden. Door algemene normen uit 
tee vaardigen kan de wetgever met zijn interventie het gehele economische 
gebiedd bestrijken. Dit is anders wanneer de wetgever op een bepaald gebied 
mett een monopolie wordt geconfronteerd. Een zelfde soort interventie kan 

44 Voor een samenvatting van het kabinetsstandpunt en van het advies van Elzinga aan de 
vastee Commissie voor Binnenlandse Zaken zie Elzinga 1986, p. 1407-1409. 
55 Brouwer 1990, p. 181-182. Wel tekent Brouwer aan dat de keuze voor een algemene 
formuleringg bij een vaststaand toepassingsbereik vrijblijvend is. 
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dann alleen de inhoud aannemen van een individuele maatregel, die bij hand-
havingg van de klassiek liberale eis van algemeenheid niet zou zijn toege-
staan.6 6 

b.b. Verbod van rechtsnormen met terugwerkende kracht 
Uitt de eis dat recht nominaal algemeen is, is niet af te leiden dat het de 
wetgeverr niet is toegestaan om in een algemene formulering in feite een 
voorschriftt te geven voor een individueel geval. Volgens Neumann legt de 
eiss dat recht algemeen geformuleerd is slechts één werkelijke beperking op 
aann het juridisch optreden van de staat, te weten een verbod van wetgeving 
mett terugwerkende kracht. Elke wet met terugwerkende kracht, hoe alge-
meenn ook geformuleerd, heeft in feite een individuele werking, zo stelt 
Neumann.. De terugwerkende kracht heeft immers betrekking op vaststaan-
de,, in het verleden gerealiseerde feiten. Een wet met terugwerkende kracht 
iss wat het verleden betreft een reeks individuele voorschriften. Derhalve is 
uitt de heerschappij van algemeen recht zijn inziens een verbod van wetge-
vingg met terugwerkende kracht af te leiden.7 

Neumannn leidt het verbod van terugwerkende kracht af uit het strikt 
internjuridischh geïnterpreteerde vereiste van algemeenheid van recht. Hij 
doett geen beroep op achtergrondbeginselen als het beginsel van rechtszeker-
heidd of, meer toegespitst, op het vertrouwensbeginsel in verband met hono-
reringg van gewekte verwachtingen. Hij acht het verbod van terugwerkende 
krachtt de enige werkelijk concrete inperking van de rechtssfeer van de 
soevereiniteitt die voortvloeit uit de heerschappij van algemeen recht. Toch 
iss ook dat mijns inziens nog teveel gezegd. Bij nader inzien blijkt dat een 
wetgeverr met enige inventiviteit en taalvaardigheid terugwerkende effecten 
kann bereiken zonder dat hij een expliciete terugwerkende kracht hoeft in te 
voeren.. Het verbod van terugwerkende kracht legt dan geen noemenswaardi-
gee concrete beperkingen aan de normsteller op. 

Dee wetgever wil bijvoorbeeld aankondigingseffecten van de behandeling 
vann een wetsvoorstel tegengaan omdat daardoor het doel van een in te voe-
renn verbod grotendeels gefrustreerd zou worden. Hij zou de aankondigings-
effectenn kunnen uitsluiten door het verbod terugwerkende kracht te verlenen 
tott aan het moment dat het wetsvoorstel is ingediend. Als hij een strafrech-
telijkk verbod wil invoeren, is deze uitweg niet voorhanden. In het strafrecht 

66 Neumann 1936/1986, p. 136, 275. Hij licht zijn bezwaar toe met een bespreking van het 
rechtsdogmatischee debat over de algemene wet en het materiële wetsbegrip in Frankrijk en 
Duitsland;; Neumann 1936/1986, p. 212-224. Ik laat de details van dit rechtsdogmatische debat 
buitenn beschouwing. Zie voor Nederland de literatuurbespreking door Böhtlingk 1966, Van 
derr Vlies 1984 en Van Ommeren 1996. 
77 Neumann 1936/1986, p. 133, 213, 222-224. 
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iss de heerschappij van algemeen recht geconcretiseerd in het positiefrechte-
lijkee legaliteitsbeginsel. Dit staat in de weg aan gelding van een strafrechte-
lij kk verbod vóór de inwerkingtreding van het verbod. Het probleem dat 
aankondigingseffectenn bij strafrechtelijke wetgeving niet kunnen worden 
tegengegaann met terugwerkende kracht blijkt echter met een behendige 
formuleringg op te lossen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de wetsge-
schiedeniss van de Interimwet beperkingen varkens- en pluimveehouderijen.8 

Dee parlementaire behandeling van het wetsvoorstel mondde uit in een ver-
bodd zonder terugwerkende kracht maar met terugwerkende effecten. In de 
uiteindelijkee formulering van de wet werd het verboden een varkens- of 
pluimveehouderijbedrijff  in werking te hebben dat is gevestigd na de dag van 
indieningg van het desbetreffende wetsvoorstel. Het zo geformuleerde verbod 
omm het bedrijf in werking te hebben gaat pas in bij inwerkingtreding van de 
wet.. Het is algemeen geformuleerd, er worden geen individuele voorschrif-
tenn gesteld. Het beoogde terugwerkende effect tot aan de dag van indiening 
vann het wetsvoorstel wordt gerealiseerd door te verwijzen naar bedrijven die 
zijnn 'gevestigd' na die dag. Daarmee dreigt op dat moment reeds de toe-
komstigee toepasselijkheid van het verbod. 

Alss men de eis van heerschappij van algemeen recht strikt rechtstechnisch 
beschouwt,, blijkt deze nauwelijks te leiden tot concretisering van een beper-
kendee rechtssfeer van materieel recht ten opzichte van de rechtssfeer van het 
politiekee recht. Dit is op zichzelf geen opzienbarende conclusie. Er wordt 
slechtss nog eens door bevestigd dat het niet zozeer de internjuridische con-
structiess zijn waaraan de rechtsstatelijke binding aan algemeen recht haar 
legitimerendee betekenis ontleent. 

B.. Institutionalisering van gebondenheid 

Vann de internjuridische heerschappij van algemeen recht is weinig te ver-
wachtenn wanneer men een concretisering van beperkingen voor de politieke 
rechtssfeerr verlangt. Wel is ze volgens Neumann op zichzelf voldoende voor 
eenn institutionele voorziening. Ze brengt de noodzaak van een minimum aan 
machtenscheidingg mee. Rechtsbeslissingen voor individuele gevallen moeten 
zijnn gebaseerd op algemene rechtsnormen en op niets anders. Heerschappij 
vann algemeen recht vereist dan ook de onafhankelijkheid van degenen die 
hett algemene recht toepassen.9 

Uitt Neumanns vergelijking van de Engelse rule of law met de Duitse 
RechtsstaatRechtsstaat is op te maken dat in de verhouding van de algemeenheid van 

88 TK 1984/85, 18695; het voorbeeld is ontleend aan Brouwer 1990, p. 71. 

99 Neumann 1936/1986, p. 217-218. 
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rechtt en rechterlijke onafhankelijkheid een kip-of-ei-probleem speelt. Rech-
terlijkee onafhankelijkheid kan, zoals in Engeland, opgevat worden als mid-
dell  ter realisering van de praktische heerschappij van algemeen recht. Het 
omgekeerdee is echter ook mogelijk. Heerschappij van algemeen recht kan, 
zoalss in Duitsland, opgevat worden als middel ter realisering van rechterlij-
kee onafhankelijkheid tegenover de administratie. 

a.a. Onafhankelijke rechtspraak ten behoeve van de rule of law 
Neumannn baseert zijn bespreking van de Engelse leer van de rule of law op 
dee stellingen van Dicey over de relatie van parlementaire soevereiniteit en 
rulerule of law}0 De samenstelling van het parlement - Kroon, House of 
Lords,Lords, en House of Commons -, in combinatie met het feit dat de wil van 
hett parlement slechts kan worden geuit in de vorm van formele en doelbe-
wustee wetgeving, de Act of Parliament, voorkomt despotisme in wetgeving 
enn bevordert de rule of law. De sovereignty of Parliament is juridisch onbe-
grensd.. Rechters zijn gebonden aan de ongelimiteerd soevereine parlemen-
tairee wetgeving. Dit wil echter niet zeggen dat zij onderworpen zijn aan de 
subjectievee bedoelingen van de wetgevende personen; de onbegrensde parle-
mentairee soevereiniteit maakt de rule of law niet tot rule of men. Het zijn 
namelijkk uitsluitend de woorden van de Act of Parliament waarin de wil van 
dee soevereine wetgever tot uiting komt. Parlementaire beraadslagingen 
voorafgaandd aan de totstandkoming van de wet zijn niet relevant als het erop 
aankomtt de rechtswil van de wetgever vast te stellen. Rechters hebben voor 
hunn interpretatie van wetgeving slechts te maken met de bewoordingen van 
dee wet, niet met subjectieve opvattingen die zijn geuit tijdens parlementaire 
debattenn bij de totstandkoming van de wet. De onafhankelijkheid van rech-
terss bestaat niet alleen tegenover de administratie, maar eveneens ten op-
zichtee van de subjectieve bedoelingen van de wetgever.11 

Anderss dan op het continent is in de Engelse rechtsleer nauwelijks sprake 
vann pogingen om juridische beperkingen op te leggen aan de wetgevende 
machtt van Parliament met behulp van een materieel wetsbegrip dat tot 
algemenee rechtsnormen beperkt is. Ook Dicey accepteert geen beperking 
vann de legislatieve soevereiniteit van het parlement. Wel is er in de doctrine 

100 Neumann 1936/1986, p. 183-185. Dicey 1885/1939, vooral het beroemde hoofdstuk XIII : 
'Relationn between Parliamentary Sovereignty and the Rule of Law', p. 406v. 

111 Van later tijd is de kritiek dat de rechter die geen rekening houdt met de bedoelingen van 
dee wetgever, de betekenis van de wet zelfstandig construeert, en nauwelijks aan de wet 
gebondenn is. Zie bijv. de opmerkingen van Wade over the art of statutory construction, 
besprokenn door Prakke 1986, p. 436. Vgl. Weber over de constructieve taak van de rechter in 
hett formeel rationele recht (hoofdstuk 7 onder D en E) en vgl. de 'subjectieve', politieke 
wetsopvattingg in het recht van de Franse Revolutie (dit hoofdstuk onder C). 
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steedss de aanbeveling aan de wetgever om slechts algemene wetten uit te 
vaardigen.. Maar voor de gebondenheid van Engelse rechters aan algemeen 
rechtt moet men volgens Neumann voornamelijk letten op de reikwijdte van 
dee leer van de bindende kracht van het precedent. '[I] t is characteristic of 
thee English law that this doctrine is applied not only to common law but is 
superimposedd on statutory law.'12 De rechterlijke onafhankelijkheid schept 
dee ruimte voor de bindende kracht van het precedent. 

Zowell  in common law als in statutory law is de ratio decidendi van een 
precedentt de algemene norm die door latere rechters moet worden toege-
past.. Het is weliswaar moeilijker om een passende regel in precedenten te 
ontdekkenn dan in een wet, maar daar staat volgens Neumann tegenover dat 
hett een mythe is dat het gemakkelijk is om een passende regel in een wet of 
wetboekk te vinden, of dat de betekenis van een gevonden wettelijke regel 
gemakkelijkk kan worden vastgesteld. 

b.b. Heerschappij van recht ten behoeve van onafhankelijke rechtspraak 
Inn de Engelse theorie staat rechterlijke onafhankelijkheid in dienst van de 
rechterlijkee gebondenheid aan algemeen recht. In de Duitse theorie over de 
onafhankelijkheidd van rechtspraak is het volgens Neumann veeleer anders-
om:: binding aan algemeen recht moet afhankelijkheid van de rechterlijke 
machtt voorkomen. Hij laat door een beschrijving van ontwikkelingen in 
Duitslandd tot 1848 zien, dat men rechterlijke binding aan algemeen recht 
bepleittee met het doel rechterlijke onafhankelijkheid te bereiken.13 

Voorr de Duitse liberalen vormde een eventuele parlementaire herkomst 
vann het recht geen argument voor de heerschappij van algemeen wetten-
recht;; zij maakten geen deel uit van het parlement. Zij streefden ernaar de 
rechtspraakk te ontdoen van zijn onderworpenheid aan het bestuur. Men 
wenstee de effecten van de rechtspositionele afhankelijkheid van rechters 
tegenn te gaan. De administratie besliste over benoemingen, ontslag en over-
plaatsingenn van rechters. Rechtspositionele middelen ter bescherming van de 
rechterlijkee onafhankelijkheid waren dus afwezig. Door te eisen dat recht-
spraakk slechts plaatsvindt in gebondenheid aan algemeen recht, door wie 
ookk totstandgebracht, wilde men tegengaan dat rechters bij hun beslissingen 
add hoe-bevelen van de administratie uitvoeren. 

Bovendienn keerde men zich tegen de bestuurlijke inmenging in reeds 
gedanee rechterlijke uitspraken, zowel op civielrechtelijk als op strafrechte-
lij kk gebied. Over de voortdurende inmengingen van de administratie in 
civielee rechtspraak klaagde Savigny nog in 1842, zo vermeldt Neumann. De 

122 Neumann 1936/1986, p. 239-248, m.n. p. 241. 
133 Neumann 1936/1986, p. 217, 259-261. 
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inmengingg op strafrechtelijk gebied was nog sterker. Vonnissen van straf-
rechterss werden naar believen verzwaard, of verlicht. Via het instituut van 
gratiee werden rechterlijke uitspraken veelvuldig geheel ondermijnd. Onder 
dezee omstandigheden was de eis tot heerschappij van algemeen recht vol-
genss Neumann de enige basis voor het streven rechtspraak los te maken van 
dee administratie.14 

Neumannn stelt dat de Duitse bourgeoisie niet geïnteresseerd was in deel-
namee aan de totstandkoming van recht. Onderworpenheid in politiek opzicht 
werdd geaccepteerd, mits administratie en rechter gebonden waren aan alge-
meenn recht. Het is volgens Neumann kenmerkend voor de Duitse 
Rechtsstaat,Rechtsstaat, dat de politieke structuur van de staat gescheiden werd van de 
juridischee organisatie ervan; alleen van de laatste wordt de garantie van 
vrijheidd verwacht. Het belangrijkste verschil tussen de Duitse theorie van de 
RechtsstaatRechtsstaat en de Engelse leer van de relatie tussen parlementaire soeverei-
niteitt en de rule of law ligt, aldus Neumann, hier. De Rechtsstaat is niet de 
juridischee vorm van een politieke democratie, maar is neutraal ten opzichte 
vann de politieke structuur van de staat.15 

c.c. Onafhankelijke en gebonden rechtspraak 
Heerschappijj  van algemeen recht noodzaakt tot onafhankelijkheid van rech-
ters.. Dit is de betekenis van Neumanns stelling dat de heerschappij van 
algemeenn recht een minimum aan machtenscheiding meebrengt. Bij dit 
minimumm is de rechterlijke macht niet alleen onafhankelijk van de uitvoe-
rendee macht, maar ook van de wil van degenen die de wetgevende macht 
uitoefenen. . 

Ditt klassieke onlosmakelijke verband tussen de heerschappij van alge-
meenn recht en de onafhankelijkheid van rechters, is in het huidige debat 
overr machtenscheiding en de rechtsvormende activiteiten van de rechter 
somss geheel losgelaten. Brenninkmeijer meent bijvoorbeeld dat er een span-
ningg bestaat tussen enerzijds rechterlijke onafhankelijkheid en anderzijds 
rechterlijkee gebondenheid aan het recht. Deze spanning kan zijn inziens 
begrepenn worden in het kader van de checks and balances van de machten-
scheiding,, die leiden tot een spreiding van rechtsvormende bevoegdheden. 

144 De Nederlandse situatie toendertijd is 'vanuit historisch-sociologisch perspectief' bespro-
kenn door Pieterman 1990, z.o. Pieterman 1992 p. 705v. Vgl. Faber 1994, p. 27-28 over de 
Nederlandsee gratiepraktijk: 'Heel lang heeft toen op grote schaal gratieverlening plaatsgevon-
den,, zowel in zware als in lichte zaken. [...] Menig vonnis werd door gratieverlening aange-
past.'' Franken (1997, p. 17-18) bepleit de afschaffing van het gratierecht, dat hij beschouwt 
alss een 'archaïsch instituut' en als een 'aanslag op de functionele onafhankelijkheid' van 
rechters. . 

155 Neumann 1936/1986, p. 150, 185; zie ook hoofdstuk 3 onder A. 
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Inn een stelsel van checks and balances past regelvorming door de rechter 
naastt de vorming van recht door de wetgever. De gebondenheid van de 
rechterr aan algemeen recht is dan te beschouwen als een grens voor diens 
onafhankelijkheid:: 'De rechter is onafhankelijk, doch is gebonden aan het 
binnenn de rechtsorde mede door hem gevormde recht.' 

Uitt dit citaat blijkt ook dat de grens van de rechterlijke onafhankelijkheid 
volgenss Brenninkmeijer mede door de rechter zelf wordt bepaald. Wel 
signaleertt hij dat de vraag kan rijzen of hier nog wel sprake is van 'bin-
ding'.. Hij lost dit probleem op door te stellen dat er sprake is van een 
'spanningsvoll  evenwicht' in de machtenscheiding.16 

Hett kan wenselijk zijn om te kunnen beschikken over een aan veranderde 
tijdenn aangepaste conceptie van het machtenscheidingsbegrip. Dat is echter 
ietss anders dan te suggereren dat een beter begrip van het aloude ideaal van 
machtenscheidingg tot het inzicht leidt, dat de verhouding tussen de rechter-
lijkee onafhankelijkheid en de gebondenheid van de rechter aan het recht een 
spanningsrelatiee is. Het is mijns inziens moeilijk vol te houden dat machten-
scheidingg en rechterlijke onafhankelijkheid als zodanig pleiten voor de be-
voegdheidd tot zelfstandige rechterlijke regelgeving. In verband met Montes-
quieuss machtenscheidingsleer wijst ook Kuypers een dergelijke interpretatie 
af:: rechterlijke rechtsvorming kan nooit worden verdedigd met een beroep 
opp de onafhankelijkheid van de rechter, wat ook het nut van rechterlijke 
vaststellingg van rechtsregels moge zijn. '[A]an de rechter is in de uitoefe-
ningg van zijn macht uitsluitend een zekere onafhankelijkheid verleend omdat 
hijj  niet zelf de regels van recht vaststelt die hem binden.'17 

C.. Aan algemeen recht gebonden rechtspraak 

Neumannn stelt dat de pogingen om de rechter volledig aan de wet te binden 
onss thans lachwekkend voorkomen.18 Toch is dit voor hem geen reden om 
dee veronderstelling op te geven dat heerschappij van algemeen recht ook na 
hett klassiek liberale tijdperk rechtsstatelijk relevant kan zijn. Het is daarom 
vann belang wat nauwkeuriger na te gaan hoe ver de rechterlijke gebonden-
heidd aan algemeen recht zich zijns inziens kan uitstrekken. Hij besteedt 
serieuzee aandacht aan de pogingen om met internjuridische middelen een 
totalee binding van de rechter aan het algemene recht te organiseren. Uit die 
pogingenn blijkt mijns inziens dat een onderscheid moet worden gemaakt 
tussenn twee geheel verschillende kwesties van rechterlijke gebondenheid aan 

166 Brenninkmeijer 1992, p. 683/27. 

177 Kuypers 1992, p. 120. 

188 Neumann 1936/1986, p. 227. 
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algemeenn recht. In dat geval kan beter worden bepaald waar de lachJust op 
z'nn plaats is en waar niet. 

a.a. Zeggenschap over interpretatie 
Dee eerste kwestie van rechterlijke gebondenheid aan algemeen recht is die 
vann de politieke hiërarchie binnen de juridische organisatie van de staat 
waarr het gaat om de interpretatie van algemene rechtsnormen. 

Neumannn beschrijft hoe de Franse wetgeving in de periode van de Franse 
Revolutiee rechters verbood de wet te interpreteren; ze mochten de wet 
slechtss toepassen. Alsof dat zou kunnen!, is heden ten dage de gangbare 
afwijzendee reactie. Men negeert dan echter het cruciale vervolg van het 
verhaal.. De Franse revolutionairen ontkenden niet dat een rechter een wet 
onduidelijkk kan vinden, of een leemte zou kunnen ontdekken. Het interpre-
tatieverbodd had tot doel uit te sluiten dat de rechter zelf de betekenis van 
eenn onduidelijk bevonden wettelijk voorschrift vaststelt, door interpretatie 
vann de wet. Aan het rechterlijk interpretatie verbod was een verwijzingssys-
teemm verbonden. De rechter moest zich tot de wetgever wenden wanneer hij 
eenn onduidelijkheid of een hiaat in een wet meende te zien.19 

Wanneerr men het door Neumann beschreven verwijzingssysteem betrekt 
bijj  het interpretatie verbod voor rechters, ziet men een antwoord op de vraag 
naarr de hiërarchie onder de juridische gezagsdragers. Het is een antwoord 
opp de vraag wie de bevoegdheid heeft te beslissen over de interpretatie van 
hett algemene recht. De politieke keuze voor een bepaalde hiërarchie in de 
juridischee organisatie kan mijns inziens moeilijk worden bestempeld tot een 
juridisch-theoretischee domheid. Bij mijn weten verdedigt niemand heden ten 
dagee dat het instituut van de prejudiciële procedure binnen het Europees 
gemeenschapsrechtt lachwekkend is, en een vreemdsoortige rechtsvindings-
theoriee veronderstelt, omdat het de hoogste nationale rechters verbiedt om 
hett toe te passen gemeenschapsrecht zelfstandig te interpreteren. 

Hett Franse revolutionaire recht voorzag door middel van het instituut van 
hett référé législatif - of: référé au législateur - in de interpretatie van on-
duidelijkee wetten. In 1791 werd de wetsinterpretatie in het kader van het 
référéréféré législatif uitgeoefend door het Tribunal de Cassation. Het Tribunal 
werdd niet als een rechterlijke instantie beschouwd. Het voerde bij zijn wets-
interpretatiee een mandaat van de wetgever uit en had tevens tot taak om 

199 Neumann 1936/1986, p. 226-228. Ook Bentham was voorstander van een dergelijk 
verwijzingssysteem:: 'If a judge or advocate thinks he sees an error or omission, let him 
certifyy his opinion to the Legislature'; uit: Bentham, General View of a Complete Code of 
Laws,Laws, aangehaald door Neumann 1936/1986, p. 226. De leemtes waarvan men aannam dat de 
rechterr ze kon ontdekken, moeten van ondergeschikt belang worden geacht gezien het uit-
gangspuntt van de geslotenheid en leemtevrijheid van het rechtssysteem. 
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namenss de wetgever toe te zien op rechterlijke uitspraken en deze te contro-
lerenn op wat in het Nederlands juridische spraakgebruik bekend staat als 
'verkeerdee toepassing van de wet'. Het référé législatif verloor zijn oor-
spronkelijkee betekenis bij invoering van de Code Civil , en de taken van het 
Tribunall  de Cassation veranderden. Het Tribunal lette niet meer alleen op 
verkeerdee toepassing van de wet, maar ook op het verlenen van verkeerde 
betekenissenn aan de wet, dat wil zeggen op 'schending van de wet' door 
onjuistee interpretaties. Daarmee was stilzwijgend toegegeven dat rechters 
(mogen)) interpreteren, en een bijdrage (mogen) leveren aan de betekenis van 
dee wet.20 

Neumannn is van mening dat de voorzieningen om de rechter aan de wet 
tee binden in elk geval blijk geven van een poging de suprematie van het 
doorr de wetgever vastgestelde algemene recht en de gebondenheid van de 
rechterr aan dit recht op consequente wijze te institutionaliseren. In zijn 
eigenn tijd ziet hij zulke pogingen niet meer. 

Dee houding van de Nederlandse wetgever tegenover de kwestie van de 
hiërarchiee bij wetsinterpretatie lijk t heden ten dage soms wel een tegenover-
gestelde.. Jurgens beschrijft hoe de wetgever zichzelf geregeld bij voorbaat 
ondergeschiktt maakt aan een latere interpretatie van zijn wetten door de 
rechterlijkee macht. Hij noemt dit verschijnsel 'abdicatie van de wetge-
ver'.211 Hij bespreekt een voorbeeld dat ontleend is aan de parlementaire 
behandelingg van de Wet op de naburige rechten in het begin van de jaren 
negentig.. De Tweede Kamer-fractie waarvan Jurgens deel uitmaakte, stelde 
dee vraag of een beroep op onrechtmatige daad nog openstaat, wanneer het 
specifiekee beschermingsregime voor de naburige rechten van uitvoerende 
kunstenaarss gaat gelden. De regering antwoordde met de opmerking, dat de 
bestaandee jurisprudentie onduidelijk is over de vraag of dat het geval zal 
zijn.. Jurgens bracht hierop namens zijn fractie naar voren, dat het toch de 
wetgeverr is die behoort aan te geven, in welke mate een bepaling van zijn 
eigenn wetgeving behoort te derogeren aan een andere. De regering was een 
anderee mening toegedaan: 'De wetgever is niet in staat noch competent om 
eenn algemene uitspraak te doen over de vraag hoe de jurisprudentie ter zake 

200 De afschaffing van het référé législatif vond plaats onder invloed van Portalis. Portalis 
zelff  meende bovendien, dat de rechter leemtes in de wetgeving kan en moet opvullen 'par les 
lumièress naturelles de la droiture [rechtschapenheid] et du bon sens'; de wetgever kan in zijn 
wetgevingg immers nooit alle mogelijke gevallen voorzien. Ook deze opvatting, die het uit-
gangspuntt van de geslotenheid van het recht verwerpt, was in de Code Civil neergelegd. 
Portalis'' opvatting vond echter vooralsnog geen ingang in de theorie en praktijk in Frankrijk. 
Zekerr niet tijdens de dominantie van de Ecole de l'Exegese, gedurende een halve eeuw na 
ongeveerr 1830. Aldus Neumann. 

211 Jurgens 1994, p. 234-235. 
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vann artikel 162 Boek 6 BW (art. 1401 oud BW) zich zal ontwikkelen nadat 
ditt specifieke beschermingsregime in werking is getreden'. 

Eenn dergelijk abdiceren van de wetgever komt volgens Jurgens veelvuldig 
voorr in de toelichtingen op wetsvoorstellen. Hij heeft tijdens de parlementai-
ree behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel een alternatief voor de 
terughoudendee opstelling van de regering naar voren gebracht, dat kan 
wordenn opgevat als een hedendaagse poging de rechter meer aan wetgeving 
tee binden: de authentieke exegese. Kamer en regering waren het erover eens 
datt sprake is van een authentieke exegese wanneer de wetgever uitdrukkelijk 
eenn bepaalde uitleg aan zijn eigen wetstekst geeft. Zij waren het er ook over 
eenss dat de rechter zich waarschijnlijk naar zo'n exegese zou voegen. Jur-
genss bepleit om meer gebruik te maken van de mogelijkheid om authentieke 
exegesess vast te leggen in de kamerstukken, en stelt voor een toegankelijke 
vormm daarvoor te vinden. 

Err zijn geen theoretische problemen van rechterlijke rechtsvinding die in 
dee weg staan aan authentieke interpretatie door de wetgever, of aan een 
verwijzingssysteemm ten behoeve van interpretatie van onduidelijke wetsvoor-
schriften.. Met een juridische theorie die de noodzaak van wetsinterpretatie 
erkent,, is nog geen antwoord gegeven op de politieke vraag welke verhou-
dingg russen wetgever en rechter wenselijk is als het gaat om zeggenschap 
overr die interpretatie. 

b.b. Rechterlijke passiviteit 
Dee tweede kwestie van rechterlijke gebondenheid aan algemeen recht is een 
andere.. De rechtsvindingstheorie die Neumann - met een in zijn eigen tijd 
passendee metafoor - 'fonograaftheorie' noemt, stuit wel op een onoverko-
melijkk bezwaar. 

Dee voorstelling van de rechter als fonograaf, of als subsumptieautomaat, 
houdtt in dat een toepasselijke algemene norm de beslissing van de rechter in 
eenn individueel geval volledig zou kunnen bepalen. Het gangbare beeld van 
eenn passieve, automatisch werkende rechter drukt overigens niet adequaat 
uitt waar het probleem in bestaat. In het systeem van het abstract-algemene 
rechtt moet de rechter actief zijn om, denkend vanuit het systeem, de beteke-
niss van wettelijke bepalingen te construeren als algemene normen en concre-
tee feitenbestanden te construeren als rechtsfeiten. Na de constructie kan hij 
hett rechtsfeit subsumeren onder de begrippen van de algemene norm en 
hoeftt hij slechts deductief te redeneren om tot zijn beslissing voor het indivi-
duelee geval te komen. Bij het afleiden van de beslissing voegt hij zelf niets 
meerr toe. 

Eenn probleem van deze deductieve rechtsvindingstheorie is dat de inhoud 
vann de door de rechter te vormen individuele norm nooit volledig bepaald 
kann zijn door de algemene norm. Er blijf t altijd enige ruimte voor de rech-
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terr over, zoals ook het meest exacte bevel nog een zekere mate van initiatief 
aann de uitvoerder laat omdat het bevel nooit alle details van de uitvoerings-
handelingg kan voorschrijven. Neumann sluit zich aan bij Kelsen, waar deze 
steltt dat de rechter niet alleen een kenakt maar altijd tevens een wilsakt 
verricht.. De wijze van totstandkoming en de inhoud van de rechterlijke 
normm kunnen van tevoren zijn voorgeschreven door de algemene norm, 
maarr de determinatie is nooit volledig. Er is altijd een discretionaire ruimte, 
waarinn de rechter zelfstandig rechtsvormend initiatief heeft.22 

Alss men de eis van heerschappij van algemeen recht als een internjuridi-
sche,, rechtstechnische eis opvat, dan leidt deze volgens Neumann tot de 
institutionelee voorziening van onafhankelijke rechtspraak. Slechts onafhanke-
lijkee rechters kunnen de heerschappij van algemeen recht praktiseren. Het 
algemenee recht kan echter niet in die zin dominant zijn dat het elke rechter-
lijkee discretie kan uitsluiten. Wel is volgens Neumann met een sociologische 
blikk te zien dat het karakter van rechterlijke rechtstoepassing verandert, 
wanneerr de wetgever gebruik gaat maken van open normen die slechts 
globalee aanwijzingen geven voor de te nemen beslissingen. Naarmate de 
toegepastee algemene normen de rechter minder binden, krijgen rechterlijke 
uitsprakenn meer het karakter van bestuurlijke besluiten. Dit leidt ertoe dat 
dee grens tussen bestuur en rechtspraak verschuift. Het gebied van het be-
stuurr breidt zich uit. De niet of nauwelijks door algemene rechtsnormen 
gebondenn rechter neemt volgens Neumann bestuurlijke beslissingen, die zijn 
gegotenn in de vorm van rechterlijke oordelen. 

222 Neumann 1936/1986, p. 213, 224-225, 233, 237, 239, 278. Zie voor Kelsens opvatting 
hoofdstukk 21 onder C. 



9. . 

Vrijheidsideeënn bij heerschappij van algemeen recht 

Dee rechtvaardigende waarde van een aan algemeen recht gebonden rechts-
praktijkk is niet internjuridisch te bepalen. Die waarde bestaat door de aan-
sluitingg bij de behoeften en verlangens van degenen die aan het recht zijn 
onderworpen.. Als Neumann dan ook wil vaststellen of de heerschappij van 
algemeenn recht nog van belang is voor de rechtvaardiging van staat en recht 
naa afloop van het tijdperk van het klassiek liberale rechtssysteem, gaat hij 
niett af op de rechtstechnische betekenis van de heerschappij van het algeme-
nee recht, maar vestigt hij de aandacht op de achtergrondideeën over de 
waardee van de binding van de staat aan algemeen recht. Men moet dan zijn 
inzienss vooral letten op de ideeën van Locke, Rousseau en Kant, die elk hun 
eigenn specifieke bijdrage hebben geleverd aan het rechtsstaatsdenken. Ik zal 
inn dit hoofdstuk Neumanns bespreking van deze denkers aan de orde stellen 
enn er daarbij naar streven om de verschillende aspecten van zijn rechtsstate-
lij kk antagonisme tot uiting te laten komen. De eerste vraag is dan, hoe bij 
Locke,, Rousseau en Kant de rechtssfeer van soevereiniteit en die van vrij-
heidd binnen het positieve recht zijn gedistribueerd. De tweede vraag is, of 
zijj  verwachten dat door de heerschappij van het algemene recht, die zij alle 
driee postuleren, een binding van de politieke rechtssfeer van de soevereini-
teitt wordt bewerkstelligd. De derde en laatste vraag is, of er in hun theo-
rieënn voldoende aanwijzingen te vinden zijn voor een concretisering en 
institutionaliseringg van de binding van de staat aan het algemene recht. 

A.. Locke: zwakke heerschappij van parlementair recht 

Opp het eerste gezicht is Neumanns rechtsstatelijke antagonisme niet te ver-
enigenn met de theorie van Locke. Locke gaat immers uit van een voorstate-
lijkee vrijheid van individuen, en van een oorspronkelijk contract waarbij de 
staatt wordt gevormd door overdracht van natuurlijke rechten. Een construc-
tiee van het ontstaan van staatsmacht via een sociaal contract conflicteert met 
Neumannss stelling dat de rechtssfeer van de soevereiniteit wordt gekenmerkt 
doorr originaire en rechtens ongelimiteerde rechtsmacht van de staat. De 
onverenigbaarheidd bestaat ten eerste omdat de staat die zijn rechtsmacht 
verwerftt door overdracht van natuurlijke individuele rechten, geen originaire 
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rechtsmachtt bezit. Ten tweede laat de constructie van het sociale contract de 
mogelijkheidd open dat de omvang van de statelijke rechtsmacht bij voorbaat 
iss gelimiteerd. 

Voorr Neumann liggen hier echter geen onoverkomelijke problemen. Hij 
meentt het voorstatelijk karakter van de vrijheid bij Locke grotendeels te 
kunnenn negeren. Het gaat Neumann erom dat de aanname van voorstatelijke 
vrijheidd in combinatie met het idee dat de staat bij sociaal contract wordt 
gevormd,, uitmondt in bepaalde eisen aan de juridische inrichting van sta-
ten.11 Slechts met deze uitkomst hoeft rekening te worden gehouden. Rechts-
statelijkee relevantie heeft een theorie bij Neumann immers als zij het rechts-
karakterr van de soevereine rechtssfeer erkent en daarnaast zodanige aanwij-
zingenn bevat voor de inrichting van positief statelijk recht, dat daaruit een 
concretiseringg en institutionalisering van beperkend materieel recht tegen-
overr het politieke recht van de staat valt op te maken. 

a.a. Rechtsvermoeden van het bestaan van de natuur staat 
Voorr de voorstatelijke vrijheid van individuen gebruikt Locke het begrip 
eigendom.. Het eigendomsbegrip van Locke is ruim. Eigendom is al wat 
iemandd toekomt, het suum.1 Het heeft niet alleen betrekking op macht over 
dingen,, maar houdt ook individuele vrijheid en eigen persoonlijkheid in. 
Dezee eigendom is een instituut van het natuurlijke recht. De natuurrechtelij-
kee eigendom bestaat reeds in de natuurstaat, voorafgaand aan de vorming 
vann een georganiseerde samenleving. Het natuurrecht is bij Locke een on-
derdeell  van het goddelijk recht; het is via de rede kenbaar, en het heeft voor 
eenn ieder verbindende kracht, ook al zien mensen dit vaak niet in, omdat zij 
gemakkelijkk door eigenbelang worden verblind. Het natuurrecht stipuleert 
dee gelijkheid en onafhankelijkheid van alle mensen en verbiedt de zelfver-
nietigingg en het toebrengen van schade aan het leven, de vrijheid of de 
gezondheidd van anderen. De wet van de natuur verlangt de vrede en het 
behoudd van de gehele mensheid.3 

Lockee kent een oorspronkelijk contract tot vorming van een georganiseer-
dee maatschappij. De natuurstaat met zijn natuurlijke eigendom wordt bij dit 
contractt niet in z'n geheel vervangen door de burgerlijke maatschappij. De 
natuurstaatt wordt door het sociale contract slechts beperkt. Het doel van het 
maatschappelijkk verdrag is de natuurlijke eigendom beter te waarborgen dan 
inn de natuurstaat mogelijk is. Het natuurrecht houdt niet op te gelden bij de 
instellingg van de staat. Ook de staat is eraan onderworpen. De natuurrechte-

11 Neumann 1936/1986, p. 117-125, 165. 

22 Locke 1690/1988, (II Ch. IX § 123) p. 350. Kersting 1994, p. 126. 

33 Locke 1690/1988, (II Ch. II § 7, Ch. IX § 124) p. 271-272, 351. 
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Iijkee eigendom heeft bij Locke dus twee aspecten: de eigendom gaat aan de 
staatt vooraf, en blijf t binnen de staat behouden. 

Neumannn vraagt vooral aandacht voor het tweede aspect van Lockes 
vrijheidsbegrip:: de natuurrechtelijke eigendom blijf t binnen de staat behou-
den.. Men geeft volgens Neumann de theorie van Locke onvolledig en een-
zijdigg weer als men alle nadruk legt op het voorstatelijke karakter van de 
natuurlijkee vrijheid. Locke was realist genoeg om zich in zijn theorie ook 
rekenschapp te geven van een niet onaanzienlijke sfeer van statelijke soeve-
reiniteit.. In juridisch procedurele termen vertaald komt Lockes constructie 
err volgens Neumann op neer, dat binnen de staat een rechtsvermoeden 
bestaatt van het bestaan van de natuurstaat, tegenover de dwingende macht 
vann de staat. Het is dan de vraag hoe dit rechtsvermoeden door Locke is 
geconcretiseerdd en geïnstitutionaliseerd. 

b.b. Overdracht van natuurlijke bevoegdheden tot rechtshandhaving 
Lockee moet terwille van het behoud van de natuurlijke vrijheid in de staat 
zijnn theorie over het sociale contract zo ontwerpen, dat hij voorkomt dat bij 
hett sociale contract een onbeperkte soevereiniteit van de staat ontstaat. Hij 
bereiktt dit doel volgens Neumann door de heerschappij van een sfeer van 
materieell  recht te introduceren, die institutioneel verzekerd is door een recht 
vann verzet en door een scheiding van machten. 

Vaakk stelt men dat de onvervreemdbaarheid van de natuurlijke vrijheids-
rechtenn in Lockes theorie verhindert dat absolute staatsmacht ontstaat. Neu-
mannn laat echter zien dat Locke zich in dit verband niet beroept op onver-
vreemdbaarheidd van natuurlijke vrijheid, maar op een ander beginsel: men 
kann niet meer rechten overdragen dan men zelf bezit. Niemand heeft het 
natuurlijkee recht een absolute, arbitraire macht uit te oefenen over zijn eigen 
vrijheidd of die van anderen. Deze macht kan de staat dus ook niet bij de 
overdrachtt van rechten verwerven. Daarom kan bijvoorbeeld belastinghef-
fingg alleen plaatsvinden met instemming van het volk of zijn vertegenwoor-
digers.4 4 

Voorr de vraag welke macht de staat wél verwerft, moet men letten op de 
natuurlijkee rechten die mensen wél bezitten en aan de staat overdragen. Op 
dezee vraag gaat Neumann niet in. Ik wil zijn bespreking op dit punt aanvul-
len.. In de natuurstaat heeft niemand het recht inbreuk te maken op vrijheid 
enn eigendom van anderen. Wanneer iemand een dergelijke inbreuk maakt, 
inn strijd met het natuurrecht, hebben anderen een natuurlijke bevoegdheid 

44 Locke 1690/1988, (II Ch. II §6, Ch. IV §23) p. 271, 284. Het beginsel 'No taxation 
withoutt representation' is als achtergrondidee te lezen bij artikel 104 Grondwet: 'Belastingen 
vann het Rijk worden geheven uit kracht van een wet.' 
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tott straffen.5 Een ieder heeft de bevoegdheid de natuurwet te handhaven. 
Dezee bevoegdheid is niet slechts het recht van een ieder om zijn eigen 
rechtenn met geweld te verdedigen, als keerzijde of als bestanddeel van het 
bezitt van die rechten, zoals door Kant wordt verdedigd. Lockes bevoegd-
heidd tot handhaving van het natuurrecht is niet alleen een zelfverdedigings-
off  noodweerrecht. Het is ook een recht op vergoeding van toegebrachte 
schade.. Het is bovendien een recht tot het opleggen van straffen met een 
afschrikkendee werking. Het natuurlijke recht tot straffen staat een ieder toe 
omm rechter in eigen zaak te zijn. Maar dat niet alleen. Het staat een ieder 
ookk toe om rechter te zijn in de zaak van alle anderen. Handhaving van het 
natuurrechtt gaat een ieder aan. De rechten die individuen aan de staat over-
dragenn hebben te maken met het natuurlijke recht om te reageren wanneer 
anderenn inbreuk maken op vrijheid en eigendom. 

Hett recht tot handhaving van het natuurrecht is zoals Kersting zegt een 
rechtt van de tweede orde. Het strekt zich uit tot alle maatregelen die ertoe 
dienenn de vrijheidsrechten van de eerste orde te handhaven, te beschermen 
enn te garanderen. De staat is het resultaat van een concentratie in één hand 
vann de vele natuurlijke individuele bevoegdheden tot rechtshandhaving die 
bijj  contract worden overgedragen, met als doel de effectieve handhaving 
vann de natuurlijke rechten van de eerste orde.6 

c.c. Suprematie van de wetgever en het prerogatief van de Kroon 
Eenn volgend aandachtspunt is de internstatelijke organisatie van de macht 
diee bij het sociale contract aan de staat is overgedragen. Neumann merkt op 
datt de wetgevende macht de eerste en tevens de hoogste instelling is van de 
politiekee gemeenschap. De wetgever beslist door middel van 'settled 
standingg Rules, indifferent and the same to all Parties', en dus, zo conclu-
deertt hij, door algemeen recht. Aan dit algemene recht van de wetgever 
komtt de suprematie toe. 

Enigee aanvulling kan dit standpunt verduidelijken. De eerste en funda-
mentelee positieve wet van een politieke gemeenschap is de instelling van de 
wetgevendee macht, zoals de eerste en fundamentele natuurwet waaraan zelfs 
dee wetgever is onderworpen, het behoud van de gemeenschap is, aldus 
Locke.77 De instelling van de wetgevende macht houdt in dat een 'judge on 
earth'' wordt ingesteld. Locke gebruikt in verband met de instellingen van de 
staatt een 'rechterlijk' gekleurde terminologie. Ook de wetgever is een rech-

55 Locke 1690/1988, (II Ch. VII § 87, Ch. IX § 128-130) p. 323-324, 352-353. Nozick 1974, 
p.. 137. Kersting 1994, p. 111-112. 
66 Kersting 1994, p. 113-114, 116. 

77 Locke 1690/1988, (II Ch. XI § 134) p. 355-356. 
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ter.. Dit is begrijpelijk als men ziet dat Locke ervan uitgaat dat door middel 
vann wetgeving controverses worden beslist: 'the Community comes to be 
Umpire,, by settled standing Rules, indifferent and the same to all Parties'. 
Mett de instelling van de wetgevende macht van de gemeenschap komt er 
eenn einde aan de rechtsoordelen van de vele natuurlijke, particuliere rech-
ters,, die niet steeds met uitschakeling van hun eigenbelang via de rede 
vaststellenn wat de wet van de natuur van hen en anderen eist. De 'judge on 
earth'' is de wetgever, of de rechter die door de wetgever is benoemd.8 

Neumannn gaat vervolgens na hoe Locke de heerschappij van het algemene 
wetgeversrechtt tracht te institutionaliseren. Deze wordt verzekerd door 
machtenscheidingg en een recht van verzet. 

Dee wetgevende macht is in handen van het parlement, samengesteld uit 
hett volk en de koning.9 Aan de wetgevende macht komt de voorrang toe 
bovenn de executieve en de federatieve macht. Het gebied van de buitenland-
see betrekkingen is het domein van de federatieve macht. De executieve en 
federatievee macht zijn van elkaar te onderscheiden, maar kunnen wel in één 
handd zijn verenigd. Beide vereisen feitelijke macht, en het is onhandig om 
feitelijkee macht te spreiden en in verschillende handen te leggen.10 

Welkee kracht de machtenscheiding bij Locke heeft bij de realisering van 
dee heerschappij van het algemene recht, is volgens Neumann niet te zien als 
menn er niet het instituut van het prerogatief bij betrekt.11 Het prerogatief is 
hett recht van de executieve en de federatieve macht om individuele beslis-
singenn en bevelen uit te vaardigen, buiten geldige algemene normen om en 
zelfss tegen die normen in. Het prerogatief houdt discretionaire macht in, die 
niett is gebonden aan wetten. De discretionaire macht is slechts in functio-
neell  opzicht ingeperkt, door de eis dat de uitoefening van het prerogatief in 
hett algemeen belang moet plaatsvinden. 

Hett prerogatief geldt volgens Locke allereerst op het gebied van het 
buitenlandss beleid, dat tot de competentie van de federatieve macht behoort. 
Opp dit gebied is volledige discretie vereist, omdat buitenlandse betrekkingen 

88 Locke 1690/1988, (II Ch. III § 21, Ch. VII § 87-89) p. 282, 324-325. 
99 Het volk bestaat in Lockes tijd uit de burgerlijke ondernemersklasse - handels- en indus-
trieell  kapitaal - tezamen met de adel, de landadel en de clerus; de koning onderhoudt nauwe 
relatiess met de stad - het financiële kapitaal, aldus Neumann. 
100 De wetgevende en de executieve macht moeten wel zijn gescheiden. Daarvoor is een 
praktischee reden. De wetgevende vergadering komt met tussenpozen bijeen. Bestuur en 
uitvoeringg van wetten is echter een taak die zonder onderbrekingen moet worden verricht. 
Dezee praktische reden heeft overigens verder een goede grond: het zou voor de op macht 
belustee mens een te grote verleiding zijn 'als dezelfde personen die over de macht beschikken 
omm wetten te maken ook over de macht beschikken om ze uit te voeren.' Locke 1690/1988, 
(III  Ch. XII § 143-148, Ch. XII I § 149-150) p. 364-368. 

111 Locke 1690/1988 (II Ch. XIV § 159-168), p. 374-380. 
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onvoorspelbaarr zijn. Maar ook de executieve macht, die in beginsel de 
uitvoerderr is van het algemene recht van de wetgever en daaraan dus gebon-
denn is, heeft deel aan het prerogatief. Dit wordt door Locke verdedigd met 
dee argumenten dat de wetgever toekomstige gebeurtenissen niet kan voor-
spellen,, dat rigide toepassing van de algemene normen tot onbillijkheid kan 
leiden,, en dat de wetgevende vergadering te traag is.12 Voorzover het pre-
rogatieff  van de executieve macht reikt, lost Locke het mogelijke antagonis-
mee tussen algemene normen van de wetgever en individuele bevelen van de 
executievee dus op door een voorrang voor de rechtsmacht tot het geven van 
individuelee bevelen. Het algemene recht wijkt voor de uitoefening van de 
discretiee op basis van het prerogatief. Wanneer de uitvoerende macht tegen 
hett positieve recht van de wetgever ingaat, is zijn optreden gerechtvaardigd 
alss het nog te verenigen is met het algemeen belang, dat wil zeggen het 
belangg van de politieke gemeenschap als zodanig, de staatsraison.13 

Lockee is wel van mening dat buiten- of tegenwettelijk ingrijpen in vrij-
heidd en eigendom op basis van het prerogatief onwenselijk is. Een recht van 
verzett is er dan echter nog niet. Dat is er zelfs nog niet als het executieve 
optredenn in strijd is met het algemeen belang. Het wordt pas anders wan-
neerr het discretionaire optreden van de uitvoerende macht dusdanig degene-
reertt dat het in despotisme uitmondt. Dan is er het recht van verzet.14 

Dee volksvertegenwoordigende wetgevende vergadering vormt weliswaar 
dee hoogste macht in de staat, maar tegenover de executieve macht die op-
treedtt op basis van het prerogatief staat de wetgever machteloos, te meer 
nogg omdat de wetgever in vergadering bijeen wordt geroepen op initiatief 
vann de uitvoerende macht. Zoals Locke zegt: 'Between an Executive Power 
inn being, with such a Prerogative, and a Legislative that depends upon his 
wil ll  for their convening, there can be no Judge on Earth.' Het volk of een 
individuelee burger rest slechts de 'liberty to appeal to Heaven' }5 Nauw-
keurigerr gezegd: het volk en de individuele burger hebben hier een onver-
vreemdbaarr natuurlijk recht, te weten het ultieme recht om zelf te beoorde-
lenn of een beroep op de hemel gerechtvaardigd is. 

122 Het wetgevingsproces is traag. Locke acht het wenselijk dat een zitting van de wetgeven-
dee vergadering kort duurt. Tijdens de zitting moeten - en kunnen - de wetgevende besluiten 
snell  worden genomen, waarna de vergadering uiteengaat. Ook op deze manier wordt partijdig-
heidd en het nastreven van eigenbelang voorkomen. 

Lockess verdediging van bestuurlijke discretie doet denken aan hedendaagse argumenten 
voorr een slagvaardig en aan concrete omstandigheden aangepast bestuur, dat niet teveel 
bindingg aan voorafgaand algemeen recht kan verdragen. 

133 In weberiaanse termen: bureaucratische rationaliteit heeft hier voorrang op regelvolgende 
rationaliteit. . 
144 Locke 1690/1988, (II Ch. XVII I § 208) p. 404. 

155 Neumann 1936/1986, p. 119-121. Locke 1690/1988, (II Ch. XIV § 168) p. 379-380. 
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Dee 'liberty to appeal to Heaven' is in de interpretatie van Nozick vooral 
inn moreel opzicht van belang. Mensen doen nooit volledig afstand van hun 
rechtt op een eigen oordeel, ook al stemmen zij in met een bepaalde proce-
duree om hun meningsverschillen op te lossen. Deze instemming zal nooit 
zoverr reiken dat men de uitkomsten van de externe procedure zonder meer 
accepteert,, wat ook de inhoud ervan zal zijn.16 

Hett morele belang van het behoud van het eigen oordeelsrecht zegt nog 
niett voldoende over de rechtsstatelijke relevantie ervan. Als ik Neumanns 
criteriaa toepas kan ik vaststellen dat het geen bijdrage levert aan de rechts-
statelijkee rechtvaardiging van staat en recht. Het onvervreemdbare recht om 
zichh op de hemel te beroepen biedt even weinig garantie voor de praktische 
heerschappijj  van het recht der vrijheid als andere morele rechten die slechts 
inin faro interno van kracht zijn.17 Lockes idee van de 'liberty to appeal to 
Heaven'' maakt veeleer duidelijk dat er juist praktische grenzen zijn aan de 
bindendee en corrigerende kracht van het algemene recht van de wetgever ten 
opzichtee van het ongebonden politieke recht van de executieve. 

Binnenn de positieve statelijke rechtsorde is de verdeling van rechtsmacht 
inn Lockes theorie zo georganiseerd, dat er volgens Neumann niet twee, 
maarr drie rechtssferen kunnen worden onderscheiden. Ten eerste is er de 
sfeerr van de volledig vrije discretie voor de federatieve macht op het gebied 
vann het buitenlands bestuur. Tegenover de discretie op dit gebied bestaat 
geenn inperkend materieel recht; het is een sfeer van volstrekt ongebonden 
statelijkee soevereiniteit. Ten tweede is er de sfeer van de discretie van de 
executievee macht. Tegenover deze discretie bestaat een sfeer van zeer zwak 
inperkendd materieel recht: een recht van verzet bestaat alleen in geval van 
verregaandd misbruik. Ten derde is er de sfeer van het materiële recht dat 
vrijheidd garandeert: in persoonlijke vrijheid en eigendom mag de staat niet 
ingrijpen,, tenzij op basis van algemene normen die worden vastgesteld door 
dee wetgever. 

Inn theorie is de derde rechtssfeer, de sfeer van het materiële recht dat 
vrijheidd garandeert, bij Locke ongetwijfeld het meest omvangrijk, zo merkt 
Neumannn op. Aan deze rechtssfeer van de vrijheid is het denkbeeld verbon-
denn van een gebied van persoonlijke vrijheid binnen de staat, waarin de 
staatt slechts in ondergeschiktheid aan algemene normen van de wetgever 
magg ingrijpen. Dit vormt een van de belangrijke achtergrondideeën voor de 
rechtsstatelijkee betekenis van de heerschappij van algemeen recht. Door de 
omvangg van de discretie die in de overige sferen bestaat, moet men zich 
echterr wat Lockes eigen theorie betreft niet al te veel voorstellen van de 

166 Nozick 1974, p. 99, 340 nt. 6. 
177 Zie hoofdstuk 6. 
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voorrangg van het wetgeversrecht. De heerschappij van het algemene recht is 
niett erg sterk geïnstitutionaliseerd.18 

Belangrijkerr acht Neumann het dat Locke in zijn theorie een plaats in-
ruimtt voor de parlementaire herkomst van het algemene recht. Locke kop-
peltt de heerschappij van het vrijheidsgaranderende algemene recht aan de 
totstandkomingg van dat recht in een volksvertegenwoordigende vergadering. 

B.. Rousseau: absolutisme in een ideale samenleving 

Neumannn laat er meteen aan het begin van zijn bespreking van Rousseau 
geenn twijfel over bestaan dat hij Rousseau als een absolutistisch denker over 
dee staat beschouwt. Rousseau erkent geen sfeer van individuele vrijheid 
tegenoverr de staat. Men moet er echter wel rekening mee houden, aldus 
Neumann,, dat Rousseau als geen ander de aandacht richt op het probleem 
vann de verhouding tussen vrijheid en onderworpenheid. Voor dat probleem 
probeertt hij een oplossing te vinden. Rousseau vraagt zich af hoe vrije 
individuenn leden van een gemeenschap kunnen worden zonder hun autono-
miee op te geven.19 

Inn de interpretatie van Neumann is Rousseaus theorie bovenal een theorie 
waarinn een ideale staat wordt ontworpen. Bij het sociale contract van Rous-
seauu geeft ieder zijn individuele vrijheid volledig op. Daarmee wordt de 
individuelee vrijheid echter niet eenvoudigweg afgeschaft. De vrijheid van 
individuenn wordt volgens Neumann in hegeliaanse zin 'opgeheven', dat wil 
zeggen:: afgeschaft in de sfeer van individualiteit en hersteld in de sfeer van 
dee gemeenschap. De individuele vrijheid, die louter negatieve vrijheid is in 
dee zin van afwezigheid van dwang door anderen, wordt vervangen door 
politiekee vrijheid, door een vrijheid binnen de staat. Het is Rousseaus doel 
omm een samenlevingsstructuur te vinden waarin een ieder even vrij is als hij 
wass vóór de overdracht van de oorspronkelijke rechten van de mens aan de 

188 In de tijd van Dicey is de suprematie van de wetgever sterker gevestigd. Dicey 
(1885/1939,, p. 232-237) bespreekt de overgeleverde opvatting dat de sovereignty of Parlia-
mentment beperkt is, gelet op het prerogatief van de Kroon. Hij verwerpt deze opvatting. Het 
prerogatieff  geldt wel, maar het is ondergeschikt aan de parlementaire soevereiniteit. De 
wetgeverr kan de bevoegdheden van de Kroon wijzigen en daarmee de inhoud en omvang van 
hett prerogatief veranderen. Als de Kroon op basis van het prerogatief parlementaire wetten 
schendtt is naderhand een indemniteitswet nodig. 

199 Neumann 1936/1986, p. 115, 126-137, 148, 213. De probleemstelling van Du Contrat 
SocialSocial is beroemd; Rousseau 1762/1988, (Liv. I Ch. I) p. 45-46 (Ned. vert. Rousseau 
1762/1977,, p. 15-16). Hoe kan men de rechtmatigheid vaststellen van de situatie dat de mens 
gewordenn is tot iemand die onder staatsgezag is komen te leven, terwijl in de natuurstaat 
mensenn vrij en gelijk zijn. Instinct en fysieke macht zijn geen recht, daarom moet de rechtma-
tigheidd van ieder gezag over mensen gegrond zijn op overeenkomsten. 
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staat.. Daarbij is een antagonistische verhouding tussen de sfeer van de 
soevereiniteitt en de sfeer van de vrijheid niet aan de orde. Neumann geeft 
echterr volgens de vaste criteria van zijn rechtsstatelijke antagonisme een 
oordeell  over de rechtsstatelijke relevantie van de theorie van Rousseau. 

a.a. Heerschappij van algemeen geformuleerd recht 
Zijnn er bij Rousseau aanwijzingen te vinden voor een begrenzing van de 
soevereinee rechtsmacht, voor een concretisering en institutionalisering van 
dee heerschappij van beperkend, materieel recht? Voor een antwoord op deze 
vraagg bestaan verschillende aanknopingspunten. 

Tenn eerste vindt de overdracht van natuurlijke rechten van mensen aan de 
staatt slechts plaats voorzover deze overdracht van belang is voor de activi-
teitenn van de staat. De staat beslist echter zelf of de overdracht van de 
bijzonderee individuele rechten in het belang van de staat is. Rousseaus 
positiee wijkt op dit punt volgens Neumann niet af van de gebruikelijke, 
vromee wens van absolutisten dat de staat niet verder zal gaan dan nodig is. 

Tenn tweede stelt Rousseau de eis dat de staat alleen algemene wetten 
uitvaardigt.. Hij postuleert dus de heerschappij van algemeen recht. Bij het 
socialee contract onderwerpt ieder zich aan de algemene wil en geeft men 
gezamenlijkk aan het politieke lichaam de absolute macht die, gestuurd door 
dee algemene wil, soevereiniteit wordt genoemd. Neumann merkt op, dat 
Rousseauu het vereiste van algemeenheid van recht aanvankelijk had afgeleid 
vann het doel van de staat: omdat elke wet het algemeen belang moet bevor-
deren,, moeten wetten noodzakelijkerwijs algemeen zijn, evenals de wil die 
err de bron van is. Rousseau heeft deze redenering opgegeven, aldus Neu-
mann.. Hij heeft het verband russen de algemeenheid van de wetgevende wil 
enn de algemeenheid van de wettelijke inhoud tot onderdeel gemaakt van zijn 
definitiee van de wet. In een noot citeert Neumann Rousseaus uiteindelijke 
formuleringg van dit verband. Er is sprake van twee perspectieven op hetzelf-
dee object: '[Qjuand tout Ie peuple statue sur tout Ie peuple, il ne considère 
quee lui-même; et s'il se forme alors un rapport, c'est de 1'objet entier sous 
unn point de vue a 1'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune 
divisionn de tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme 
laa volonté qui statue. C'est eet acte que j'appelle une loi.'20 

200 Neumann 1936/1986, p. 321 nt. 36. Rousseau 1762/1988, (Liv. II, Ch. VI) p. 71. In zijn 
hoofdtekstt concentreert Neumann (1936/1986, p. 132) zich op de volgende opmerking van 
Rousseauu (1762/1988, Liv. II, Ch. II, p. 62): '[La souveraineté] est indivisible; car la volonté 
estt générale, ou elle ne 1'est pas; elle est celle du corps du peuple ou seulement d'une partie. 
Danss Ie premier cas, cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi. Dans Ie 
second,, ce n'est qu'une volonté particuliere, ou un acte de magistrature; c'est un décret tout 
auu plus.' Ik heb enige aarzeling of men dit citaat wel als de sleutelpassage kan beschouwen. 
Menn kan het ook als volgt lezen: de algemene wil is de ondeelbare wil van de politieke 
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Neumannn concludeert dat in Rousseaus theorie meer dan bij Locke sprake 
iss van een heerschappij van algemeen recht. Terwijl Locke via het instituut 
vann het prerogatief een opening maakt voor niet aan voorafgaand recht 
gebondenn uitoefening van soevereiniteit, kan de soevereine algemene wil 
vann Rousseau zich per definitie slechts uitdrukken in algemeen recht. Het is 
nuu de vraag of uit de heerschappij van dit algemene recht bij Rousseau ook 
eenn binding voortvloeit van de rechtssfeer van het politieke recht. 

Ditt is nauwelijks het geval met betrekking tot de inhoud van het uit te 
vaardigenn recht. Het algemeenheidsvereiste van Rousseau bevat, op zichzelf 
beschouwd,, hoegenaamd geen inhoudelijke voorwaarden voor het algemene 
recht.. De wet moet nommément générale zijn. Een louter nominaal alge-
meenheidsvereistee is echter nauwelijks te beschouwen als een concretisering 
vann beperkend materieel recht. De inhoud van de algemene wet kan arbi-
trairr en onrechtvaardig zijn; voor algemeenheid van recht is het voldoende 
datt de wetgever vermijdt individuen te noemen. Met enige inventiviteit en 
taalvaardigheidd kan de wetgever gemakkelijk aan deze eis voldoen.21 

Well  stelt Rousseau een institutionele voorwaarde voor de heerschappij 
vann het algemene recht. Directe democratie is vereist. Aan het algemene 
rechtt van de staat komt slechts dan de suprematie toe, als de soevereiniteit 
werkelijkk berust bij het volk en niet bij een vertegenwoordigende vergade-
ring.. Bij Locke was de suprematie van het algemene wetgeversrecht gekop-
peldd aan een rechtsvermoeden van persoonlijke vrijheid en eigendom binnen 
dee staat tegenover soeverein juridisch optreden. Zo'n inhoudelijke verbin-
dingg is in Rousseaus institutionele voorziening afwezig. Het nominale alge-
meenheidscriteriumm blijf t als enige bepalend voor de betekenis van de heer-
schappijj  van algemeen recht. De voorwaarde van directe democratie veran-
dertt hier niets aan. Ook deze institutionele eis vormt voor Neumann geen 
aanleidingg om aan te nemen dat het systeem van Rousseau iets anders in-
houdtt dan puur staatsabsolutisme. 

b.b. Voorwaardelijke overdracht van natuurlijke vrijheid 
Omdatt het vereiste van nominale algemeenheid nauwelijks grenzen stelt aan 
dee uitoefening van soevereine rechtsmacht, wordt Rousseau vaak als een 
'gewone'' staatsabsolutist beschouwd. Neumann noemt deze interpretatie van 
Rousseauu oppervlakkig. Het is een interpretatie die alleen rekening houdt 
mett Rousseaus opmerkingen over staat en recht, en die niet let op de samen-

gemeenschapp die zich uit in soevereine, rechtsscheppende handelingen. Op deze plaats geeft 
Rousseauu dan nog geen uitsluitsel over de vormen waarin de rechtsscheppende algemene wil 
zichh kan uitdrukken, vgl. hoofdstuk 3 onder D voor de ruime betekenis van 'legislatieve 
soevereiniteit'. . 

211 Zie hoofdstuk 8 onder A. Neumann 1936/1986, p. 213. 
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hangg van de sociale, economische, politieke en juridische uitgangspunten in 
zijnn theorie. Rousseau is alleen voorstander van het absolutisme in relatie tot 
eenn bepaalde samenlevingsstructuur. Hij stelt de volledige overdracht van de 
individuelee wil en van de natuurlijke vrijheid aan de staat afhankelijk van de 
vervullingg van twee voorwaarden, een politieke en een sociale. Aan over-
drachtt van de natuurlijke vrijheid aan de staat is slechts te denken bij directe 
enn volledige politieke democratie, zonder intermediaire politieke instellin-
gen,, met volstrekte politieke gelijkheid voor alle burgers, waarbij alle stem-
menn tellen.22 De sociale voorwaarde voor de overdracht van de natuurlijke 
vrijheidd is, dat er een samenleving bestaat waarin eigendom ofwel particu-
lieree eigendom is, die dan gelijkelijk verdeeld moet zijn onder de burgers, 
ofwell  collectieve eigendom is, in handen van de staat. 

Rousseauss positie wordt door Kersting vergeleken met die van Ra wis. 
Eenn op een verdrag gebaseerde maatschappelijke orde kan alleen rechtvaar-
digg zijn als deze eenstemmig kan worden gekozen door alle deelnemers. Die 
eenstemmigheidd moet zich ook uitstrekken over de verdeling van maatschap-
pelijkee levenskansen. Uiteenlopende belangen van rijken en armen mogen 
geenn beslissende invloed hebben. Dit is op twee manieren denkbaar. De 
mensenn die bij Rawls in de original position de beginselen voor hun samen-
levingg kiezen, weten niet of zij arm of rijk zullen zijn. Bij Rousseaus sociale 
contractt zijn er geen rijken en armen.23 

c.c. Politieke inspiratie 
Ervann uitgaand dat Rousseaus theorie het ontwerp van een ideale staat be-
vat,, is het tenslotte de vraag of hij met zijn ideaal ook een richtsnoer en 
waarderingsmaatstaff  geeft voor feitelijk bestaande staten. Het is niet duide-
lij kk welk standpunt Rousseau in dit opzicht inneemt, zo meent Neumann. 
Tenn eerste kan men zeggen dat de theorie van Rousseau zich niet uitstrekt 
overr staten die niet aan de twee eerder genoemde voorwaarden voldoen, 
zodatt hij daarvoor ook geen norm stelt. Ten tweede is een interpretatie 
mogelijkk die leidt tot de rechtvaardiging van revolutie in feitelijk bestaande 
statenn die niet aan deze voorwaarden voldoen. Voor de tweede interpretatie 
vindtt men het aanknopingspunt in Rousseaus stelling dat de staat zichzelf 

222 Met een verwijzing naar diens Économie Politique merkt Neumann (1936/1986, p. 135, 
3222 nt. 47) op, dat Rousseau ook als voorwaarde stelt dat de samenleving een organische 
structuurr heeft. Dat is niet in strijd met zijn afwijzing van intermediaire structuren. Elke 
groteree gemeenschap is samengesteld uit kleinere. Elk van die kleinere gemeenschappen staat 
inn een dubbele relatie: voor zijn leden vormt de gemeenschap zelf een algemene wil; ten 
opzichtee van de staat is deze wil slechts een bijzondere wil. Belangenconflicten kunnen dus 
ookk in kleinere verbanden dan de staat worden opgelost. 
233 Kersting 1994, p. 146-147. Rawls 1971. p. 136-137. 
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ontbindtt als de vorst de soevereiniteit usurpeert en de staat niet meer in 
overeenstemmingg met het recht bestuurt; de burger herkrijgt zijn natuurlijke 
vrijheidd en is niet meer gehouden tot gehoorzaamheid.24 Volgens Neumann 
iss voor beide interpretaties iets te zeggen; hij laat de keuze ertussen open. 

Watt betreft zijn denkbeelden over de sfeer van de soevereiniteit is Rous-
seauu als een absolutistisch denker over de staat te beschouwen; mensen 
gevenn bij het sociale contract al hun individuele vrijheid op. Maar doordat 
Rousseauu het ontstaan van absolute soevereiniteit afhankelijk stelt van de 
vervullingg van politieke en sociale voorwaarden, verschilt hij van eerdere 
absolutistischee denkers zoals Hobbes en Spinoza. Rousseaus absolutisme is 
eenn voorwaardelijk absolutisme; het is een absolutisme dat past in een ideale 
samenleving,, waarin vrijheid en gelijkheid zijn gerealiseerd. Dit betekent 
echterr ook dat zijn theorie geen praktische relevantie heeft ter rechtvaardi-
gingg van feitelijk bestaande staten en rechtsordes, die tekortschieten ten 
opzichtee van het ideaal. 

Hett belang van Rousseaus theorie ligt volgens Neumann meer op het vlak 
vann de politieke inspiratie. Voor de heerschappij van het algemene recht is 
Rousseauss constructie vooral bijzonder omdat hij aan het algemene recht een 
dubbelee rol toekent. Hierin wijkt hij zowel van Locke af als van Kant. Bij 
Lockee is het belang van de heerschappij van algemeen recht vooral te vin-
denn in de herkomst van het recht: de volksvertegenwoordigende vergade-
ring.. Bij Kant levert de algemeenheid van recht een geldingscriterium op 
voorr de inhoud van het recht: op individuen gerichte rechtsnormen zijn 
ontoelaatbaar.. Rousseau combineert deze functies: de algemene wet heeft 
zowell  te maken met de herkomst van het recht als met een inhoudelijk 
geldingscriteriumm voor het recht. 

C.. Kant: verdragsmodel voor wetgeving 

Hett sociale contract, dat Rousseau beschouwde als een ideaal dat in de 
geschiedeniss moet worden gerealiseerd, is door Kant getransformeerd in een 
transcendentalee idee. Terwijl Locke zijn algemeenheidseisen direct aan het 
rechtt van actuele staten stelt, en terwijl Rousseau een schets geeft van een 
idealee staat met algemeenheid van recht als essentieel kenmerk, heeft Kant 
hett naar Neumanns zeggen gepresteerd om op uiterst ingewikkelde wijze 
eenn zodanige invulling te geven aan de rechtssfeer van het materiële, alge-
menee recht, dat dit uiteindelijk niet alleen geen enkele beperking aan de 
omvangg van feitelijke statelijke macht stelt, maar ook geen enkele verwij-
zingg bevat naar een participatie van de bourgeoisie bij de totstandkoming 

244 Rousseau 1762/1988, (Liv. III Ch. X) p. 110-112. 
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vann het algemene recht. Volgens Neumann heeft Kant een rampzalige in-
vloedd gehad op het Duitse politieke denken, omdat hij, door de rechtsidee te 
verbannenn naar de sfeer van de transcendentie, 'actueel recht en actuele 
moraall  overlaat aan de genade van de empirie en de blinde krachten van de 
traditie'.. Niettegenstaande deze kritiek stelt Neumann dat de theorie van 
Kantt van eminent belang is voor het rechtsstaatsdenken.25 

a.a. Autonoom recht 
Neumannn stelt voorop dat de rechtstheorie van Kant een theorie is van 
waarlijkk 'onttoverd', modern recht. Dit blijkt uit Kants invulling van de 
sfeerr van de soevereiniteit in reëel bestaande staten. Zijn standpunt hierover 
iss op te maken uit zijn onderscheiding tussen morele plichten en 
rechtsplichten,, tussen moraliteit en legaliteit. Zoals eerder gezegd is Neu-
mannn van mening dat Kants onderscheid tussen moraliteit en legaliteit neer-
komtt op een ingewikkeld geformuleerde herhaling van het oude onderscheid 
tussenn enerzijds het natuurrecht dat verbindend is voor het innerlijke be-
wustzijn,, en anderzijds het uiterlijk verbindende positieve recht van de staat. 
Vann een rechtsplicht is bij Kant sprake als die plicht gepaard gaat met een 
juridischee bevoegdheid van een ander om tot naleving van de plicht te dwin-
gen.. Morele plichten blijven een louter innerlijke aangelegenheid van men-
sen.. De moraal heeft geen corrigerende werking ten aanzien van het uiter-
lij kk verbindende statelijke recht.26 

Rechtt wordt bij Kant door niets anders gekenmerkt dan door de bevoegd-
heidd tot dwang, zo concludeert Neumann. Recht is autonoom geworden, 
volledigg gescheiden van de moraal. Externe geldigheid is er alleen voor het 
positievee recht; het positieve recht ondervindt geen beperkingen van de 
slechtss innerlijk geldige moraal. De sfeer van de legaliteit duidt op onbe-
perktee soevereiniteit. 

Naa deze scheiding van moraal en recht is het de vraag of Kant binnen het 
rechtt nog beperkingen aanneemt voor de uitoefening van soevereiniteit in 
feitelijkk bestaande, historisch gegroeide staten. 

b.b. 'Ieder voor zich' onder algemene wetten 
Inn overeenstemming met Neumanns stelling dat ter rechtvaardiging van de 
modernee staat - naast soevereiniteit - steeds ook vrijheid een rol speelt, is 
ookk bij Kant een beroep op vrijheid te vinden ter rechtvaardiging van de 
juridischee wetgeving in de staat, van het onttoverde recht. 

255 Neumann 1936/1986, p. 138-150, 245-246. 
266 Zie hoofdstuk 6 onder B. 
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Dee vrijheid in het statelijke recht is bij Kant negatieve vrijheid, het is de 
juridischee notie van vrijheid, de afwezigheid van dwang door anderen. Ook 
inn het recht gaat op dat het onmogelijk is om voor een ander een ontwerp 
vann volmaaktheid vast te stellen en om onszelf verplicht te achten de realise-
ringg van deze volmaakte ander te bevorderen. Als men iemand als persoon 
beschouwtt ligt diens perfectie er juist in dat hij zichzelf zijn eigen doelen 
kann stellen, in overeenstemming met zijn eigen begrip van plicht. Deze 
vrijheidsopvattingg is volgens Neumann gericht op handhaving van een gege-
venn juridische situatie en tegen verandering daarvan ter bereiking van doelen 
diee daarbuiten liggen. 

Dee juridische vrijheid van dit 'ieder voor zich' duidt niet op willekeur, 
wantt zij is gebonden aan de abstracte, universele wet, die voorschrijft dat de 
vrijheidd van een ieder samen met de vrijheid van ieder ander moet kunnen 
bestaan.. Ieders juridische vrijheid is begrensd door algemene wetten, die 
elkee inmenging in de vrijheid calculeerbaar maken. De beste samenleving is 
eenn samenleving waarin de hoogste graad van vrijheid voor de burgers 
bestaatt en tegelijkertijd de meest exacte bepaling van, en zekerheid over de 
grenzenn aan deze vrijheid, die maken dat ieders vrijheid samen met die van 
allee anderen kan bestaan. 

Inn deze constructie van het gereguleerde en geclausuleerde 'ieder voor 
zich'' zijn, zoals Neumann opmerkt, de basiselementen van de latere typisch 
Duitsee Rechtsstaat reeds zichtbaar: het vereiste van vrije particuliere concur-
rentiee plus het vereiste dat interventie in deze vrijheid alleen mag gebeuren 
opp basis van algemene wetten. 

Hett is deze vrijheid die de dwang moet rechtvaardigen waardoor het 
positievee recht wordt gekenmerkt. De vraag is nu of, en zo ja hoe, Kants 
theoriee over de rechtvaardigende vrijheid aanspraak kan maken op de status 
vann rechtsstatelijke rechtvaardigingstheorie volgens de criteria van Neu-
mannss rechtsstatelijk antagonisme. Is er voldoende concretisering en institu-
tionaliseringg van het materiële recht van de vrijheidssfeer, zodat dit het 
politiekee recht van de sfeer van soevereiniteit praktisch kan binden? 

c.c. Rechtsplicht tot het opgeven van de natuurlijke vrijheid 
Neumannn stelt allereerst de vraag wat er met de vrijheid gebeurt die volgens 
Kantt in de natuurtoestand bestaat. Kants na tuur toe stand is juridisch van 
aard.. In de natuur toe stand bestaan privaatrechtelijke vormen van samenle-
ven,, onder meer in familieverhoudingen en in particuliere eigendomsverhou-
dingen,, Bij gebreke van publiekrecht ontberen de privaatrechtelijke relaties 
inn de natuurstaat echter elke waarborg. De eigendom in de na tuur toe stand 
draagtt een provisorisch karakter. De natuur toe stand is potentieel een bellum 
omniumomnium contra omnes. 
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Neumannn volstaat ermee deze kenmerken van de natuurtoestand te ver-
melden.. Een korte aanvulling geeft wat meer duidelijkheid. In de natuurtoe-
standd bepaalt ieder voor zichzelf hoe de uitoefening van zijn individuele 
vrijheidsrechtt in overeenstemming is te brengen met de vrijheid van ande-
ren.. Anders gezegd: ieder geeft een eigen interpretatie van de abstracte, 
universelee wet. Dit leidt tot controverses over het privaatrecht van de na-
tuurtoestand,, hetgeen duidt op onvolledig ontwikkeld recht. In Kants be-
schrijvingg van de natuur toe stand ligt besloten dat het abstracte, apriorische 
privaatrechtt van de universele wet behoefte heeft aan nadere concretisering: 
hett privaatrechtelijk recht der rede heeft positivering nodig.27 

Dee eigendom in de natuurtoestand is provisorisch, het recht in de natuur-
toestandd is onvolledig ontwikkeld. De maatstaf van volledig ontplooid recht 
iss te vinden in de rechtsidee. Deze gebiedt mensen dan ook categorisch om 
dee natuurstaat te verlaten en de burgerlijke maatschappij tot stand te bren-
gen,, dat wil zeggen de staat van het publiekrecht, de staat als zodanig. 
Neumannss commentaar op Kants categorische gebod luidt, dat zijn argumen-
tenn circulair zijn. Op z'n minst gezegd zijn ze niet overtuigend. Om statelijk 
rechtt en statelijke rechtsplichten te kunnen construeren heeft Kant de bewe-
ringg nodig dat in de natuurtoestand provisorische particuliere eigendom 
bestaat.. De provisorische eigendom moet zich tot een volledige ontwikkelen, 
enn wordt een volledige, beschermde institutie met behulp van de staat. Maar 
Kantt geeft geen reden waarom de natuurstaat noodzakelijkerwijs provisori-
schee particuliere eigendom zou kennen. 

Hett verschil met de constructie van Locke is dat mensen bij Locke de 
natuurstaatt zelf willen verlaten omdat zij gebaat zijn bij een geregelde op-
lossingg van hun feitelijk te verwachten controverses over de persoonlijke 
vrijheidd en eigendom. Bij Kant dient de veronderstelling van controverses 
alss aanwijzing voor een onderontwikkeling van het recht die als zodanig niet 
houdbaarr is. Het sluiten van het sociale contract geschiedt ter uitvoering van 
hett categorische rechtsgebod om de natuurstaat te verlaten. Kersting stelt 
dann ook dat ieder individu jegens ieder ander de rechtsplicht heeft zich te 
onderwerpenn aan publieke en algemene wetgeving en daarom tot intrede in 
dee staat kan worden gedwongen.28 

Iederr is rechtens verplicht zijn natuurlijke vrijheid tegenover anderen bij 
hett oorspronkelijke verdrag op te geven. De vrijheid die de burger in de 
staatt terugkrijgt is de vrijheid van een 'gereguleerde orde van afhankelijk-
heid'.. Het sociale contract resulteert in de totstandkoming van publiekrecht, 
datt de bescherming invoert van in de natuur staat reeds bestaande, maar daar 

277 Cf. Kersting 1994, p. 189-190. 
288 Kersting 1994, p. 127. 
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onbeschermdee privaatrechtelijke relaties. De juridische wetgeving van de 
staatt levert de bescherming op, en verschaft gereguleerde vrijheid. De staat 
diee op deze wijze door Kant op basis van het sociale contract is geconstru-
eerdd is 'die Vereinigung einer Menge Menschen unter Rechtsgesetzen.'29 

Hett sociale contract is bij Kant de oorsprong van het recht, niet in histo-
rischee maar in systematische zin. Het sociale contract is een theoretische 
constructiee waarmee hij de transcendentale idee ontwerpt die aan feitelijk 
bestaandee staten kan worden voorgehouden. De vorm van het maatschappe-
lij kk verdrag verschaft de vorm van de staat, dat wil zeggen het denkbeeld 
vann de ideale staat, van de staat zoals hij naar de rechtsidee behoort te zijn. 
Dezee staatsidee is het richtsnoer voor elke feitelijk bestaande staat.30 In de 
ideee van de staat ligt voor elke historische staat de opdracht besloten om de 
vrijheidd van zijn burgers te reguleren door middel van algemene wetgeving. 
Hett oorspronkelijke verdrag, dat het ideale model voor elke staat oplevert, 
iss immers een contract tussen vrije en gelijke mensen. 

Inn beginsel accepteert Kant hiermee volgens Neumann de constructie van 
Rousseau.. Hij wijst echter op een groot verschil dat desondanks tussen 
Rousseauu en Kant bestaat. Het algemene recht heeft bij Rousseau nog iets 
utopisch.. Rousseau stelt specifieke politieke en sociale voorwaarden aan de 
totstandkomingg van het sociale contract, en daardoor kan hij volhouden dat 
mensenn hun natuurlijke vrijheid niet verliezen, maar dat zij deze vrijheid 
zullenn genieten binnen de staat, nu echter 'opgeheven' tot politieke vrijheid. 
Inn de constructie van Kant daarentegen geven mensen bij het sociale con-
tractt hun natuurlijke vrijheid volledig op. De beslissing of iemands vrijheid 
samenn met die van andere burgers kan bestaan, wordt gelegd bij de soeve-
reinee staat alleen. De voorbehouden die Kant nog maakt voor de individuele 
vrijheidd binnen de staat gaan niet verder dan die van Spinoza en Pufendorf: 
Kantt belijdt de vrijheid van gedachte en gevoel.31 

Dee beslissing van de soevereine staat is absoluut. Een recht op verzet 
tegenn de soeverein is een conceptuele onmogelijkheid. Men zou volgens 
Kantt verstrikt raken in een innerlijke tegenstrijdigheid: als iemand rechtma-
tigg het bevel tot verzet tegen de opperste bevelhebber kan doen uitgaan, is 
niett degene tegen wie het verzet is gericht de opperste bevelhebber, maar 
degenee die het verzet beveelt.32 Van de oorspronkelijke natuurlijke vrijheid 

299 Kant 1796-7/1966, p. 135, 139. 
300 Kant 1796-7/1966, p. 135. 

311 Zie hoofdstuk 6 onder E; vgl. bijv. Kant 1796-7/1966, p, 154: '[W]as das gesamte Volk 
nichtt über sich selbst beschliefien kann, das kann auch der Gesetzgeber nicht über das Volk 
beschlieften.' ' 
322 Kant 1796-7/1966, p. 144. 
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blijf tt in de historisch bestaande staat niets anders over dan het postulaat dat 
dee staat de rechtsidee behoort te realiseren. 

Kantt veronderstelt zoals gezegd niet, dat mensen ooit in de geschiedenis 
eenn dergelijke vrijheid hebben genoten en bij de vorming van een staat 
hebbenn verloren. Het sociale contract is geen historische gebeurtenis. Het 
uitgangspuntt is dat mensen nu eenmaal in een statelijke gemeenschap samen-
leven.. Het sociale contract is een theoretische constructie ten behoeve van 
eenn juist begrip en een juiste waardering van bestaande staten. Daarom kan 
menn volgens Kersting de betekenis van het categorische gebod om de na-
tuurtoestandd te verlaten ook bepalen vanuit de invalshoek van bestaande 
statelijkee samenlevingen. De rechtsplicht om de natuurtoestand te verlaten, 
komtt dan neer op een verbod om de gemeenschap waarin men leeft in een 
natuurtoestandd 'terug te plaatsen' door ongehoorzaamheid, of door illegale 
off  zelfs revolutionaire activiteiten.33 

Hett vrijheidsbegrip van Kant bevat niets wat zou kunnen wijzen op een 
geconcretiseerdee en geïnstitutionaliseerde beperking van de dwang van de 
soevereinee rechtssfeer. Hiermee zijn de mogelijkheden echter nog niet uitge-
put.. Neumann gaat ook na of er wellicht in de rechtsidee, of in het vereiste 
vann algemene wetgeving op zichzelf, of in de politieke organisatie van de 
staatt nog begrenzingen van de soevereine macht van de staat te vinden zijn. 

d.d. De rechtsidee en het verdragsmodel voor wetgeving 
Dee rechtsidee bevat zoals gezegd het categorische gebod dat mensen het 
maatschappelijkk verdrag sluiten en zich onderwerpen aan het publiekrechte-
lij kk gezag van een staat. De staat op zijn beurt dient de rechtsidee te realise-
ren.. Daartoe moet hij zich houden aan de verdragsvorm, die het richtsnoer 
iss voor elke empirische staat. Dit betekent dat elke historische staat, hoe 
ookk ontstaan, zich in zijn wetgeving aan het model van de verdragsstaat 
dientt aan te passen. De wetgever dient zich, zo merkt Kersting op, als 
mandatariss en vertegenwoordiger van de verdragswil te beschouwen. De 
wetgeverr moet zich afvragen of iedere burger medewetgever van de desbe-
treffendee wet kan zijn. De wetgever moet zichzelf ondergeschikt maken aan 
dee mogelijkheid dat allen met de wet instemmen.34 

Viaa de rechtsidee benadrukt Kant dus het verdragsmodel voor wetgeving. 
Ditt geeft geen aanwijzing voor de inhoud van de positieve wetten, maar 
daarinn ligt dan ook niet het belang van het model. Het verdragsmodel leidt 

333 Kersting 1994, p. 208. 

344 Kersting 1994, p. 199-201. Een wet zal volgens Kersting onmogelijk op de instemming 
vann allen kunnen rekenen, als de wettelijke vrijheidsinperking niet ieder in gelijke mate treft, 
off  als de wet vrijheden ongelijk verdeelt en de naar de wet mogelijke vrijheid niet algemeen 
enn wederkerig mogelijk is. 
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tott de heerschappij van algemeen recht. Het rechtsstatelijke belang van 
Kantss theorie ligt volgens Neumann bij uitstek in de eis dat de abstracte, 
universelee wet moet worden gepositiveerd in algemene wetgeving van de 
staat.. Nergens laat Kant zich echter uit over iets wat als positiefrechtelijke 
concretiseringg en institutionalisering zou kunnen worden beschouwd van de 
eiss dat de staat bij zijn wetgeving het verdragsmodel moet volgen. De eis 
verwijstt bijvoorbeeld niet naar een democratische organisatie van besluitvor-
mingg over wetten. De instemming van allen moet mogelijk zijn, wat niet wil 
zeggenn dat zij feitelijk verkregen moet worden. Het criterium van instem-
mingg ̂ mogelijkheid betekent, zo zegt Kersting, dat de wetgever niet belast is 
mett het onderzoek van de feitelijke gemeenschappelijk sociale wil. Hij dient 
bijj  wijze van gedachte-experiment democratie te simuleren, maar hij hoeft 
zichh niet bezig te houden met de anticipatie op, of de organisatie van de 
empirischee consensus van de burgers. De verdragswil en de feitelijke wil 
vann de gemeenschap vallen niet samen.35 

e.e. Algemeenheid van de wet. Organisatie van de staat 
Vervolgenss is er de vraag of de algemeenheid van de wet zelf een inperking 
vann de statelijke soevereiniteit oplevert. Om die vraag te beantwoorden, 
moett men eerst vaststellen wat algemeenheid van de wet bij Kant inhoudt. 
Neumannn onderzoekt twee mogelijkheden. 

Tenn eerste is het mogelijk dat de algemeenheid bij Kant evenals bij Rous-
seauu een louter nominale betekenis heeft en niet verwijst naar een bepaalde 
inhoudd van de wet. Als de heerschappij van het algemene recht uitsluitend 
eenn kwestie van algemene formulering is, is er nauwelijks een inperking van 
statelijkee activiteit van te verwachten. 

Tenn tweede is het mogelijk dat voor de algemeenheid van de wet bij Kant 
well  bepaalde inhoudelijke voorwaarden gelden. Dat zou het geval zijn als de 
universelee wet van de rechtsidee niet slechts formeel is, maar een bepaalde 
inhoudd heeft, die in algemene wetgeving tot uiting moet komen. Dan treft 
echterr volgens Neumann de kritiek van Hegel op Kant doel. De vraag of 
eenn menselijk doel kan worden verheven tot de rang van een universele wet, 
kann pas worden beantwoord als we reeds weten of het doel deze rang waard 
is.366 Kants eigen keuze op dit punt blijkt uit zijn beschrijving van de pri-
vaatrechtelijkee relaties in de natuurstaat, die de publiekrechtelijke garantie 
behoeven,, zoals de instituten familie en particuliere eigendom. Hij verheft 

355 Kersting 1994, p. 201. 

366 Vgl. Raz 1990, p. 138: de plicht om rechtvaardige instituties te steunen en te handhaven 
wordtt in de liberale politieke theorie veelal opgevat als de grond voor de legitimiteit van het 
gezag;; deze plicht veronderstelt echter dat we weten wat rechtvaardige instituties zijn. 
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zodoendee onder meer het instituut van particuliere eigendom tot de rang van 
universelee wet. Ieder is echter vrij om particuliere eigendom te verafschu-
wenn en zich andere doelen te stellen. Doelen van mensen botsen en het is 
dann ook denkbaar dat diverse inhoudelijke invullingen van de universele wet 
onderlingg onverenigbaar zijn. Welk inhoudelijk doel in feite verheven wordt 
tott de rang van universele wet in de zin van Kant, is dan volgens Hegel een 
kwestiee van macht. De staat die een bepaalde inhoud van de universele wet 
positiveertt in algemene wetgeving oefent zijn macht uit. Dat duidt niet op 
eenn rechtsstatelijk relevante binding van de rechtssfeer van de soevereiniteit. 

Dee institutionele organisatie van de staat levert tenslotte bij Kant evenmin 
eenn aanwijzing voor een inperking van de statelijke soevereiniteit op. Admi-
nistratiee en rechtspraak zijn ondergeschikt aan de algemene wet van de 
wetgever.. De rechter is onafhankelijk van de administratie. De wetgevende 
machtt behoort toe aan de verenigde wil van het volk.37 Eventuele democra-
tischh emancipatoire aspiraties van de bourgeoisie hebben bij hem, anders 
dann bij Locke, geen plaats. Kants theorie bevat volgens Neumann alle nood-
zakelijkee elementen van de latere, typisch Duitse, theorie van de rechtsstaat, 
diee zo invloedrijk was in de periode van 1812-1918. De Duitse bourgeoisie, 
politiekk gezien in een staat van onderworpenheid, stelde zich ermee tevreden 
datt haar eigendom beschermd werd door machtenscheiding, rechterlijke 
onafhankelijkheid,, en soevereiniteitsuitoefening via algemene wetten die de 
bestaandee eigendomsorde 'vereeuwigen'. 

Nergenss in de theorie van Kant is een beperking van statelijke soevereini-
teitt te vinden die voldoet aan Neumanns criteria voor rechtsstatelijke heer-
schappijj  van materieel recht. Niettemin acht Neumann Kants theorie van 
eminentt belang voor het liberale rechtsstaatsdenken. Sinds Kant bevat dit 
denkenn twee elementen. Algemeenheid van recht verwees vóór Kant reeds 
naarr een sfeer van staatsonthouding binnen het positieve statelijke recht, 
gerelateerdd aan de filosofische voorstelling van een voorstatelijke vrijheid. 
Hett tweede element, tegenwoordig steeds in één adem met het eerste ge-
noemd,, is aan Kant te danken. Het is het beginsel dat maximale vrijheid 
alleenn dan is gegarandeerd, als het actieve optreden van de staat, zijn inter-
ventiee in vrijheid en eigendom, kan worden herleid tot een algemene wet. 
Kantss originele bijdrage aan de theorie van rechtsstaat en rule of law is de 
verwoordingg van dit beginsel.38 

377 Kersting (1994, p. 200-201): de empirische wetgever was in de tijd van Kant meestal de 
landsheerr en de standenvergadering. 
388 Volgens Kersting (1994, p. 185-186) komt in dit beginsel van Kant het typisch liberale 
uitgangspuntt tot uiting dat aan het recht - de universele wet van de vrijheid - de voorrang 
toekomtt boven het goede; dit uitgangspunt is verbonden met de these van strikte neutraliteit 
vann de staat tegenover alle individuele voorstellingen van een waardevol en geslaagd leven. 



10. . 

Functiess van de heerschappij van algemeen recht 

Neumannss rechtsstatelijke antagonisme is opgelost, wanneer in de praktijk 
vann het recht aan het algemene recht een overwicht toekomt over het politie-
kee recht dat de uiting is van een rechtens ongebonden soevereine wil. Dan is 
err een situatie waarin de juridische gezagsdragers zich houden aan van 
tevorenn gestelde algemene rechtsnormen. Dan is, anders gezegd, de rechts-
praktijkk een aan rechtsregel gebonden beslissingspraktijk. Neumann houdt 
rekeningg met de mogelijkheid dat de binding aan algemeen recht in gewij-
zigdee omstandigheden een andere betekenis krijgt. Terwijl iemand als Hayek 
elkee afwijking van het abstract-algemene recht opvat als aantasting van de 
rechtsstaat,, fixeert Neumann de rechtsstatelijke betekenis van de heerschap-
pijj  van algemeen recht niet. De aanspraak van de klassiek liberale bourgeoi-
siee dat alleen haar staat, gekenmerkt door de heerschappij van abstract-
algemeenn recht, het karakter van een rechtsstaat heeft, wordt door hem 
afgewezen.. Die opvatting berust naar zijn zeggen op de theorie van Kant, 
waarinn de idee van de staat als zodanig de beperking tot algemene wetge-
vingg met zich meebrengt.1 

Bijj  de vraag naar de eventuele voortdurende legitimerende kracht van de 
heerschappijj  van algemeen recht gaat het Neumann om de waarden van een 
doorr rechtsregels geleide rechtspraktijk als zodanig, niet om de inhoud van 
dee bindende rechtsregels. In dit verband onderscheidt hij drie functies van 
dee heerschappij van het algemene recht in het klassieke liberalisme. De 
onderscheidingg van deze drie functies vormt het meest geciteerde deel van 
zijnn werk: het algemene recht vestigt en waarborgt persoonlijke gelijkheid 
vann mensen, het versluiert de bestaande machtsverhoudingen, en het maakt 
dee rechtspraktijk berekenbaar. Kortweg, de heerschappij van algemeen recht 
heeftt een ethische functie, een versluieringsfunctie, en een calculatiefunctie. 

Eenn aan rechtsregels gebonden rechtspraktijk kan nog andere waarden 
dienenn dan die Neumann noemt. Schauer bespreekt de volgende redenen 
voorr 'playing by the rules' in het algemeen, niet alleen in verband met het 
recht:: gelijkheid in de zin van fairness en rechtvaardigheid in verband met 
consistentie;; zekerheid, voorspelbaarheid en vertrouwen; efficiëntie van 

11 Neumann 1936/1986, p. 180. Zie vorig hoofdstuk onder C. 
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beslissingsprocedures;; vereenvoudiging van beslissingen en vermindering 
vann het risico van fouten; bevordering van systematische stabiliteit en veran-
keringg van een waardevol geachte status quo; intertemporele of horizontale 
verdelingg van beslissingsmacht en -arbeid; coördinatie en coöperatie met het 
oogg op gemeenschappelijke activiteiten.2 

Neumannn richt zich op de drie waarden die de meeste aandacht kregen 
vann de critici van het liberalisme in zijn tijd. Hij komt uiteindelijk tot de 
conclusiee dat bepaalde aspecten van de ethische functie en van de calculatie-
functiee van de heerschappij van het algemene recht ook na afloop van het 
klassiekee liberalisme nog rechtsstatelijk relevant zijn. Dit berust op de ver-
onderstellingg dat de desbetreffende behoeften nog steeds actueel zijn. Hij 
verwachtt ook dat ze actueel zullen blijven. Alleen op deze manier is te 
begrijpenn dat hij van bepaalde aspecten van de heerschappij van het algeme-
nee recht zegt dat zij wellicht 'eeuwigheidswaarde' hebben. Dat hebben zij 
niett uit zichzelf. Steeds betrekt Neumann de veranderende sociale, economi-
schee en politieke werkelijkheid bij de vraag of de heerschappij van algemeen 
rechtt haar rechtvaardigende rol voor staat en recht kan blijven vervullen. 
Hijj  geeft zodoende blijk van het inzicht dat Schauer als volgt uitdrukt: 'A 
rule-basedd decision is acontextual, but the determination of whether a 
decisionall  environment should employ acontextual decision-making is a 
decisionn that cannot itself be made acontextually. '3 

A.. Ethische functie 

Eenn prescriptieve regel geldt voor bepaalde gevallen die door een prescrip-
tievee generalisering tot gelijksoortige zijn bestempeld, zo stelt Schauer.4 Dit 
iss een opmerking die zou passen in Neumanns betoog over de geringe bete-
keniss van de heerschappij van algemeen recht als men haar slechts internju-
ridischh bekijkt. De ethische waarde van een binding van de staat aan alge-
meenn recht is niet af te lezen aan de gebondenheid aan rechtsregels als 
zodanig.. In het klassiek liberale rechtssysteem verkrijgt het algemene recht 
zijnn ethische functie doordat de eis van de heerschappij van algemene 
rechtsnormenn een bijzondere rol vervult. Via deze eis wordt namelijk vol-
genss Neumann de verbinding tot stand gebracht tussen de internjuridische 
vrijheidsopvattingg van de klassiek liberale rechtsopvatting en de liberaal 
filosofischee achtergrondideeén daarbij, met name van Locke en van Kant.5 

22 Schauer 1991, p. 135-166, 229-233. 

33 Schauer 1991, p. 228. 

44 Schauer 1991, p. 17v. 

55 Neumann 1936/1986, p. 124, 213, 257. 
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a.a. Gelijkheid en vrijheid 
Dee juridische vrijheidssfeer is binnen het rechtsdenken van het klassieke 
liberalismee alleen te begrijpen als een creatie van het politieke recht. Juridi-
schee vrijheid is niets meer dan de door het soevereine recht vrijgelaten 
ruimte.. Maar het vrijheidsbegrip van het filosofische liberalisme dwingt tot 
eenn bepaalde omvang van de juridische vrijheid en bepaalt het karakter van 
dee interventie in vrijheid. 

Inn het filosofische voorstatelijke vrijheidsrijk van zowel Locke als Kant 
geldtt de vooronderstelling dat mensen gelijkelijk vrij zijn. Volgens Neu-
mannn is de gelijkheidsachtergrond van het algemene recht zo vanzelfspre-
kendd geworden, dat men nauwelijks meer opmerkt dat deze berust op een 
bijzonderr mensbeeld. In de conceptie van voorstatelijke vrijheid ligt de notie 
beslotenn van een fundamentele persoonlijke gelijkheid van mensen als indi-
viduen.. Als de staat er is ten behoeve van de voorstatelijke gelijke vrijheid 
vann mensen, dan moet hun persoonlijke gelijkheid binnen de staat behouden 
blijven,, en daartoe dient de binding van de rechtspraktijk aan algemeen 
recht.. In de notie dat mensen persoonlijk als gelijken moeten worden be-
schouwd,, niet alleen in abstracto, maar ook in het concrete leven binnen 
actuelee staten, ligt volgens Neumann de ethische functie van het algemene 
recht.. Het is een waarde die mensen sociaal en politiek beschermt tegen 
statelijkk optreden dat hen niet als gelijke individuen zou behandelen. 

Dee juridische uitwerking van dit uitgangspunt is er in twee richtingen. 
Tenn eerste is er de bepaling van een gebied waarin ten behoeve van de 
vrijheidd statelijke inmenging geheel kan worden geweerd, in aansluiting bij 
hett vrijheidsbegrip van Locke. De juridische vrijheid krijgt binnen het state-
lijkee recht vorm doordat de staat juridisch optreden nalaat. Dit wordt even-
tueell  nog versterkt door in het positieve recht zelf opgenomen hindernissen 
tegenn statelijke rechtsactiviteit, vooral met behulp van speciale 
rechtstechniekenn op het gebied van de grondrechten. 

Hett behoort echter niet tot de klassiek liberale rechtsopvatting noch tot de 
liberalee filosofie, dat de staat niet zou mogen interveniëren in het maat-
schappelijkk leven, aldus Neumann.6 In de tweede plaats zijn er dan ook de 
voorwaardenn waaraan statelijke interventie moet voldoen terwille van het 
behoudd van de filosofische vrijheid. In deze tweede richting worden de 
juridischee voorwaarden vastgesteld die ervoor moeten zorgen dat het juridi-
schee optreden van de staat wordt beperkt tot interventies die voldoen aan de 
voorwaardee dat de gelijke vrijheid - en daarmee de persoonlijke, individuele 

66 De mening dat het klassieke liberalisme zich zou verzetten tegen statelijke interventie is 
gangbaar,, maar wonderlijk. Zowel bij Locke als bij Kant noopt de natuurstaat juist tot gezag-
hebbendee interventie in de samenleving. 



1322 FUNCTIES VAN DE HEERSCHAPPIJ VAN ALGEMEEN RECHT 

gelijkheidd - van mensen binnen de staat bewaard blijft . In deze tweede 
richtingg vindt het klassiek liberale recht aansluiting bij zowel Locke als 
Kant,, zij het dat hun theorieën tot verschillende uitkomsten leiden. 

Lockess uitgangspunt is dat in de natuurstaat geen recht bestaat om arbi-
trairee inbreuk te maken op de vrijheid van anderen en dat een dergelijk 
rechtt derhalve niet kan worden overgedragen aan de staat. De juridische 
vormgevingg van dit uitgangspunt richt zich op de wijze waarop het positieve 
rechtt totstandkomt. Arbitrair statelijk optreden wordt voorkomen wanneer 
dee leden van de politieke gemeenschap instemmen met statelijke interventie 
inn hun vrijheid en eigendom. Zij moeten deze instemming als parlementaire 
wetgeverr vormgeven in duurzame en bekendgemaakte wetten. 

Dezee band tussen interveniërend statelijk optreden en een parlementaire 
herkomstt van het interveniërende recht ontbreekt bij Kant. Kant situeert de 
gelijkee vrijheid in de rechts- en staatsidee. Actieve interventie van de staat 
moett kunnen worden herleid tot algemene normen, op grond waarvan de 
vrijheidd van een ieder samen met die van alle anderen kan bestaan. Alleen 
eenn zo optredende staat is gericht op de verwerkelijking van de rechtsidee.7 

Hett resultaat is volgens Neumann dat het klassiek liberale rechtssysteem 
dee oplossing van het rechtsstatelijke antagonisme zoekt in een praktisch 
overwichtt van de rechtssfeer van de vrijheid, waarin de individuele mense-
lijkee gelijkheid wordt gewaarborgd. In de rechtssfeer van het soevereine 
politiekee recht kunnen naar willekeur individuele bevelen worden gegeven, 
all  dan niet in overeenstemming met algemene normen. Dat is niet meer 
mogelijkk wanneer binnen het positieve recht de fundamentele, voor statelijke, 
menselijkee gelijkheid moet worden bewaard. Algemene rechtsnormen krij-
genn door de filosofische achtergrondideeën een dubbele betekenis. Ze bevat-
tenn een impliciete verwijzing naar een sfeer van staatsonthouding, naar 
grondrechten.. Bovendien dienen ze als grondslag voor het optreden van de 
staatt buiten het gebied van de grondrechten of wanneer onder bijzondere 
omstandighedenn bemoeienis met grondrechtelijke vrijheid kan plaatsvinden. 
'Humann rights and the imputation of all acts of state intervention to general 
normss constitutes what is known as the Rule of Law, or, according to Ger-
mann terminology, the Rechtsstaatscharakter of the state', aldus Neumann.8 

b.b. Bestendige waarde van gelijkheid 
Dee theorieën van Locke en Kant zijn volgens Neumann alleen begrijpelijk 
tegenn de achtergrond van het bestaan van een harmonieuze sociale structuur 

77 Neumann (1936/1986, p. 7) stelt dat de definitieve scheiding van de liberale rechtsideolo-
giee en de democratische ideologie pas in de negentiende eeuw heeft plaatsgevonden. 
88 Neumann 1936/1986, p. 4. 
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mett relatief gelijk verdeelde klein- en middenschalige eigendom. In deze 
socialee structuur is ook de waarde van vrijheid voor de betrokken eigenaren 
gelijk.. Alleen bij deze vooronderstelling leidt begrenzing van de staatsbe-
voegdhedenn ter waarborging van vrijheid tot het vereiste van algemeen recht 
zoalss dit door Locke, maar vooral door Kant in de richting van gelijkheid is 
uitgewerkt.. Als de wetgever zich niet gelijkelijk met allen bezighoudt, 
doorbreektt hij de onderling gelijke verhoudingen. Daarmee overschrijdt hij 
dee grenzen van zijn aan - gelijke - vrijheid dienstbare rol. 

Bijj  Locke en Kant is de behoefte aan - en daarmee de waarde van - de 
heerschappijj  van algemeen recht de behoefte die bestaat onder de omstan-
dighedenn van het klassiek liberale rechtssysteem van het concurrentiekapita-
lisme.. Maar Neumann verzet zich tegen de stelling van Schmitt, dat de 
rechtenn op persoonlijke, politieke en economische vrijheid de kinderen zijn 
vann de moderne burgerlijke maatschappij van vrije concurrentie, en daarom 
kunnenn verdwijnen en moeten worden afgeschaft wanneer deze situatie niet 
meerr bestaat. Zelfs een oppervlakkige historische analyse toont volgens hem 
aann dat in elk geval persoonlijke en politieke rechten zijn bevochten en 
hebbenn bestaan lang voor het ontstaan van het economisch systeem van vrije 
concurrentie.99 Hij stelt dan ook dat de eis van de heerschappij van alge-
meenn recht de behoeften van het klassiek liberale rechtssysteem van het 
concurrentiekapitalismee overstijgt. Het algemene recht heeft een politiek en 
sociaall  beschermende functie in zijn relatie tot de achtergrondideeën over de 
fundamentelee persoonlijke vrijheid en gelijkheid van mensen. Deze waarde 
vann de heerschappij van algemeen recht bestaat ook nog na afloop van het 
economischee tijdperk van vrije concurrentie. 

Dee waarde van de heerschappij van algemeen recht bestaat slechts als 
uitdrukkingg van de concrete behoeften en verlangens van mensen. Daarom 
kann men er niet mee volstaan in abstracto over gelijke waardigheid van 
mensenn te spreken. Men moet erkennen dat gelijk gewicht toekomt aan de 
behoeftenn en verlangens van ieder mens afzonderlijk. Bij Locke en Kant 
levertt dit geen bijzondere problemen op door de vooronderstelde harmonieu-
zee samenleving met haar hoge graad van sociale gelijkheid. De rechtvaardi-
gingg van staat en recht met behulp van een verwijzing naar een gelijk ge-
wichtt van de behoeften en verlangens van mensen heeft echter potentieel 
destabiliserendee en desintegrerende effecten in een samenleving waarin 
mensenn zien dat hun verlangens niet gelijkelijk in het recht tot uiting ko-
men,, of dat hun behoeften niet gelijkelijk in het recht worden bevredigd, 
ookk al heeft dit recht de vorm van algemeen recht.10 

99 Neumann 1936/1986, p. 37-38, 257. 

100 Neumann 1936/1986, p. 5, 6. Terzijde is op te merken dat Neumann geen gebruik maakt 
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c.c. Gelijkheid en differentiatie 
Bijj  de ethische functie van de heerschappij van het algemene recht gaat het 
Neumannn om het gelijke gewicht van concrete, aan tijd en plaats gebonden 
behoeftenn en verlangens van mensen, hoezeer deze onderling ook verschil-
len.. Deze 'concrete gelijkheid' vraagt niet per se om verregaande juridische 
differentiatiee van verschillende groepen mensen met het doel om zo veel 
mogelijkk materiële, sociale gelijkheid te bewerkstelligen. Het streven naar 
materiëlee gelijkheid krijgt bij Neumanns nadruk op het gelijke gewicht van 
concretee behoeften en verlangens van mensen niet zonder meer de voorrang. 

Mensenn kunnen er bijvoorbeeld ook behoefte aan hebben dat zij door het 
rechtt worden vrijgelaten ook al betekent dit het instandblijven van materiële 
ongelijkheid.. En differentiatie op grond van door mensen zelf als rechtens 
relevantt gedefinieerde onderlinge verschillen is bijvoorbeeld te onderschei-
denn van differentiatie die, min of meer los hiervan, het gevolg is van bevor-
deringg van doeleinden die de staat met recht nastreeft. Bekend zijn in dit 
verbandd de kritische kanttekeningen in de sociale wetenschappen bij het 
rechtt van de verzorgingsstaat. Schuyt merkt op: 'Wanneer nu steeds verfijn-
deree rechtsregels worden gemaakt, zal het voor de rechtssubjecten steeds 
onduidelijkerr worden waarom de een wel door een rechtsregel wordt begun-
stigdd en de ander niet.' Daardoor worden volgens hem gevoelens van rela-
tievee deprivatie versterkt, evenals het gevoel overgeleverd te zijn aan de 
beschikkingsmachtt van niet bekritiseerbare instanties.11 En Hoekema zegt: 
'Off  deze maatschappijhervormingen niet als onbedoeld gevolg hebben dat 
mensenn juist extra vastgepind worden op hun 'anders'-zijn, dus als ongelijk-
waardigg worden gedoodverfd, is een vraag aan het beleid van vandaag.'12 

Hiertegenoverr staat de kritiek, vooral in bepaalde stromingen binnen het 
feminisme,, dat er in de juridische inrichting van de samenleving een gebrek 
aann sensitiviteit heerst voor wat van direct belang is in het concrete samen-
levenn van mensen. Pessers verwerpt het gelijkheidsbeginsel ten behoeve van 
meerr empathische aandacht voor de contextuele bijzonderheden van de 
directee leefomgeving van mensen. 'Tegenover de kwantificerende, abstrahe-
rendee en objectiverende strekking van het gelijkheidsbeginsel wordt een 
perspectieff  ontwikkeld waarvan relationaliteit, narrativiteit, contextualiteit en 
communicatiee de trefwoorden zijn.'13 

vann het denkbeeld van een gelijkheidsbelofte in het algemene recht. De gelijkheidsbelofte ligt 
niett in het positieve algemene recht als zodanig, maar wordt gedaan bij de rechtvaardiging van 
hett positieve recht, door degenen die het rechtvaardigen. 
111 Schuyt 1983, p. 215. 

122 Hoekema 1991, p. 19. 

133 Pessers 1999, p. X. 
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Inderdaadd abstraheren regels van de directe levenservaringen van mensen. 
Maarr het is geen noodzakelijk kenmerk van regels zelf, dat zij dit op botte, 
onderdrukkendee wijze doen. Niet het gelijkheidsbeginsel als zodanig zou het 
doelwitt moeten zijn van de kritiek. In plaats daarvan zou men moeten letten 
opp de selectieve beslissingen over wat gelijksoortig is, in de terminologie 
vann Schauer: de prescriptieve generaliseringen. Binnen het feminisme wordt 
ookk dit inzicht verwoord. Minow schrijft: 'Boundaries and categories of 
somee form are inevitable. They are necessary to our efforts to organize 
perceptionss and to form judgments. But boundaries are also points of con-
nection.. Categories are humanly made, en mutable. The differences we 
identifyy and emphasize are expressions of ourselves and our values. What 
wee do with difference, and whether we acknowledge our own participation 
inn the meanings of the differences we assign to others, are choices that 
remain.'14 4 

Hierr komt nog bij dat het zoveel mogelijk vermijden van aan regels 
gebondenn beslissingen niet steeds een geschikte strategie lijk t ter bevorde-
ringg van de gewenste contextuele sensitiviteit. Lockes standpunt was dat 
arbitrairr statelijk optreden wordt voorkomen wanneer de leden van de poli-
tiekee gemeenschap zelf instemmen met statelijke interventie in hun vrijheid 
enn eigendom. Schauer laat zien dat een binding aan regels ten dienste kan 
staann van een verdeling van beslissingsmacht en -arbeid met een bescheiden 
roll  voor degene die in een concrete situatie de beslissing neemt. Zonder 
regelss telt alleen het oordeel van de onmiddellijke beslisser. 'Het particula-
ristischee kijken naar elk relevant aspect van onmiddellijke ervaring is onge-
bonden,, onbescheiden, respectloos, en misschien zelfs arrogant'; en: "T m 
inn charge here" and "Let me do it, dear" are the attitudes of those who 
thinkk they understand everything and need not accede to the decision-
makingg abilities of others.'15 

d.d. Internjuridische formele gelijkheid 
Dee vraag kan opkomen of de ethische functie van het algemene recht bij 
Neumannn wellicht mede steunt op een of andere notie van formele recht-
vaardigheid.. Correcte toepassing van een algemene rechtsnorm, een rechts-
regel,, leidt tot onpartijdige en gelijke behandeling van individuele gevallen 
binnenn het toepassingsbereik van de norm. Het beginsel van 'gelijkheid voor 

144 Minow 1990, p. 390; zij bepleit het behoud van het 'rights discourse', zij het anders 
gevoerdd dan tot nu toe, vgl. p. 382: 'The shortfalls in traditional rights analysis, for those 
whoo question assignments of difference and legacies of stigma, are its insistence on proof of 
similarityy with a given "norm" and its defense of the private power of people entrusted with 
thee care of others.' 
155 Schauer 1991, p. 162 nt. 25. 
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dee wet' duidt op deze formeel gelijke behandeling van gelijke gevallen 
'zonderr aanzien des persoons'. Hierin wordt vaak een beginsel van formele 
rechtvaardigheidd gezien. 

Neumannn zou dit standpunt mijns inziens niet onderschrijven. Heerschap-
pijj  van algemeen recht heeft geen legitimerende kracht alleen al doordat de 
internjuridischh correcte toepassing van algemeen recht leidt tot formeel 
gelijkee behandeling van gelijke gevallen. Neumann past wat deze kwestie 
betreftt beter in het gezelschap van Kelsen en Schauer dan van Hart. 

Hett standpunt van Hart is op te maken uit zijn betoog over de noodzake-
lijkee natural justice in de rechtspraktijk. Hart ziet in de formele gelijkheid 
vann de correcte toepassing van algemeen recht een minimaal noodzakelijk 
verbandd tussen recht en rechtvaardigheid. Zijn redenering verloopt als volgt. 
Eenn rechtssysteem vereist het bestaan van algemene regels. Een algemene 
regell  kan men slechts toepassen door gevallen te beslissen aan de hand van 
dee criteria van die regel. Door zo te beslissen behandelt men een geval dat 
onderr de regel valt, gelijk aan andere gevallen binnen het toepassingsbereik 
vann de regel. Hierdoor behandelt men gevallen gelijk op een door het recht 
gebodenn wijze. Welnu, gelijke behandeling van gelijke gevallen is tevens 
eenn essentieel element van het rechtvaardigheidsbegrip. Door het (algemene) 
rechtt toe te passen doet men dus iets wat de rechtvaardigheid gebiedt. Aldus 
impliceertt het begrip recht een rechtvaardigheidsbeginsel in de toepassing 
vann algemene regels op bijzondere gevallen.16 

Kelsenn maakt korte metten met elke associatie van formele gelijkheid in 
rechtstoepassingg met rechtvaardigheid. Hij stelt dat het rechtsbeginsel dat 
gebiedtt gelijken gelijk en ongelijken ongelijk te behandelen, geen beginsel 
vann rechtvaardigheid is, ook niet van formele rechtvaardigheid. Het is een 
beginsell  van logica. Het gebod van gelijke behandeling van gelijke gevallen 
iss immers slechts de logische consequentie van het algemene karakter van 
eenn norm die voorschrijft dat bepaalde individuen onder bepaalde omstan-
dighedenn op bepaalde wijze behandeld moeten worden. Wat men gewend is 
hett formele gelijkheidsbeginsel te noemen, het beginsel van gelijkheid voor 
dee wet, is geen rechtvaardigheidsbeginsel.17 

Schauerr drukt zich zo mogelijk nog scherper uit. Hij vergelijkt het beslis-
senn volgens regels met het beslissen met inachtneming van alle relevante 

166 Hart 1961, p. 160-161, 206-207 en Hart 1983, p. 81, 114. Hart heeft zelf overigens later 
enigee twijfel over de houdbaarheid van zijn stelling uitgesproken, zie 'Introduction', in: Hart 
1983,, p. 18. Zie Lyons (1984, p. 84) voor een onderscheid tussen de procedurele 'natural 
justice'' in correcte rechtstoepassing en de bijzondere opvatting over rechtstoepassing die 
Lyonss karakteriseert als 'strict adherence', waarbij men ervan uitgaat dat een rechter onrecht-
vaardigg handelt als hij zich niet strikt aan de voorschriften van het recht houdt. 

177 'Das Problem der Gerechtigkeit', Anhang in Kelsen 1960, p. 393-397. 
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omstandighedenn van een geval. Een regel abstraheert van de bijzondere 
omstandighedenn door te generaliseren. De bewering dat de algemeenheid 
vann regels de gelijke behandeling van gelijke gevallen bevordert, is volgens 
Schauerr loos. 'When rule-based decision-making prevails, what increases is 
thee incidence of cases in which relevantly different cases are treated similar-
ly,, and not the incident of cases in which like cases are treated alike. [...] 
[I] ff  cases are unalike under a substantive theory of decision, then not only 
doo we not need rules to treat them as unalike, but the existence of rules may 
preventt us from doing so. Thus there is nothing essentially just about rule-
basedd decision-making.'18 

Neumannss opvatting over de ethische functie van algemeen recht komt 
hett dichtst in de buurt bij het standpunt van Kelsen en Schauer. Heerschap-
pijj  van algemeen recht ontleent geen legitimerende kracht, hoe gering ook, 
aann de in correcte toepassing van algemeen recht vervatte formeel gelijke 
behandelingg van gelijke gevallen. De tegenovergestelde interpretatie zou 
leidenn tot het niet zo aannemelijke resultaat dat al een zekere rechtvaardi-
gingg van recht bestaat, zodra rechtstoepassing foutloos is, ook als de wetge-
verr zijn normen slechts dankzij zijn formuleringskunst de vorm van alge-
meenn recht heeft gegeven. 

Hierr komt nog bij dat Neumann er niet zoals Hart bij voorbaat vanuit 
gaatt dat algemeenheid kenmerkend is voor recht. Integendeel, het is juist 
eenn kwestie van zelfbinding wanneer de rechtspraktijk verloopt volgens 
regels.. In dat geval is er een antwoord nodig op de vraag waarom zulke 
regelgebondenheidd legitimerend kan werken.19 Voor de ethische functie die 
Neumannn aan het algemene recht toekent, is niet het formele gelijkheidsbe-
ginsell  van de correcte regeltoepassing doorslaggevend, maar het - internju-
ridischh niet noodzakelijke - verband van algemeenheid van recht met de 
fundamentelee persoonlijke gelijkheid van mensen die een rol speelt in de 
achtergrondideeënn bij het positieve algemene recht. 

Dee tegenstelling die men vaak aanbrengt tussen formele en materiële 
gelijkheidd berust, ook vanuit Neumanns theorie bezien, op een misverstand. 
Degenenn die spreken over de 'loze' formele gelijkheid voor de wet hebben 
gelijk,, als zij daarmee bedoelen dat het beginsel van gelijkheid voor de wet 
geenn rechtvaardigheidsbeginsel is. Problematisch is het echter als men zegt 

188 Schauer 1991, p. 137. 

199 Ook Rawls gaat er niet op voorhand van uit dat algemeenheid kenmerkend is voor recht. 
Hijj  stelt dat algemeenheid van recht, en daarmee de toepassing van regels, wenselijk is. 
Volgenss Rawls (1971, p. 235, 237-238) wordt de conceptie van formele rechtvaardigheid, de 
regelmatigee en onpartijdige uitvoering van publieke regels, de rule of law wanneer deze 
conceptiee wordt toegepast op het rechtssysteem. Vanuit Neumanns theorie gezien heeft hij 
hiermeee nog niet aangegeven waarom deze rule of law een legitimerende werking heeft. 
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datt de differentiatie in het recht tussen groepen mensen te maken heeft met 
eenn vervanging van het beginsel van formele gelijkheid door het beter op 
concretee sociale omstandigheden afgestemde beginsel van materiële gelijk-
heid.. Als dit de achtergrond is van de kritiek op de loosheid van formele 
gelijkheid,, is ze verkeerd gericht. Ze zou gericht moeten zijn op de inhoud 
vann de regels, op een ongewenste dominantie van bepaalde soorten criteria 
diee bij de prescriptieve generaliseringen worden gebruikt, niet op de binding 
aann regels als zodanig. Alleen doordat vergeten wordt dat in de algemene 
normenn een ooit gekozen materiële vergelijkingsmaatstaf een rol speelt, 
komtt formele gelijkheid tegenover materiële gelijkheid te staan.20 

Hett beginsel van formele gelijkheid wordt niet afgeschaft als materiële 
gelijkheidd wordt bevorderd. Hoe ver men ook differentieert ter bevordering 
vann materiële gelijkheid, formele gelijkheid blijf t bestaan in de gelijke be-
handelingg van gelijke gevallen, een gelijkheid die gerelateerd is aan de 
criteriaa voor vergelijking in het gedifferentieerde recht. Verfijning van de 
criteriaa leidt vanuit het gezichtspunt van formele gelijkheid tot meer gelijk-
heden,, en tot evenzovele ongelijkheden. 

B.. Versluieringsfunctie 

Dee tweede functie van de klassiek liberale heerschappij van het algemene 
rechtt is de versluieringsfunctie. Voor het grootste gedeelte is de kritiek op 
dee ideologie van het algemene recht overbekend. Ik zal mij dan ook beper-
kenn tot een aantal opmerkingen die meer in het bijzonder van belang zijn 
voorr vragen van rechtsstatelijke rechtvaardiging. De verhulling van de 
dominantiee van bepaalde belangen vindt volgens zijn verspreide opmerkin-
genn op drie manieren plaats.21 

Dee eerste manier heeft te maken met de totstandkoming van het recht. 
Hett adagium rule of law, not of men stelt kernachtig het respect voor recht 
voorop.. Doordat het recht als zodanig als respectabel wordt voorgesteld, 
wordenn de mensen in het recht onzichtbaar, aldus Neumann. Het feit wordt 

200 Men zegt wel dat het gelijkheidsbeginsel niet beperkt kan worden tot formele gelijkheid 
voorr de wet, omdat het tevens ongerechtvaardigd onderscheid verbiedt. Ondanks een zekere 
schijnn van het tegendeel, zo merkt Brouwer (1992, p. 187) op, is ook deze vorm van gelijk-
heidd formeel. Alles draait namelijk om de waarden en beginselen die men als vergelijkings-
maatstaff  hanteert en zodoende met het gelijkheidsbeginsel verbindt. Pas het beroep op zulke 
maatstavenn maakt het mogelijk om ongerechtvaardigde verschillen in behandeling te onder-
scheidenn van gerechtvaardigde. 

211 Neumann 1936/1986, p. 125, 149, 213, 254. Het is opmerkelijk, maar gezien het bespro-
kenee in de vorige paragraaf begrijpelijk dat Neumann, als hij de versluieringsfunctie be-
spreekt,, niet op de gebruikelijke wijze verwijst naar de 'loosheid' van het beginsel van forme-
lee gelijkheid. 
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verhuldd dat het recht door en voor mensen wordt gemaakt. De aandacht 
wordtt afgeleid van de vraag wie de 'meerderheid' is die als wetgever het 
algemenee recht stelt. En niet langer is zichtbaar, wie degenen zijn wier 
belangenn bij uitstek in het algemene recht worden behartigd, of ze nu wel of 
niett deelhebben aan de wetgevende macht. Tegenwoordig legt men het 
accentt ook wel anders: de uitsluiting van alle anderen wordt verborgen. 
Degenenn die gelijkelijk als deelnemers aan het liberale sociale contract 
wordenn gedacht, en die zijn vertegenwoordigd in het proces van wetgeving 
off  wier gelijke vrijheid moet worden gewaarborgd door algemeen recht, zijn 
niett werkelijk allen. Grote groepen mensen, waaronder vrouwen en econo-
mischh afhankelijke werkers zijn uitgesloten van het sociale contract.22 

Inn de tweede plaats versluiert de klassiek liberale heerschappij van alge-
meenn recht de realiteit van economische ongelijkheid en klassenconflict in 
eenn economisch systeem van vrije concurrentie en een klassenmaatschappij. 
Dee aanname van een belangenharmonie onder de groepen die de staat vor-
men,, is volgens Neumann een van de belangrijkste manieren waarop de 
versluieringg plaatsvindt van de dominantie van specifieke belangen. Ook 
Kantss impliciete verdediging van concurrentievrijheid is alleen als zinvolle 
rechtvaardigingg van staat en recht te beschouwen op grond van de vooron-
derstellingg van een fundamentele harmonie van belangen. Die vooronderstel-
lingg is kenmerkend voor theoretici van het burgerlijk liberale recht, en staat 
inn verband met de economische theorie van het klassieke liberalisme. Men 
ontkentt niet dat er zowel egoïstische als sociaal voelende mensen zijn. Het 
probleemm is juist hoe, onder erkenning van dit ervaringsfeit, een maatschap-
pijj  kan worden geconstrueerd waarin eigenbelang en algemeen belang sa-
mengaan.. De klassieke oplossing voor dit probleem geeft Adam Smith: het 
nastrevenn van individueel eigenbelang leidt automatisch, op grond van een 
wereldplan,, tot de realisering van het algemeen belang. De behartiging van 
hett individuele belang is niet meer dan een middel, zij het het enige middel, 
voorr de realisering van het algemeen belang. Door een 'invisible hand' 
wordtt iemand die alleen uit is op eigen voordeel, ertoe geleid een doel te 
bevorderenn dat geen onderdeel van zijn intentie was.23 

Hett derde en laatste aspect van de versluieringsfunctie van de heerschap-
pijj  van het algemene recht is gerelateerd aan de ethische functie ervan. Het 
klassiekk liberale recht is het recht van de concurrentie-economie. Het econo-
mischee systeem met de bijbehorende eigendomsorde wordt nu zelf bekleed 

222 Zie bijv. Shanley/Pateman 1991 en Gunning 1991 voor de constructie van de uitsluiting 
vann vrouwen. 
233 Neumann 1936/1986, p. 188-193. Neumann (1936/1986, p. 189) vat de vooronderstelling 
vann de belangenharmonie niet op ats bedrog; hij meent dat steeds sprake is van een combinatie 
vann overtuiging en ervaring. 
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mett de morele waardigheid die verbonden is met de ethische functie van het 
algemenee recht. Het lijk t in overeenstemming met een onontkoombaar mo-
reell  beginsel en dus van eeuwige waarde. Dit aspect is volgens Neumann 
voorall  bij Kant goed te zien. Kant kent de status van universele ethische wet 
toee aan de handhaving en volledige ontwikkeling van de particuliere eigen-
dom.. Binnen de universaliteitsaanspraak van de algemene wet staan alterna-
tievenn niet open. Zodoende wordt de bestaande eigendomsorde door de 
doctrinee van de algemene wet vereeuwigd. Dit betekent niet dat binnen die 
ordee geen wijzigingen meer kunnen optreden. Wijzigingen kunnen echter 
alleenn betrekking hebben op de bestaande eigendom. Alleen verschuiving, 
herverdelingg binnen de gegeven eigendomsorde is mogelijk. Anders gezegd: 
hett objectieve recht van de staat moet de bestaande subjectieve rechten 
volgen,, het kan niet zelf nieuwe subjectieve rechten creëren, het kan niet -
bijj  wijze van anachronistisch voorbeeld - naburige rechten in het objectieve 
auteursrechtt introduceren.24 

Volgenss Neumann maakt Schmitt gebruik van dit laatste aspect van de 
versluieringsfunctiee van de heerschappij van het algemene recht om de 
liberalee rechtsstaatsgedachte volledig af te wijzen. Schmitt erkent de verslui-
eringsfunctiee en combineert die met een ontkenning van de ethische functie 
vann de heerschappij van algemeen recht. Hij probeert aan te tonen dat de 
heerschappijj  van het algemene recht geen uitdrukking geeft aan een univer-
selee morele waarde, maar uitsluitend de belangen dient van het concurren-
tiekapitalisme.. Na afloop daarvan kan de suprematie van het algemene recht 
dann ook worden afgeschaft. Het rechtsdenken in de theorie en de praktijk 
vann de burgerlijke rule of law is volgens Schmitt niets anders dan Situati-
ons-Jurisprudenzons-Jurisprudenz en wijkt daarin niet af van elk ander rechtsdenken. Dit is 
inn overeenstemming met het wezenlijke karakter van recht: recht is niets 
anderss dan een mysterieuze techniek voor de verovering en handhaving van 
macht.255 Op deze wijze gaat volgens Neumann bij Schmitt tegelijkertijd de 
ethischee functie van het algemene recht verloren die bestaat in de bescher-
mingg van een fundamentele persoonlijke gelijkheid van mensen. 

C.. Calculatiefunctie 

Dee derde en laatste functie van de heerschappij van het algemene recht in de 
periodee van het klassiek liberale recht is de calculatiefunctie. De suprematie 

244 Arbeidswaardetheorieën over het ontstaan van eigendom worden hiermee impliciet afge-
wezen.. Wanneer eigendom door arbeid ontstaat, is de hoeveelheid eigendom immers niet 
gefixeerd. . 

255 Neumann 1936/1986, p. 6, 283-285. 
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vann algemeen recht draagt in deze periode bij aan de vervulling van een 
concretee behoefte aan voorspelbaar en zeker recht op economisch gebied. 

Wanneerr Neumann de calculatiefunctie van de heerschappij van algemeen 
rechtt aan de orde stelt, maakt hij gebruik van Webers onderscheid tussen 
irrationaliteit,, formele rationaliteit en materiële rationaliteit van de rechts-
praktijk.266 Kenmerkend voor formeel rationeel recht is dat het berekenbaar 
iss op grond van zijn eigen eigenschappen. Men kan met internjuridische 
overwegingenn volstaan voor het antwoord op de vraag wat rechtens is. De 
klassiekk liberale rechtsstaatseis komt neer op de eis dat individuele rechtsbe-
slissingenn zijn af te leiden uit algemene rechtsnormen zonder dat men aange-
wezenn is op buitenjuridische overwegingen. Degenen die het recht toepassen 
zijnn uitsluitend aan het recht gebonden. 

Mett betrekking tot de ethische functie van het algemene recht kon Neu-
mannn zonder veel moeite verdedigen dat deze ook na afloop van het klassiek 
liberalee tijdperk rechtsstatelijk relevant is. Met betrekking tot de calculatie-
functiee laat hij zien dat dat moeilijker is.27 

a.a. Concurrentie- en monopoliekapitalisme 
Voorr de calculatiefunctie van het algemene recht in de klassiek liberale 
periodee van het concurrentiekapitalisme is opnieuw het gelijkheidsaspect van 
hett algemene recht doorslaggevend. Gelijke concurrenten hebben een ge-
meenschappelijkk belang bij instandhouding van de onderlinge gelijkheid, 
hoezeerr ze ook concurreren. Er is een gemeenschappelijk belang dat afspra-
kenn worden nagekomen, zonder een voortdurende dreiging dat interventie in 
gemaaktee afspraken zal plaatsvinden op basis van - relatief kleine -
machtsverschillen.. In het concurrentiekapitalisme, met een groot aantal 
concurrentenn van ongeveer gelijke concurrentiekracht, moet men met zeker-
heidd kunnen verwachten dat contracten zullen worden nagekomen. Het 
daarbijj  passende recht moet algemeen naar inhoud, duidelijk, ondubbelzin-
nigg en volledig zijn. Rechtspraak moet terwille van een exclusieve gebon-
denheidd aan het algemene recht in onafhankelijkheid geschieden. Interventie 
vann de staat door wijzigingen van het recht moet calculeerbaar zijn. Dat 
betekentt volgens Neumann ten eerste dat de interventie niet met terugwer-
kendee kracht mag plaatsvinden, omdat anders opgewekte verwachtingen 
wordenn gefrustreerd.28 Ten tweede mag de staat niet buiten het recht om 

266 Zie hoofdstuk 7. 

277 Neumann 1936/1986, p. 44, 213, 256-257, 278-283. 

288 In een gesloten rechtssysteem is het beroep op opgewekte verwachtingen sterker dan in 
eenn open systeem; calculatie kan plaatsvinden op grond van het beginsel dat toegestaan is wat 
niett verboden is. 
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interveniëren.. Tenslotte mag de staat niet door middel van individuele 
rechtsnormenn interveniëren, omdat elke individuele interventie de onderlinge 
gelijkheidd van de concurrenten aantast. 

Inn een economie die door monopolies - in concern- of kartelvorm -
wordtt gekenmerkt, ontvalt de maatschappelijke gelijkheidsbodem aan de 
calculatiefunctiee van het abstract-algemene recht, terwijl tegelijkertijd de 
economischee behoefte aan calculeerbaar recht afneemt. De vele vrije, con-
currerendee ondernemers maken plaats voor ondernemers die meer als functi-
onarissenn van de ondernemingen worden beschouwd. De economische basis 
vann het belang van afspraken wordt zwakker. Interne marktrelaties worden 
minderr gekarakteriseerd door op wilsbeslissingen gebaseerd contract, en 
meerr door feitelijke relaties van macht en onderworpenheid. De monopolist 
kann het stellen zonder hulp van het recht. Zijn economische machtspositie is 
voldoendee substituut voor de juridische dwangmacht van de staat. 

Neumannn is ambivalent in zijn waardering van de calculatiefunctie van 
algemeenn recht buiten de context van het economische concurrentiesysteem. 
Hijj  stelt enerzijds dat de berekenbaarheid van staatsoptreden altijd te prefe-
rerenn is boven onvoorspelbaar overheidshandelen. Berekenbaarheid van 
rechtt is niet een exclusief klassiek liberale waarde. Anderzijds echter stelt 
hijj  dat de economische behoefte aan de calculatiefunctie van het algemene 
rechtt verzwakt of zelfs verdwijnt na afloop van het economisch systeem van 
volledigee concurrentie. Hiertegenover staat weer dat het formeel rationele 
rechtt door zijn sterke band met gelijkheid tevens de economisch zwakkere 
kann beschermen. Bij het beginsel van contractsvrijheid is er bijvoorbeeld 
steedss ook de tendens om contractsposities gelijk te houden en 
machtsmisbruikk bij het aangaan van overeenkomsten tegen te gaan. Boven-
dienn maakt de contracts- en handelsvrijheid de intrede van nieuwkomers 
mogelijk,, die gevestigde monopolistische posities in gevaar kunnen bren-
gen.29 9 

299 Neumanns argumenten doen denken aan het hedendaagse debat over de wenselijkheid van 
vrije,, niet door monopolies beheerste markten, en ook aan het oudere debat over de januskop 
vann het recht als instrument voor sociale verandering. Vgl. Abel 1982, p. 10, 11: 'Forma-
lismee kan geregeld een bruikbaar wapen voor machtelozen zijn, als een zwaard. Het kan 
gelijkheidseisenn rechtvaardigen, of sociale verandering die volgens formele procedures ver-
looptt legitimeren. Maar er pleit veel tegen formalisme als strategie voor progressieve politiek 
[...].. Kapitalisten zijn gewend om de neutraliteit van formele procedures te gebruiken voor 
hunn eigenbelang, wat iets anders is dan het gebruik ervan voor sociale verandering. Als een 
schildd is formalisme even dubbelzinnig. Formalisme beschermt niet alleen de machtelozen, het 
maaktt het ook de machtigen mogelijk zich tegen staatscontrole te verzetten.' 
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b.b. Unieke situaties en de opening van het algemene recht 
Neumannss ambivalentie over de waarde van de calculatiefunctie van alge-
meenn recht buiten de context van de klassiek liberale concurrentie-economie 
wordtt gevoed door een politiek bezwaar tegen handhaving van de eis van 
algemeenheidd van het recht buiten de gelijkheidscondities van het concurren-
tiekapitalisme. . 

Dee vraag of de wetgever is gebonden aan een algemeenheidseis, komt 
volgenss Neumann pas op wanneer de wetgever met de unieke situaties van 
monopoliess wordt geconfronteerd. Een bijzondere politieke lading verkrijgt 
dezee vraag na de invoering van het algemeen kiesrecht. Hij beschrijft hoe de 
doctrinee in Duitsland de stelling ontwikkelde dat de constitutionele formule 
vann 'gelijkheid voor de wet' niet alleen betrekking heeft op correcte toepas-
singg van recht 'zonder aanzien des persoons' door rechters en administratie. 
Menn verdedigt dat ook de wetgever gebonden is aan dit gelijkheidsbeginsel. 
Menn stelt dat het gelijkheidsbeginsel de algemeenheid van wetten vereist, en 
datt aan het vereiste van algemeenheid slechts is voldaan als zowel de sub-
jectsomschrijvingg als de handelingsomschrijving algemeen is.30 

Hett is van de houding van rechters afhankelijk, zo merkt Neumann op, of 
eenn in de doctrine voorgestelde gebondenheid van de wetgever ook werke-
lij kk binnen het recht wordt geëffectueerd. Het toetsingsgedrag van rechters 
wordtt buitengewoon belangrijk. Begin jaren twintig besliste de hoogste 
Duitsee rechter volgens hem plotseling, dat hij zich altijd reeds bevoegd had 
geachtt parlementaire wetten te toetsen op hun overeenstemming met de 
constitutie,, en dat hij wetgeving dus kon toetsen aan het gelijkheidsbeginsel. 
Dee wetgever werd aldus internjuridisch aan een bepaalde rechterlijke inter-
pretatiee van het gelijkheidsbeginsel gebonden.31 

300 Dit zijn strengere eisen voor algemeenheid van recht dan bijvoorbeeld bij Rousseau en 
Austinn voorkomen, die beide kiezen voor één van deze criteria voor algemeenheid. Rousseau 
gebruiktt een criterium van algemeenheid van recht dat alle nadruk iegt op algemeenheid naar 
persoon:: de wetgever mag wel privileges instellen, maar deze niet aan bepaalde personen 
toekennen;; zie hoofdstuk 9 onder B. Austin maakt onderscheid tussen een command als law of 
rule,rule, en een command als occasional or particular command. De algemeenheid van de com-
mandmand als law of rule heeft slechts betrekking op de handelingen die geboden of verboden zijn. 
Hett is voor de algemeenheid van een rechtsbevel niet nodig dat het zich richt tot een klasse 
vann mensen, of mensen in het algemeen. De command als law I rule kan ook gericht zijn aan 
bijzonderee individuen, particuliere ondernemingen of administratieve organen. Neumann 
1936/1986,, p. 220; vgl. Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1832), besproken 
doorr Cotterrell 1989, p. 59-60. 

311 Neumann 1936/1986, p. 273-278. Dit was volgens Neumann niet de enige internjuridische 
bindingg van de parlementaire wetgever die in deze periode door de rechter werd ingevoerd. 
Dee rechter die zichzelf het constitutionele toetsingsrecht had toegekend, gebruikte dit toet-
singsrechtt eveneens om het 'voorbehoud van de wet' bij de grondrechten af te zwakken, en 
zelfss om grondrechten naar hun aard niet-amendeerbaar door welke wetgever dan ook te 
verklaren.. Door deze rechterlijke stellingname naderde de Duitse rechtspraak volgens Neu-
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Eenn wetgever die in zijn wetgevende activiteit aan dit zo geïnterpreteerde 
gelijkheidsbeginsell  is gebonden, kan de unieke situaties van monopolies niet 
bereikenn door als een 'gesluierde wetgever' zijn wetten algemeen te formu-
lerenn in overeenstemming met de specifieke idealen van de formele rationa-
liteitt van recht. Dit wil volgens Neumann echter niet zeggen dat hij ge-
dwongenn is om geheel af te zien van de regulering van de unieke situaties. 
Dee wetgever kan gebruik gaan maken van vage termen en open normen. 
Daardoorr kan hij degenen die het nog steeds algemeen, maar niet meer 
exactt geformuleerde wetgeversrecht moeten toepassen, opdragen met de 
bijzonderee omstandigheden van het unieke geval rekening te houden. De 
rechtstoepasserr wordt dan alleen gebonden door globale aanwijzingen van de 
wetgever. . 

Ditt alternatief heeft gevolgen voor de aard en omvang van de internjuridi-
schee binding aan het algemene recht en dus voor de rationaliteit van de 
praktijkk van het positieve recht. Aan het algemeen geformuleerde recht 
komtt niet meer de volledige heerschappij toe over de beslissingen in concre-
tee gevallen. De suprematie van het algemene recht gaat gedeeltelijk verlo-
ren,, omdat de rechtstoepasser zijn beslissing niet meer geheel op het vooraf-
gaandee algemene recht kan baseren. Er is sprake van een 'deformalisering' 
vann het algemene recht, waardoor de internjuridische berekenbaarheid van 
dee praktijk van het recht afneemt. Het is een afname van berekenbaarheid 
diee onlosmakelijk verbonden is met de wijziging van de economische om-
standigheden.. Dit is een van de redenen waarom Neumann de calculatie-
functiee van het klassiek liberale ideaal van heerschappij van algemeen recht 
niett zonder meer relevant acht na afloop van de sociale en economische 
conditiess van het klassiek liberale rechtssysteem. 

Hett is de vraag of het nieuwe, open algemene recht van de wetgever 
wellichtt een nieuwe rationaliteit en een nieuwe calculeerbaarheid van recht 
oplevert.. Weber is van mening dat open rechtsnormen de rechters verwijzen 
naarr buitenjuridische, maar nog steeds algemene normen. Hij meent dat 
rechterss aan deze buitenjuridische algemene normen zijn gebonden. Op 
grondd van deze gebondenheid komt hij tot de conclusie dat de praktijk van 
hett open recht materiële rationaliteit bezit. Neumann zegt Weber op dit punt 
tee willen corrigeren.32 Hij is het eens met Weber waar deze de internjuridi-
schee binding van de rechter aan algemene normen, juridische of buitenjuri-
dische,, als doorslaggevende factor voor de rationaliteit van de rechtspraktijk 

mannn sterk die van de Verenigde Staten. Vgl. de bespreking door De Lange (1994, p. 71) van 
dee 'conservatieve variant van rechterlijk activisme, voornamelijk ter bescherming van econo-
mischee belangen en eigendomsrecht'. 
322 Neumann 1936/1986, p. 269-272, 279-281; zie ook hoofdstuk 7 onder F. 
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beschouwt.. Maar hij stelt ook dat wanneer de binding van de rechter aan 
algemeenn recht met formeel rationeel karakter is verdwenen, het van andere 
omstandighedenn gaat afhangen of de aanwijzingen van de wetgever nog 
resulterenn in een binding van de rechter op grond waarvan calculatie moge-
lij kk is. 

c.c. Pluralisme, monopolies en de irrationaliteit van de rechtspraktijk 
Dee rationaliteit en voorspelbaarheid op één deelgebied van het recht is niet 
bepalendd voor het rationaliteitsgehalte van een ander rechtsgebied; het is van 
belangg om het recht niet als homogeen geheel te zien. Neumann licht dit toe 
mett voorbeelden uit zijn belangrijkste praktijkgebieden, het ondernemings-
rechtt en het arbeidsverhoudingenrecht. 

Hijj  geeft onder meer het volgende voorbeeld uit het arbeidsverhoudingen-
rechtt in de collectivistische, door erkenning van paritaire belangenverhou-
dingenn gekenmerkte Weimar-democratie tot ongeveer 1930. Op grond van 
artikell  826 van het Duitse burgerlijk wetboek werd een staking onrechtmatig 
geoordeeldd als deze in strijd was met de goede zeden. Tot 1930 werd deze 
bepalingg door rechters geïnterpreteerd als een verwijzing naar in het volk 
erkendee morele maatstaven. In hoeverre kan de wettelijke verwijzing naar 
dezee morele maatstaven een rechterlijke binding opleveren? Voor werkge-
verss is vrijwel elke staking onrechtmatig, voor werknemers vrijwel geen 
enkele.. Een rechter die bij de pariteit van de collectivistische democratie 
wordtt verwezen naar de in het volk levende overtuigingen van redelijkheid 
enn billijkheid, vindt daar geen universeel erkende algemene norm waaraan 
hijj  zich gebonden kan achten. Als gevolg daarvan is de rechterlijke beslis-
singg niet gebonden en niet berekenbaar; de rechter kan slechts beslissen 
doorr een eigen persoonlijke waardering van het geval. 

Dee collectieve democratie is wel sociale rechtsstaat genoemd, in navol-
gingg van Heller. Een sociale rechtsstaat is gebaseerd op de politieke princi-
pess van pluralisme, dat wil zeggen op de distributie van staatsmacht onder 
sociaall  vrije organisaties. Wanneer het publieke leven wordt overgelaten aan 
'socialee partners' in een pariteitsverhouding betekent dat niet dat de staat als 
neutralee derde passief en zwak is. Veeleer duidt het op een verschuiving van 
parlementairee macht naar bestuurlijke macht, aldus Neumann.33 De rechter 
diee in een systeem van pariteit als neutrale derde beslissingen neemt, vormt 
eenn voorbeeld van een rechter die bestuurlijke beslissingen neemt in de 
vormm van oordelen van de gewone rechterlijke macht. 

333 Neumann 1936/1986, p. 271-272. Hoekema (1987, p. 17v.) wijst erop dat de staat in een 
forum-opvattingg van recht in feite meer ongebonden macht krijgt. 
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Holl  zegt: 'Belangenafweging en rechtsbewustzijn: dat zijn de componen-
tenn voor de rationaliteit van rechterlijke oordelen op grond van vage nor-
men.'344 Neumann komt tot de conclusie dat een dergelijk inzicht niet onder 
allee omstandigheden opgaat. Er bestaat geen enkele rechterlijke binding, als 
hett open recht op een bepaald gebied het karakter van een compromis heeft, 
dee betrokken belangen als conflicterend maar van gelijk gewicht worden 
beschouwd,, en de staat - inclusief de rechter - de rol heeft van neutrale 
derde,, die alleen actief hoeft te worden als de sociale opponenten niet tot 
overeenstemmingg komen. Een wettelijke verwijzing naar algemeen erkende 
(buitenjuridische)) normen brengt onder deze condities geen enkele rechterlij-
kee gebondenheid mee. De rechterlijke beslissing zal niet berusten op een 
algemenee norm, ook niet op een algemene buitenjuridische norm, maar 
uitsluitendd op zijn persoonlijke waardering ter zake. In zulke gevallen is de 
rechtspraktijkk internjuridisch beschouwd, anders dan Weber meende, niet 
materieell  rationeel maar irrationeel, omdat zij niet op grond van algemene 
normenn van welke aard ook berekenbaar is.35 

Dee situatie is anders wanneer het open normen betreft op rechtsgebieden 
diee door aanwezigheid van monopolies worden gekenmerkt. Neumann ge-
bruiktt voorbeelden uit het ondernemingsrecht en het recht betreffende de 
relatiess van producenten en consumenten. Deze rechtsgebieden zijn volgens 
hemm nooit gekenmerkt door een erkenning van het gelijke gewicht van 
botsendee belangen en door de behoefte aan compromissen. In internjuridisch 
opzichtt is ook hier een rechterlijke beslissing naar aanleiding van open 
rechtsnormenn onvoorspelbaar en irrationeel. Als de rechter door het wetge-
versrechtt naar buitenjuridische normen wordt verwezen, bijvoorbeeld naar 
eenn in de samenleving levende rechtsovertuiging, vindt hij immers ook nu 
slechtss conflicterende overtuigingen, geen algemeen erkende (buitenjuridi-
sche)) norm, waaraan hij zich gebonden kan achten. Maar bij uitstek op 
rechtsgebiedenn waar een maatschappelijk overwicht aan één zijde van de 
betrokkenn belangen bestaat, moet men de internjuridische berekenbaarheid 
vann recht goed onderscheiden van de voorspelbaarheid van rechtsbeslissin-
genn die het gevolg is van buitenjuridische maatschappelijke factoren.36 

344 Hoi 1994, p. 180. 

355 De rechter kan dan zelfs niet het eerste niveau van onafhankelijkheid bereiken dat De 
Groot-vann Leeuwen (1991, p. 200) onderscheidt: de onafhankelijkheid van zijn persoonlijke 
voorkeuren.. Het tweede door haar onderscheiden niveau is: onafhankelijkheid ten opzichte van 
hett collectief, met het oog op de kwaliteit van de individuele rechterlijke beslissing, tegenover 
routinisering,, mechanisering en rechtsgelijkheid. Ik merk op dat, gedacht vanuit Webers 
onderscheidingen,, de rechter zich op dit tweede niveau van onafhankelijkheid onttrekt aan de 
eisenn van bureaucratische rationaliteit, zie hoofdstuk 7 onder G. Het derde door haar onder-
scheidenn niveau is de onafhankelijkheid ten opzichte van andere juridische autoriteiten, de 
onafhankelijkheidd van de machtenscheiding. 

366 Vgl. Schauer 1999, p. 92 nt. 25: 'I do not see the existence of predictability of outcome 
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Neumannn verwacht dat het grote maatschappelijke belang van de monopolies 
dee balans zal doen doorslaan van de belangenafweging die een rechter zal 
toepassen.. Hij stelt dan ook dat de uitkomst van rechterlijke beslissingen die 
inn internjuridisch opzicht als irrationeel en onvoorspelbaar moeten worden 
beschouwd,, op grond van buitenjuridische factoren calculeerbaar kan zijn; 
dee monopolist zal erop kunnen vertrouwen dat ze in zijn voordeel zullen 
zijn. . 

Neumannss verwachting gaat uiteraard niet meer op wanneer monopolies 
onderr druk komen te staan van het streven naar volledig open markten, en 
wanneerr consumenten dwingendrechtelijk worden beschermd.37 Mijns in-
zienss heeft Neumann echter op scherpe wijze, en met onverminderd actueel 
belang,, op een aantal factoren gewezen waarop men moet letten bij de vraag 
off  sprake is van toepassing van en dus gebondenheid aan algemene normen. 
Eenn verwijzing van de wetgever naar redelijkheid en billijkheid, rechtsover-
tuigingenn en belangenafweging garandeert niet dat bestaande algemene 
normenn worden toegepast. Hier ligt volgens Neumann het ongelijk van 
Weber.. Het is mogelijk dat er geen toepasbare buitenjuridische algemene 
normenn zijn. 

D.. Rechterlijke attitudes 

'Deformalisering'' van het recht is niet alleen een gevolg van afnemende 
exactheidd van het wetgeversrecht. De houding die rechters aannemen tegen-
overr het toe te passen recht is minstens zo belangrijk. 

a.a. Normativisme 
Inn een formeel rationeel rechtssysteem kunnen rechters bij hun beslissingen 
volstaann met toepassing van algemene rechtsnormen. Ze kunnen, zoals 
Neumannn het noemt, een 'normativistische' houding aannemen.38 Anders 
gezegd:: ze kunnen de houding aannemen van deelnemer aan een beslissings-
praktijkk die door rechtsregels wordt geleid. 

Neumannn geeft verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat de rechter 
zichh vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw nergens meer tot 
eenn strikt aan - vaak van de wetgever afkomstige - rechtsregels gebonden, 
normativistischee houding beperkte, ook al was het toe te passen algemene 

ass much evidence of the existence of constraint by legal rule; predictability would be compati-
blee with the use of widely shared non-legal-rule factors to prefer one result to another.' 
377 Vgl. artikel 4 EG-Verdrag: het economisch beleid moet worden gevoerd 'met inachtne-
mingg van het beginsel van open markteconomie met vrije mededinging.' 
388 Neumann 1936/1986, p. 261, 283-285. 
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rechtt exact bepaald. De door rechters geaccepteerde vrije rechtsvindingsthe-
oriee maakte het hun mogelijk zelfs exacte wetsbepalingen van de gewenste 
openheidd te voorzien. Rechters zelf hebben de openheid van goede trouw en 
redelijkheidd en billijkheid ingevoerd in wettelijke bepalingen die eerder door 
henzelff  werden toegepast als exact geformuleerde abstract-algemene wetsbe-
palingenn in een gesloten rechtssysteem. De bekende rechtvaardiging hier-
voorr is dat het formeel rationele, abstract-algemene recht te ver was komen 
aff  te staan van de maatschappelijke werkelijkheid. Weberiaans gezegd: de 
drangg vanuit de casuïstiek was niet meer te weerstaan. 

Neumannn noemt een Engels rechtspraakvoorbeeld uit 1924 over een 
wettelijkee bepaling uit 1855. Op grond van deze bepaling waren locale 
autoriteitenn bevoegd 'to pay such wages as they [...] may think fit' . In 1924 
gingg de interpretatie luiden dat zij slechts de bevoegdheid hadden 'reason-
ablee wages' te betalen. Een ander voorbeeld ontleent hij aan de interpretatie-
geschiedeniss van de Amerikaanse Sherman Act van 1890. Ondubbelzinnig 
bepaaltt de wet dat 'every contract [...] in restraint of trade [...] is hereby 
declaredd to be illegal.' Terwijl in de eerste rechterlijke beslissingen na de 
totstandkomingg van deze wet de bepaling strikt werd toegepast, werden in 
beslissingenn vanaf 1911 alleen onredelijke handelsbeperkingen onwettig 
geoordeeld.399 Het bekende voorbeeld uit het Nederlandse recht van die tijd 
iss de uitbreiding door de burgerlijke rechter van de wettelijke onrechtmatig-
heidscriteriaa met ongeschreven zorgvuldigheidsnormen in 1919. 

Meerr recent zijn de voorbeelden uit het Nederlandse recht waarbij de 
rechterr dwingendrechtelijke bepalingen opzij schuift op grond van de goede 
trouw,, zoals dat in de jaren zeventig in het dwingende huurprijsbescher-
mingsrechtt gebeurde. De rechter wenste een beroep op de nietigheid van 
eenn te hoge huurprijs veelal niet te honoreren, wanneer de huurder uitdruk-
kelijkk akkoord was gegaan met een hogere dan wettelijk toegestane huurprijs 
enn had toegezegd zich niet op de wettelijke huurprijs te zullen beroepen. 

Bijj  vage termen en open normen is het de wetgever zelf die aan de 
rechtstoepasserr een taak toebedeelt die meer is dan een strikte toepassing 
vann rechtsregels. Sinds 1992 is het voor de Nederlandse burgerlijke rechter 
niett meer nodig eigenmachtig - of zo men wil: op eigen gezag - de gewens-
tee openheid in exacte wetsbepalingen van verbintenissenrecht aan te bren-

399 Neumann 1936/1986, p. 281-282. Ook Dworkin (1977, p. 27-28) gebruikt de Sherman 
Actt als voorbeeld; hij steit het interpretatieprobleem van deze wetsbepaling als volgt: 'The 
Supremee Court had to make the decision whether this provision should be treated as a rule in 
itss own terms (striking down every contract "which restrains trade", which almost every 
contractt does) or as a principle, providing a reason for striking down a contract in the absence 
off  effective contrary policies.' Het commentaar van Neumann zou kunnen zijn dat de rechter, 
juistt door het probleem vanaf 1911 op deze wijze te stellen, zelfde opening aanbrengt in het 
exactee recht. 
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gen.. De wetgever heeft nu zelf in artikel 2 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek 
bepaald:: 'Een tussen schuldeiser en schuldenaar krachtens wet, gewoonte of 
rechtshandelingg geldende regel is niet van toepassing, voorzover dit in de 
gegevenn omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaarr zou zijn.' 

Dee acceptatie van de openheid van het rechtssysteem, de acceptatie van 
dee vrije rechtsvindingstheorie door rechters, en het gebruik van vage termen 
enn open normen in de wetgeving betekenen in combinatie met elkaar vol-
genss Neumann het definitieve einde van de strikt formele rationaliteit van de 
praktijkk van het recht met de bijbehorende internjuridische berekenbaar-
heid.40 0 

b.b. Institutionalisme 
Wanneerr het algemene recht een open karakter heeft en de rechtstoepassers 
niett maximaal bindt, kan de rechter niet volstaan met een 'normativistische' 
houding.. Hij kan deze volgens Neumann aanvullen met een 'institutionalis-
tische'' attitude. Maar ook waar beslissingen in gebondenheid aan algemeen 
rechtt wel mogelijk zijn, bestaat volgens hem in het juridische denken de 
neigingg om het normativisme te vervangen door het institutionalisme.41 Hij 
schetstt het volgende contrast tussen beide attitudes. 

Dee normativistische rechter past het beschikbare algemene recht slechts 
toe.. Hij kent geen juridisch relevant verschil tussen een negatieve staat, die 
zichh onthoudt van interventie in het maatschappelijk leven, en een positieve 
staat,, die intervenieert. Grondrechten zijn voor de normativistische rechter 
slechtss een ruimte die door het recht vrij wordt gelaten. De normativistische 
rechterr heeft een hekel aan open normen omdat zij hem onzeker maken en 
dee berekenbaarheid van zijn beslissingen vernietigen. 

Neumannss beeld van de institutionalistische rechter doet sterk denken aan 
hett rechterbeeld van Dworkin. De institutionalistische rechter ziet de rech-
terlijkee bezigheid niet als rechtstoepassing maar als een creatieve activiteit 
vann rechtsvinding. Juridische instituties als staat, huwelijk, vakbond, onder-
neming,, eigendom, enzovoort, zijn duurzame complexen van rechten en 
plichtenn ter regulering van sociale processen.42 Het recht dat de instituties 

400 Neumann 1936/1986, p. 281, 284. 

411 Neumann (1936/1986, p. 284) ziet drie bronnen voor het institutionalisme: het katholieke, 
thomistischee natuurrecht, het politieke pluralisme, en het conservatieve socialisme (waarmee 
hijj  waarschijnlijk doelt op het niet-revolutionaire, buitenparlementaire actie afwijzende 'revi-
sionisme'' waaraan de naam van Bernstein verbonden is). 

422 Volgens Neumann (1936/1986, p. 38) vestigt een institutie 'a relationship, intended to 
endure,, either between men, or between properties, or between men and property, for the 
purposee of regulating social processes, either organised on a hierarchical basis or as a fellow-
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beheerst,, wordt geacht zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Het is de rech-
terlijkee kunst om vast te stellen wat dit recht op een bepaald moment voor-
schrijft.. De creatieve rechter wordt niet geacht zelf nieuw recht te scheppen, 
maarr zijn creativiteit is nodig om in het zich ontwikkelende recht te vinden 
watt rechtens is in het hem voorliggende geval. De institutionalist waardeert 
dee vrije rechtsvindingstheorie als progressief en veronderstelt dat de rechts-
normenn van de wetgever vrijelijk geïnterpreteerd kunnen worden ook als 
dezee exact geformuleerd zijn. Hij juicht de open normen toe, omdat de 
uitoefeningg van discretie daardoor tot de rechterlijke taken gaat behoren. Hij 
kent,, anders dan de normativist, een onderscheid tussen een positieve en 
negatievee staat. Hij definieert het onderscheid in juridische termen: de posi-
tievee staat intervenieert in juridische vrijheid en eigendom, de negatieve 
staatt treedt juridisch niet op. Contractuele rechten en plichten worden losge-
koppeldd van de subjectieve wil van contractanten en verbonden aan wat als 
objectievee feiten van de instituties worden beschouwd. 

Eenn normativistische, op regeltoepassing gerichte attitude van de rechter 
iss niet mogelijk als er geen toepasbare normen zijn. Maar het is volgens 
Neumannn een misvatting om te denken dat de rechter met een institutionalis-
tischee houding wel steeds het recht kan vinden, omdat hij steeds een aanwij-
zingg voor zijn beslissing kan vinden in de maatschappelijke betekenis van 
eenn institutie. In een pluralistisch systeem van paritaire verhoudingen heeft 
dee rechter zoals gezegd slechts met de persoonlijke, conflicterende belangen 
inn een geschil tussen partijen te maken. Buiten deze belangen om is er niet 
zoietss als een afzonderlijk mee te wegen maatschappelijk belang. Bij een 
gelijkk gewicht van conflicterende belangen helpt dus ook een institutionalis-
tischee houding van de rechter hem niet aan zijn beslissing. 

Neumannn levert ook verdere kritiek op het institutionalistische rechtsden-
ken.. Zijns inziens is het geneigd om juridische instituties los te maken uit 
hunn sociale afhankelijkheid en om ze te verabsoluteren en daardoor te mysti-
ficeren.. De institutie wordt niet beschouwd als een samenstel van in het 
rechtt geregelde sociale relaties met het oog op een bepaald sociaal proces, 
maarr wordt gezien als een op zichzelf bestaand juridisch geheel dat als 
objectieff  feit bepalend is voor de inhoud van de rechtsbetrekkingen tussen 
mensen,, en een eigen, ordelijke evolutie kent. De rechter moet zelf vaststel-
lenn wat de actuele juridische betekenis is van de institutie. Het is dit recht 
datt de rechter in een creatieve rechtsbeslissing op een bepaald moment tot 
uitdrukkingg brengt. Een dergelijke benadering draagt volgens Neumanns 
criteriaa niet bij aan de rechtsstatelijke rechtvaardiging van staat en recht. Er 
wordtt geen binding gepraktiseerd aan in positief recht zelf geconcretiseerde 

shipp (herrschaftlich or genossenschaftlich), and belonging either to public or to private law.' 
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enn geïnstitutionaliseerde beperkingen. Slechts doordat de rechter met deze 
institutionalistischee denkwijze de instituties een juridisch zelfstandig bestaan 
toekentt en zichzelf in staat acht de actuele juridische betekenis daarvan te 
achterhalen,, kan hij volhouden dat hij een beslissing geeft die uitdrukking 
geeftt aan het bestaande recht, en dat hij derhalve in dat opzicht aan recht 
gebondenn is. 

c.c. Decisionisme, functionalisme 
Naastt het normativisme en het institutionalisme onderscheidt Neumann nog 
tweee andere rechterlijke attitudes ten aanzien van het recht: het decisionisme 
enn het functionalisme.43 In het door Schmitt beïnvloede decisionisme wordt 
geenn enkele gebondenheid geaccepteerd aan welk recht dan ook. Neumann 
doett het met enkele woorden af: 'Decisionistic legal thought has, in fact, 
nothingg to do with law.' Recht wordt beschouwd als niets anders dan een 
techniekk om een politieke wil in recht om te zetten. In het decisionisme is 
geenn plaats voor het rechtskarakter van de politieke wil, noch voor het 
denkbeeldd van recht dat de politieke wil kan binden. 

Hett functionalisme neemt naar zijn zeggen als startpunt de aanname dat 
rechtt een functie is van de maatschappij, en geen waarde heeft in zichzelf. 
Functionalistischh rechtsdenken ligt volgens Neumann ten grondslag aan zijn 
eigenn onderzoek. De functionalistische attitude ten aanzien van het recht 
mogee geschikt zijn voor een onderzoeker, de rechter bevindt zich in de 
positiee dat hij in de eerste plaats moet denken in normativistische termen. 
'Thee judge who has to apply laws, has to apply the provisions of those 
laws,, and nothing else.' De institutionalistische en functionalistische benade-
ringenn zijn voor de rechter hoogstens van aanvullend belang. Met de institu-
tionalistischee benadering kan de rechter voor zichzelf de maatschappelijke 
betekeniss achterhalen van een institutie als complex van rechten en plichten 
terr regulering van een bepaald sociaal proces. Met de functionalistische 
benaderingg kan hij, wanneer hij geconfronteerd wordt met twijfel over de 
interpretatiee van een rechtsregel, de interpretatie kiezen 'which fits in the 
sociall  system realised in the constitutional life.' 

433 Neumann 1936/1986, p. 285. 
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Rechtsstatelijkee zelfbinding 

Neumannss theorie over de rechtsstatelijke legitimiteit van de 'onttoverde' 
modernee staat en zijn recht is mijns inziens ook nu nog, ruim zestig jaar na 
dee afronding van zijn onderzoek, actueel. Hij stelt het probleem van rechts-
statelijkheidd zeer scherp. Zijn theorie over het rechtsstatelijke antagonisme 
iss te karakteriseren als een internjuridische zelfbindingstheorie. Hij erkent 
geenn ander recht dan van mensen afhankelijk, 'onttoverd' recht. In beginsel 
iss de rechtsmacht van de staat een juridisch onbeperkte, soevereine bevoegd-
heid.. Er is geen buitenpositief recht dat het statelijke positieve recht zou 
kunnenn binden. Elke gebondenheid van het soevereine recht moet opgevat 
wordenn als een kwestie van zelfbinding binnen het positieve recht. Deze 
zelfbindingg moet aan bepaalde criteria voldoen om rechtsstatelijk relevant te 
zijn.. Wie beweert dat een bepaald juridisch optreden van de staat rechtssta-
telijkk gerechtvaardigd is omdat het aan inperkend recht gebonden is, kan 
wordenn gevraagd om aan te tonen dat dit recht binnen het positieve recht 
voldoendee is geconcretiseerd en geïnstitutionaliseerd, zodat het - in Neu-
mannss terminologie - een materiële rechtssfeer van de vrijheid vormt, die 
hett politieke recht van de rechtssfeer van de soevereiniteit werkelijk kan 
corrigerenn en beperken. Aangetoond dient te worden dat in de rechtspraktijk 
eenn overwicht bestaat van de rechtssfeer van het materiële recht. 

Neumannn zelf is op verschillende momenten ambivalent over de legitime-
rendee waarde van een binding van de rechtspraktijk aan het recht na het 
tijdperkk van het klassieke liberalisme. Hij wijst erop dat een rechtsstatelijke 
rechtvaardigingg van staat en recht alleen mogelijk is wanneer deze voor 
mensenn waardevol is en dus aansluit bij hun behoeften en verlangens, die 
naarr tijd en plaats kunnen verschillen. Tegelijkertijd veronderstelt hij dat 
mensenn een blijvende behoefte hebben aan de erkenning in het recht van hun 
fundamentelee persoonlijke gelijkheid als individuen. Hij wijst op een afge-
nomenn maatschappelijke behoefte aan de calculeerbaarheid van het recht. 
Tegelijkertijdd meent hij dat voorspelbaar optreden van de staat, zelfs wan-
neerr het onderdrukkend is, te prefereren is boven onvoorspelbaar, arbitrair 
optreden,, ook al komt dit op een bepaald moment gunstig uit. Een situatie 
waarinn staatsorganen gebonden zijn aan de beperkingen in het eigen statelij-
kee recht is te verkiezen boven een situatie zonder een dergelijke gebonden-
heid,, waarin het staatsoptreden arbitrair en onvoorspelbaar is. Hier vindt 
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Neumannn een 'eeuwige' waarde van de ideeën van de rule of law en van het 
Rechtsstaatsk&xdkieiRechtsstaatsk&xdkiei van de staat.1 

Well  is bij Neumann in elk geval duidelijk op welke problemen deze 
ambivalentiess betrekking hebben, omdat ze voortvloeien uit het gebruik van 
zijnn eigen criteria. Het gebruik van Neumanns criteria voorkomt dat prakti-
schee problemen van rechtsstatelijkheid worden weggemoffeld in uitspraken 
overr alles wat mooi kan zijn in staat en recht of in een nietszeggend relati-
visme. . 

Bijj  gebruik van Neumanns rechtsstaatscriteria wordt duidelijk dat een 
algemeenn geformuleerde aanspraak op rechtsstatelijke legitimiteit - 'Neder-
landd is nu eenmaal een rechtsstaat' - grond mist. Er zijn graden in de ge-
bondenheidd van de staat aan recht en dus ook in rechtsstatelijke gerechtvaar-
digdheidd van een rechtspraktijk. Een materieel rationele rechtspraktijk kent 
eenn zwakkere internjuridische binding dan een formeel rationele 
rechtspraktijk,, en is bijgevolg rechtsstatelijk zwakker gelegitimeerd. 

Bepaaldee vormen van hedendaags juridisch staatsoptreden zijn in het 
geheell  niet met een beroep op rechtsstatelijke binding van de staat aan recht 
tee rechtvaardigen. Deze zijn voor hun legitimiteit geheel afhankelijk van 
andersoortigee rechtvaardigingsgronden. Te denken is bijvoorbeeld aan het 
verschijnsell  van het rechtens ongebonden, doelmatig onderhandelende be-
stuur.. Hoekema merkt daarover op: 'Instrumenteel gebruik van ook juridi-
schee instituties is niet alleen ver voortgeschreden, maar, belangrijker, onont-
koombaarr in het licht van de taken die aan overheden worden opgedragen, 
enn van de machtsvorming die zich in de vrije samenleving heeft voorge-
daan.'' Hoekema is van mening dat het 'onontkoombaar [is] dat onderhande-
lendd bestuur zich goeddeels aan de gebruikelijke juridische normerende 
kaderss onttrekt.' Hij wil zich dan ook niet 'voegen bij hen die terugwillen 
naarr de ouderwetse rechtsregel met zijn normerende kracht.' Niettemin doet 
hijj  de aanbeveling dat de normering van onderhandelend bestuur hoog op de 
politiekee en wetenschappelijke agenda komt.2 

Ookk al meent men dat het huidige, rechtens ongebonden doelmatig onder-
handelendd bestuur onontkoombaar en wellicht ook wenselijk is, op grond 
vann Neumanns criteria kan het rechtsstatelijk niet gerechtvaardigd worden 
geacht.. Het heeft het karakter van politiek recht in de rechtssfeer van de 
soevereiniteit.. Hoekema verwacht kennelijk dat er nog een of andere norme-
ringg en gebondenheid van het bestuur te realiseren is, zij het niet door mid-
dell  van de ouderwetse rechtsregel. Hij kiest dan toch voor handhaving van 

11 Neumann 1936/1986, p. 29, 32-33, 257, 276. 
22 Hoekema 1990, p. 122-126, m.n. p. 123, 125, 126. Zie ook Hoekema/Van Manen 1994, 
p.. 141 v. over coöperatieve legaliteit. 
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rechtsstatelijkee legitimiteitsgronden, kennelijk in combinatie met andersoor-
tigee rechtvaardigingen. 

Mij nn bespreking van Kelsen in het volgende deel is erop gericht de 
rechtsstatelijkee zelfbinding binnen het positieve recht nader te onderzoeken 
vanuitt een internjuridisch perspectief. Ik stel niet de sociaalwetenschappelij-
kee vraag, hoe de beslissingen van de juridische autoriteiten feitelijk zijn 
gedetermineerd.. Ook ga ik niet in op wat ik maar noem de 'ruzie binnen de 
trias'.. Ik zal mij concentreren op de vraag: in hoeverre, en op welke wijze 
kunnenn in internjuridisch perspectief juridische autoriteiten gebonden wor-
denn geacht aan recht zelf, als men de 'onttovering' van recht serieus neemt 
enn dus weigert aan recht een buitenpositie f bestaan toe te kennen? Kelsen is 
dee denker bij uitstek die zich diepgaand met deze vraag heeft beziggehouden 
enn op dit punt een bijzonder verfijnde theorie heeft ontwikkeld. 

Kelsenss invalshoek is, anders dan men vaak denkt, zelden een louter 
internjuridische.. Hij let steeds scherp op het onderscheid tussen politiek 
waarderendee en internjuridische vragen. Juist daarom is het aan de hand van 
zijnn theorie mogelijk de plaatsen aan te wijzen waar gemakkelijk een ver-
warringg optreedt van politiek waarderende en internjuridische argumenten, 
eenn verwarring die ook Neumann consequent heeft willen voorkomen. 

Neumannn zegt over Kelsen dat diens 'zuivere rechtsleer' een gezuiverde 
variantt is van de absolutistische theorie. In de variant van Kelsen is ze 
ontdaann van politiek belang en gereduceerd tot een methodologisch begin-
sel.33 Wat Neumann 'reductie tot een methodologisch beginsel' noemt, is 
echterr naar mijn mening de articulatie van een bijzonder perspectief op het 
recht.. Dat perspectief biedt een verheldering van wat de door Neumann 
geponeerdee rechtssfeer van het politieke recht inhoudt. Neumann zelf bena-
druktt dat deze rechtssfeer wordt gekenmerkt door originaire, rechtens onge-
bondenn rechtsmacht. Daar laat hij het echter bij. In dit opzicht is zijn rechts-
poss itivistische rechtsstaatstheorie onaf. 

Dee uitvoering van een rechtsstatelijkheidstoets met behulp van Neumanns 
criteriaa is afhankelijk van een beschrijving van de rechtspraktijk die deze 
toetsingg mogelijk maakt. Het moet een beschrijving zijn die het conceptuele 
rechtsstatelijkee antagonisme instandhoudt en daarbij een duidelijke plaats 
inruimtt voor de rechtssfeer van het politieke recht. Pas nadat goed is begre-
penn wat de niet tot hoger gezag te herleiden rechtsmacht van mensen in-
houdt,, is goed te begrijpen dat de oplossing van Neumanns rechtsstatelijk 
antagonismee - een gepraktiseerde zelfbinding van de staat aan het recht -
geenszinss vanzelf spreekt en juist daarom moreel legitimerend kan werken. 

33 Neumann 1936/1986, p. 301, nt. 22. 
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12. . 

Hett politieke recht en de zuivere rechtsleer 

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

A.. Kelsen ter aanvulling van Neumann 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.. Omstreden theses 

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

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

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

44 Kelsen geeft bijvoorbeeld in 1923 op eigen eerder werk het commentaar (1923/1998, 
p.. 15): 'Clearly, the distinction here between form and content is simply the clumsy expres-
sionn of a relation that is in essence correctly understood.' Vgl. echter Raz (1980, p. 122 nt. 
3):: 'It seems to me that most of the conflicts between various statements cannot be explained 
ass an evolution of Kelsen's view over the years, but that he oscillates from one position to 
anotherr and back again.' Paulson meent, en velen met hem, dat Kelsens opvattingen vanaf 
19655 ten gronde zijn gewijzigd: de laatste, sceptische fase in zijn denken breekt aan. Zie ook 
hoofdstukk 16 onder C. 



OMSTREDENN THESES 161 1 

Kelsenn definieert recht als sanctierecht. Dit leidt ertoe dat de rechtsplich-
tenn van de rechtssubjecten moeten worden afgeleid uit de bevoegdheden van 
juridischee gezagsdragers tot regulering, oplegging en uitvoering van sanc-
ties,, en dat de richtlijnen voor het handelen van de burgers als het secundai-
ree aspect van recht worden beschouwd. Hierdoor worden gekunstelde con-
structiess nodig, die een ernstig vertekend beeld geven van de sociale beteke-
niss van verplichtende rechtsregels (Hart). 

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

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

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

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

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

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

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

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

C.. Politieke hechting van zuiverheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

177 Brouwer 1994, p. 38. 

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

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

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

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

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

222 Kelsen 1960, p. 1. 

233 Kelsen 1960, p. 71. 

244 Cotterrell 1989, p. 116. 

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

D.. Inconsistent en onverantwoordelijk dualisme 

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

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

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

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

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

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

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

288 Cotterrell 1989, p. 113. 

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

300 Piret 1996, p. 12. 



13. . 

Dee eenheid van de rechtsorde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.. De wil in het recht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.. Geldend recht: feitelijke basis plus gedachte grondnorm 

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

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

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

133 Raz 1979, p. 53. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

222 Kelsen 1979, p. 206-207. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

311 Kelsen 1960, p. 7-8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

388 Kelsen 1945/1961, p. 436. 

399 In het geruchtmakende artikel 'Een arrest dat schoffeert' beschuldigde Van Maarseveen 
(1988,, p. 819v.) met naam en toenaam genoemde rechters in een verkrachtingszaak van grof 
sexisme.. Hij vroeg aandacht voor de overwegingen van individuele personen, los van hun 
rechterlijkee status. Dit duidt erop dat hij niet het perspectief innam van een beschrijver van 
geldendd recht, en dat hij dus niet de bijpassende grondnorm veronderstelde bij de desbetreffen-
dee rechterlijke uitspraak. De redactie van het Nederlands Juristenblad vermeldde het artikel na 
grotee aarzeling te hebben gepubliceerd. De redactie verweet Van Maarseveen dat hij zich 
opsteldee buiten de rechtswetenschap. Kelseniaans gedacht is dat juist. Ter toelichting van het 
verwijtt werd echter onder meer aangevoerd dat hij met zijn beschuldigingen de bijl aan de 
wortell  van de rechtsorde legde. Kelseniaans gedacht valt dit argument evenzeer buiten de 
rechtswetenschap,, die niet tot taak heeft een rechtsorde te beschermen. 
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haarr rechtswetenschappelijke grondnorm denkt. Ook deze optie krijgt echter 
vann Kelsen geen goedkeuring. Als de rechtswetenschap een rechtsorde 
beschrijft,, beschrijft zij het recht van een gemeenschap. De wetenschap kan 
eenn deel van de werkelijkheid voor onderzoek afbakenen; vervolgens moet 
zijj  niet kiezen, maar moet zij het afgebakende gebied ordenend beschrijven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.. Raz' wanhopige waarnemer en de inhoudsloze grondnorm 

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

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

433 Kelsen 1945/1961, p. 116: 'We merely make explicit what all jurists, mostly unconscious-
ly,, assume when they consider positive law as a system of valid norms and not as a complex 
off  facts, and at the same time repudiate any natural law from which positive law would 
receivee its validity.' 
444 Kelsen 1960, p. 199. 
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wordenn toegepast om te onderzoeken of wat zich aandient als rechtsnorm, 
inderdaadd tot het geldende rechtssysteem behoort.45 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

488 Cotterrell 1989, p. 112-113. 

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

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

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

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

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

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

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

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

F.. Eenheid en onbepaaldheid 

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

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

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

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

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

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

566 Kelsen 1960, p. 443; 1945/1961, p 114. 
577 Kelsen 1945/1961, p. 399-400; 1960, p. 199. 
588 Kelsen 1960, p. 443. 



198 8 DEE EENHEID VAN DE RECHTSORDE 

wordenn opgenomen. De scheiding ligt besloten in de keuze voor het positi-
viteitsbeginsel.. De gelding van een rechtsnorm is uiteindelijk afhankelijk 
vann het gesteld zijn van die norm krachtens een bevoegdheid, en niet van 
haarr inhoud. De gelding van een rechtsnorm is fundamenteel onafhankelijk 
vann de moraal.59 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

600 Geciteerd in de inleiding van dit hoofdstuk. 



14. . 

Rechtt als dwangorde 

Dee kritiek op Kelsens these van de eenheid van de rechtsorde heb ik groten-
deelss kunnen opvatten als kritiek die voorkomt uit misverstanden. Dat zal 
ookk het geval zijn bij het algemeen geformuleerde verwijt dat Kelsen geen 
rekeningg houdt met de machtsaspecten van het recht. Dit verwijt is zelfs 
onbegrijpelijk,, gelet op de wijze waarop Kelsen het positieve recht beschrijft 
mett behulp van een definitie van recht als dwangorde. De definitie van recht 
alss dwangorde heeft echter ook de fundamentele kritiek opgeroepen, dat 
Kelsenss beeld van recht een ernstige vertekening geeft van de sociale functie 
vann het recht. 

A.. Definitie uit ervaring 

Dee rechtswetenschap die haar object - recht - wil beschrijven, heeft een 
afbakeningg van dat object nodig. Ze moet recht beschrijven, niet een andere 
normatievee orde, zoals moraal of religie. Elke normatieve orde bevat ge-
dragsvoorschriftenn voor degenen die eraan zijn onderworpen. Voor de ka-
rakteriseringg van normatieve ordes kan men volgens Kelsen letten op het 
verschill  tussen drie normeringstechnieken.1 

Bijj  de eerste twee daarvan gaat het erom mensen tot gehoorzaamheid te 
motiveren,, zoals veelal het geval zal zijn in moraal en religie. Aan de kant 
vann degene wiens gedrag geboden is, wordt de voorstelling dat hij te maken 
heeftt met een geldige norm, tot motief voor zijn gedrag overeenkomstig de 
norm.. Is zijn gedrag zo gemotiveerd, dan is er sprake van gehoorzaam-
heid.22 Anders gezegd: gehoorzamend handelen kenmerkt zich erdoor dat 
menn een voorschrift verbindend acht voor zichzelf en het voorschrift om die 
redenn volgt. 

Dee eerste normeringstechniek geeft, zonder hulpmiddelen, een directe 
aanzett tot gehoorzaamheid. In dat geval volstaat iemands voorstelling van 
hett voor hem geldige gedragsvoorschrift, dus iemands voorstelling van zijn 
plicht,, iemands 'plichtsgevoel', om hem te motiveren tot het gewenste ge-

11 Kelsen 1945/1961, p. 15-20; 1960, p. 34-36. 

22 Kelsen 1960, p. 25, 98, 108-109. 
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drag.. In sociale relaties zal deze rechtstreekse motivering volgens Kelsen 
zeldenn voorkomen. 

Dee tweede normeringstechniek motiveert op indirecte wijze tot gehoor-
zaamheid.. Het 'plichtsgevoel' wordt gestimuleerd doordat een beloning, een 
voordeel,, in het vooruitzicht wordt gesteld bij gedrag in overeenstemming 
mett de norm, en een nadeel bij afwijking van de norm. Deze twee technie-
kenn zijn niet vrij van dwang, maar de dwang waarvan hier sprake is, is 
gerichtt op het teweegbrengen van een intentie van gehoorzaamheid. Het is 
eenn psychische dwang, niet een fysieke. 

Dee derde normeringstechniek onderscheidt zich van de beide andere, en 
iss volgens Kelsen kenmerkend voor het recht. Het recht is er niet op gericht 
omm tot gehoorzaamheid te motiveren. De psychische toestand waarmee de 
rechtssubjectenn de hun opgelegde rechtsplichten vervullen, is voor het recht 
niett rechtstreeks relevant. Het recht reageert op gedrag - handelen of nala-
tenn - waarvan de rechtsgemeenschap heeft vastgesteld dat het ongewenst is. 
Hett probeert slechts te motiveren tot vermijding van dat gedrag, ongeacht of 
diee vermijding gebeurt uit gehoorzaamheid, vrees, of wat dan ook. Ten 
behoevee van de motivatie tot het vermijdingsgedrag gebruikt het recht de 
dreigingg van sancties, dat wil zeggen de dreiging dat leven, lijf , of andere 
goederenn zullen worden aangetast. De sancties kunnen worden geëffectueerd 
tegenn de wil van de betrokkenen, zo nodig met behulp van fysiek geweld. 
Zee zullen gewoonlijk door de betrokkenen als een nadeel worden ervaren. 
7/ii  this sense, the law is a coercive order', en: 'In diesem Sinne sind die als 
Rechtt bezeichneten Gesellschaftsordnungen Zwangsordnungen menschlichen 
Verhaltens.'3 3 

Volgenss Kelsen regelt een rechtsorde, wie bevoegd is tot fysieke dwang, 
enn onder welke voorwaarden die bevoegdheid gebruikt mag worden. Hij 
neemtt de definitie van recht als dwangorde op in zijn rechtswetenschappelij-
kee grondnorm. Daarmee is het recht als te onderzoeken normatieve orde bij 
vooronderstellingg afgebakend van andersoortige normatieve ordes. 

Dee toepassing van dwang is volgens Kelsen uitoefening van macht. De 
juridischee ordening van dwang is regulering van onderlinge machtsuitoefe-
ningg tussen mensen. Kelsen houdt dus wel degelijk rekening met het ver-
bandd tussen recht en macht. Hij zegt de 'oude wetenschappelijke waarheid' 
tee onderschrijven dat recht niet identiek is met macht, maar een bepaalde 
organisatie,, ordening is van macht.4 Als de rechtswetenschap recht be-
schrijft,, beschrijft zij geordende macht. Om misverstand te voorkomen merk 
ikk op, dat Kelsen zich hiermee niet bekeert tot het standpunt dat recht macht 

33 Kelsen 1945/1961, p. 19; 1960; p. 34; cursiveringen door mij toegevoegd. 

44 Kelsen 1960, p. 251. 
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controleert.. Elke associatie van 'ordening' met inperking of controle moet 
wordenn vermeden, gelet op de werking van het positiviteitsbeginsel. 

Kelsenn beroept zich bij zijn definitie van recht op de ervaring. Huidige 
samenlevingenn gebruiken sancties om het onderlinge gedrag te normeren. 
'Alss er geen sancties zouden zijn, zou de toelaatbaarheid van een definitie 
vann recht als dwangorde ter discussie staan.' Dan zou het karakter van de 
samenlevingg echter wezenlijk anders zijn.5 Hij zegt bovendien dat andere 
definitiess van recht mogelijk zijn, die wel sanctieloze rechtsplichten zouden 
kunnenn toelaten. In dat geval zou de definitie van recht het rechtsweten-
schappelijkee onderzoeksobject niet meer zo goed kunnen afbakenen. Een 
normm van de wetgever waarin deze bijvoorbeeld bepaald gedrag gebiedt 
zonderr aan de overtreding van de norm een sanctie te verbinden, zou dan 
alleenn door haar afkomst te onderscheiden zijn van een morele norm. De 
mogelijkheidd die Kelsen hier oppert, is te herkennen in de 'bronnenthese' 
vann Raz. Een rechtsregel heeft volgens Raz een bron 'if its contents and 
existencee can be determined without using moral arguments (but allowing 
forr arguments about people's moral views and intentions, which are neces-
saryy for interpretation, for example).' De bronnen van een rechtsregel zijn 
dee 'feiten op grond waarvan de regel geldig is en die de inhoud ervan iden-
tificeren'.6 6 

B.. Geweldsmonopolie, sancties, en dwang zonder delict 

Dee regulering van de onderlinge dwanguitoefening in een gemeenschap 
vindtt plaats doordat procedurele en materiële voorwaarden worden gesteld 
aann bevoegde uitoefening van dwang. Deze voorwaarden vormen de inhoud 
vann een rechtsorde. De inhoud van positieve rechtsordes is volgens Kelsen 
'oneindigg variabel'.7 Niettemin acht hij het mogelijk om, gestuurd door zijn 
definitiee van recht als dwangorde, in grote lijnen een beeld te schetsen van 
dee omwikkeling van moderne rechtsordes. 

Kelsenn beschouwt de vestiging van een geweldsmonopolie als het begin 
vann de ontwikkeling van rechtsordes, van rechtsgemeenschappen. Het ge-
weldsmonopoliee ontstaat als gevolg van een sociale tendens om het onderlin-
gee gebruik van fysiek geweld in een gemeenschap te verbieden. Een alge-

55 Kelsen I960, p. 54-55. Bij wijze van voorbeeld vermeldt Kelsen de marxistische profetie 
overr het afsterven van de staat: de dwang van het recht zal niet meer nodig zijn. Het lijk t 
Brouwerr (1990, p. 277) dan ook aannemelijk, dat Kelsen 'een preciserende definitie van het 
begripp recht heeft gegeven die berust op ervaringsgegevens en als gevolg daarvan het karakter 
vann een toetsbare hypothese heeft'. 
66 Raz 1979, p. 47. 

77 Kelsen 1945/1961, p. 436. 
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meenn verbod op fysiek geweld van mens tot mens komt tot stand, voorzien 
vann een uitzondering: elk fysiek geweld is verboden, tenzij het door de 
gemeenschapp is toegestaan. De gemeenschap bepaalt uitputtend onder welke 
voorwaardenn het geweld mag worden gebruikt, en wijst degenen aan die het 
geweldd mogen gebruiken. Het geweldsverbod gaat gepaard met de verlening 
vann bevoegdheden tot uitoefening van fysieke dwang in reactie op overtre-
dingg van het verbod. Hiermee is de rechtsgemeenschap ontstaan.8 

Dee rechtsgemeenschap van het loutere geweldsmonopolie kent slechts één 
soortt delict: niet-bevoegde uitoefening van fysiek geweld. Daartegen kan 
mett de dwang van de sanctie worden opgetreden. Kelsen ziet vervolgens in 
dee ontwikkeling van rechtsordes de tendens, dat de voorwaarden waaronder 
hett toegestaan is fysieke dwang toe te passen, worden losgemaakt van het 
directee geweldsverbod. Een rechtsorde breidt het bereik van de voorwaarden 
waaronderr dwang mag worden gebruikt, steeds verder uit. Ander menselijk 
gedragg dan onbevoegd gebruik van fysiek geweld wordt verboden, en tot 
voorwaardee van dwang gemaakt. Zulk gedrag wordt aangewezen als delict, 
waaropp met een sanctie kan worden gereageerd. Zelfs het nalaten van be-
paaldd handelen kan worden verboden, door te gebieden tot bepaald gedrag. 
Hett resultaat is, dat rechtsgeldig met dwang kan worden gereageerd op al 
watt door de rechtsgemeenschap tot delict is bestempeld. In de plaats van het 
geweldsdelictt als voorwaarde voor rechtsgeldige dwang komt te staan het 
delictt in de zin van de overtreding van welk gedragsvoorschrift ook.9 

Ookk anderszins breidt het bereik van de voorwaarden waaronder rechts-
geldigee dwang kan worden uitgeoefend zich uit. Moderne rechtsordes bevat-
tenn ook voorwaarden voor bevoegde dwanguitoefening zonder dat een delict 
heeftt plaatsgevonden, dus zonder dat een menselijke gedraging een voor-
waardee voor dwang heeft vervuld. Kelsen noemt als voorbeelden onder 
meer:: gedwongen opname van geesteszieken, preventieve vrijheidsbeneming 
vann personen die verdacht worden van een delict, gedwongen afbraak van 
gebouwenn met instortingsgevaar, gedwongen onteigening, internering van 
personenn die als staatsgevaarlijk worden beschouwd.10 

88 Het geweldsmonopolie is bij Kelsen geen monopolie op het gebruik van geweld, maar een 
interpretatiemonopoliee waarmee de rechtsgemeenschap de normatieve status van feitelijk 
geweldd bepaalt. Er is volgens Kelsen (1960, p. 41) veel meer fysiek geweld in een samenle-
vingg dan waarmee de rechtstheorie gewoonlijk rekening houdt. De rechtsorde stelt bijvoor-
beeldd aan de lijfstraf in opvoedingssituaties de grens dat deze niet mishandeling van het kind 
magg zijn; binnen die grens wordt het aan de ouders overgelaten om te bepalen welk gedrag 
vann het kind kan worden beschouwd als ongewenst gedrag waarop met een lichamelijke 
tuchtigingg kan worden gereageerd. 

99 Kelsen 1960, p. 37-40. 

100 Kelsen 1960, p. 41-43. Ruiter (1998, p. 471) meent dat Kelsen behoort tot de verdedigers 
vann 'the view that empowering norms are obligations not to violate the obligations created by 
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Inn de huidige Nederlandse wetgeving is de gedwongen opname van 
'iemandd die gestoord is in zijn geestvermogens' geregeld op een manier die 
all  door de formulering direct herkenbaar is als een ordening van sociale 
dwangg tegen iemand die geen gedragsvoorschrift heeft geschonden. De 
wetgeverr heeft gevaarscriteria vastgesteld voor de uitoefening van de be-
voegdheidd van de burgemeester om last te geven tot inbewaringstelling, 
voorr de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid om een voorlopige 
machtigingg te verlenen om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen 
opnemenn en verblijven, en voor de uitoefening van de rechterlijke bevoegd-
heidd om een machtiging tot voortgezet verblijf te verlenen.11 

Ontwikkeldee rechtsordes bevatten volgens Kelsen echter vooral voorwaar-
denn voor bevoegde dwanguitoefening bij overtreding van gedragsvoorschrif-
ten.. De overtreding van zulke voorschriften vormt het delict. Op delicten 
kann worden gereageerd door oplegging en uitvoering van sancties. Fysiek 
geweldd kan bevoegd worden toegepast als de effectuering van de sanctie op 
verzett stuit. Modern recht als dwangorde is hoofdzakelijk regeling van 
sanctiess in reactie op delicten. Anders gezegd: modern recht is voornamelijk 
sanctierecht.122 Het normeert sociale dwang, dat wil vooral zeggen: het 
regeltt - via allerlei rechtsvormende tussenstappen - welke mens in de 
rechtsgemeenschapp onder welke formele en materiële voorwaarden bevoegd 
iss om een ander te onderwerpen aan aantasting van leven, lij f of andere 
goederen,, kortom aan sancties, en wie bevoegd is om fysiek geweld toe te 
passenn bij verzet tegen de effectuering van de sancties. 

Kelsenn plaatst in zijn beeld van recht het dwingende handelen van be-
voegdee autoriteiten op de voorgrond. De kritiek dat hij de machtsaspecten 

appealingg to the empowering norms. Thus, on this view, all the norms of a legal system are 
correctlyy understood in the end as variations on the concept of legal obligation' (cursivering in 
origineel).. Zie echter Kelsen 1979, p. 83: 'Ermachtigen kann ein Gebieten implizieren. Es 
impliziertt ein Gebieten, wenn Normsetzung ermachtigt ist' (originele cursivering gewijzigd). 
Onderr 'Normsetzung' is in dit verband te verstaan het stellen van verbindende gedragsvoor-
schriftenn voor normsubjecten. 

111 Art. 1.1 aanhef en onder f, en an. 2, 15 en 20 Wet bijzondere opnemingen in psychiatri-
schee ziekenhuizen 1992. 

122 Ook in Allgemeine Theorie der Normen stelt Kelsen mijns inziens de definitie van recht 
alss dwangorde voorop - Kelsen 1979, bijv. p. 18, 40, 200 - terwijl hij zich overigens in 
hoofdzaakk bezighoudt met een bespreking van die dwingende handelingen die worden verricht 
inn reactie op schending van de rechtsplichten, dus met een bespreking van sanctierecht. 
Anders:: Brouwer (1990, p. 273), die stelt dat het sanctiebegrip dat in de Reine Rechtslehre 
gerangschiktt is onder het begrip dwang, de centrale plaats van dat begrip overneemt in de 
AllgemeineAllgemeine Theorie der Normen. Brouwer is zeer kritisch over het door Kelsen gehanteerde 
begripp dwang in verband met sanctiebedreiging, en over Kelsens karakterisering van recht als 
(voornamelijk)) sanctierecht; zie over dwang: hoofdstuk VIII , 'Sancties en dwang', m.n. § 1 en 
2,, p. 243-252; over Kelsens opvatting van recht als sanctierecht: hoofdstuk IX, 'De plaats van 
sanctiebepalingenn in het recht', p. 271-309. 
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vann het recht geheel verwaarloost, is niet terecht. Hij brengt een verbinding 
tott stand tussen recht en de dreiging met fysiek geweld, als uiting van 
macht.. Hij stelt slechts dat de rechtswetenschap over de causale aspecten 
vann de macht geen kennis te bieden heeft. Het gaat hem om de normatieve 
ordeningg van de machtsuitoefening. 

Neumannn stelde dat het gezag in de rechtssfeer van het politieke recht 
geenn afdoende rechtvaardiging van het moderne recht kan opleveren. Kel-
senss meer uitgewerkte beeld van de politieke rechtssfeer maakt duidelijk wat 
hett eigenlijk is dat nog nadere rechtvaardiging behoeft: het geordende ge-
bruikk van dwang in een gemeenschap. 

C.. Het rechtens irrelevante product 

Dee door Kelsen gebruikte juridische grondnorm bevat de definitie van recht 
alss dwangorde. Dit heeft gevolgen voor zijn beschrijving van het recht. Met 
behulpp van het interpretatieschema van de grondnorm kunnen nu alleen die 
handelingenn als objectief geldige rechtsvorming worden geïnterpreteerd die 
tee maken hebben met dwangregulering. 

Gegevenn de definitie van recht als dwangorde kan positief recht nog 
steedss elke willekeurige dwangregulering bevatten. Zou Kelsen iets anders 
beweren,, dan zou hij in strijd raken met zijn positiviteitsbeginsel van recht. 
Dee inhoud van een positieve rechtsorde komt tot stand doordat rechtsvor-
merss de specifieke procedurele en materiële voorwaarden stellen voor de 
uitoefeningg van rechtsgeldige dwang, en doordat zij de dwingende handelin-
genn nader omschrijven. Op deze wijze bepalen de rechtsvormers wat in hun 
rechtsordee de sociaal gewenste toestand is, en zo constitueert een rechtsorde 
zijnn specifieke rechtswaarden. Het positiviteitsbeginsel als zodanig wordt 
doorr de definitie van recht als dwangorde niet ingeperkt.13 

Err kan echter wel een spanning optreden tussen het positiviteitsbeginsel 
enn de vooronderstelling dat recht normatieve ordening van dwang is. Zo'n 
spanningg is vooral te verwachten, wanneer in een rechtsorde een bepaalde 
proceduree voor rechtsvorming is ingesteld, bijvoorbeeld voor wetgeving of 
voorr grondwetswijziging. Volgens het positiviteitsbeginsel denkt men bij een 
productt uit zo'n procedure in eerste instantie de bijpassende grondnorm. 
Maarr het is niet uitgesloten dat een (grond)wetgever van de procedure ge-
bruikk maakt om een handeling te verrichten die niet de betekenis van een 
rechtsnormm heeft volgens de definitie van recht als dwangorde. Dan is er 
watt Kelsen het 'rechtens irrelevante product' of de 'rechtens irrelevante 
inhoud'' noemt. Hij geeft een aantal voorbeelden. 

133 Kelsen 1960, p. 37, 84. 
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Eenn wetgever die de procedure heeft gebruikt om een gedragsvoorschrift 
tee stellen zonder de overtreding van het voorschrift tot voorwaarde van een 
sanctiee te maken, reguleert niet de uitoefening van dwang, en heeft geen 
'rechtenss relevante inhoud' gesteld. Kelsen is naar ik vermoed niet van 
mening,, dat de wetgever de procedure niet kan gebruiken om iets te doen 
watt hij anderszins nuttig vindt. Hij kan bijvoorbeeld een morele standaard 
bijj  wet willen vastleggen, zonder sanctiedreiging. Maar daarmee stelt hij 
nogg geen rechtsnorm.14 

Verderr is niet alles wat door wetgevers wordt uitgedrukt per se een 
norm.. De tekst van een wet kan bijvoorbeeld een plechtige verklaring van 
iemandss verdiensten bevatten. Een lofprijzing heeft echter niet de betekenis 
vann een norm, ook niet als ze bij wet plaatsvindt. 

Vakerr komt het voor dat geschreven constituties formuleringen bevatten 
diee een religieuze of politieke theorie uitdrukken, en om die reden geen 
normerendee betekenis hebben. Ook dan is sprake van een rechtens irrelevant 
product.155 Het recht van Kelsen prijst niemand, en theoretiseert niet. 'Das 
Rechtt gebietet, erlaubt, ermachtigt, es "lehrt" nicht', zegt hij zelf.16 Zo 
beschouwdd maakt men bijvoorbeeld het gehele wetgeversrecht tot rechtens 
irrelevantt product, als men de algemene normen van de wetgever uitsluitend 
opvatt als uitdrukking van theorieën over rechtvaardigheid, en aan deze 
algemenee normen het karakter toekent van falsifieerbare hypothesen.17 

Somss is het niet op het eerste gezicht duidelijk of in de tekst een norm is 
uitgedrukt.. Te denken is aan formuleringen als: 'Allen die zich in Neder-
landd bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld' (Nederlandse 
grondwet,, artikel 1, eerste volzin); 'De Staten-Generaal vertegenwoordigen 
hett gehele Nederlandse volk' (Nederlandse grondwet, artikel 50); 'All e 
Staatsgewaltt geht vom Volke aus' (Duitse grondwet, artikel 20). Als men 
will  nagaan of deze bepalingen normen uitdrukken, dan moet men de vraag 
stellenn of, en zo ja hoe, zij deel uitmaken van een regulering van dwang. 

Bijj  onderzoek van het positieve Nederlandse recht kan men bijvoorbeeld 
vaststellenn dat verordeningen onverbindend kunnen worden verklaard we-

144 Een mogelijke symboolwerking van rechtsnormen heeft geen betrekking op het normatieve 
aspectt van recht, maar valt onder het vraagstuk van 'causale effectiviteit' van recht; zie 
hoofdstukk 15. 

155 Kelsen 1960, p. 51-54, 236; 1945/1961, p. 123; 1979, p. 104. 
166 Kelsen 1960, p. 73. 

177 Vgl, Barendrecht 1992, p. 20: '[R]echtsregels kunnen worden gezien als modellen van 
rechtvaardigheidd of theorieën over rechtvaardigheid, termen die ik hierna als synoniemen zal 
gebruiken.. Rechtsregels blijken te worden aanvaard, verworpen of aangepast op een wijze die 
sterkee overeenkomsten vertoont met de aanvaarding, verwerping of aanpassing van weten-
schappelijkee theorieën.' En p. 273: 'Rechtsregels vormen een opslagplaats van kennis over 
rechtvaardigheid,, gelijk wetenschappelijke theorieën kennis over de werkelijkheid opslaan.' 
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genss strijd met artikel 1 Grondwet. Op grond daarvan kan men concluderen 
datt het artikel rechtens relevante inhoud heeft. Kelseniaans gezien is de 
betekeniss van artikel 1 in dit verband, dat het de bevoegdheid tot vaststel-
lingg van voorwaarden voor dwang door lagere wetgevers beperkt. 

Hett Duitse Bundesverfassungsgericht heeft zich op artikel 20 Grundgesetz 
beroepenn in zijn uitspraak van 12 oktober 1993 over de parlementaire goed-
keuringswett van het Europese Unieverdrag, het Verdrag van Maastricht. De 
rechterr stelde vast, dat de Duitse wetgever weliswaar de bevoegdheid heeft 
omm aan supranationale organen wetgevende bevoegdheden over te dragen, 
maarr dat deze overdrachtsbevoegdheid is beperkt door artikel 20, dat het 
democratiebeginsell  inhoudt, en dat rechtens niet voor wijziging vatbaar is. 
Dee rechter oordeelde: 'Duren den Umfang der eingeraumten Aufgaben und 
Befugnissee und die im Vertrag geregelte Form der Willensbildung in der 
Europaischenn Union und den Organen der Europaischen Gemeinschaften 
werdenn die Entscheidungs- und Kontrollzustandigkeiten des Deutschen 
Bundestagess noch nicht in einer Weise entleert, die das Demokratieprinzip, 
soweitt es Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklart, verletzt."8 Kelseni-
aanss gezien is hieruit op te maken dat artikel 20 een 'rechtens relevant 
product'' van een rechtsvormingsprocedure is. De betekenis van het artikel is 
dee rechtsnorm die een beperking stelt aan de bevoegdheid tot overdracht van 
(eenn deel van de) bevoegdheden tot vaststelling van de voorwaarden waaron-
derr sancties kunnen worden opgelegd. 

Kortom,, slechts als de formuleringen in documenten verband houden met 
dee regulering van dwang geven ze uitdrukking aan een rechtsnorm. De 
rechtswetenschapp moet er rekening mee houden dat niet elk gebruik van 
positievee rechtsvormingsprocedures resulteert in een rechtsnorm. Anders 
dann Fuller suggereert, leidt het rechtspositivisme van Kelsen niet tot het 
absurdee resultaat dat 'a grunt or a groan' van een bevoegde wetgever moet 
wordenn beschouwd als geldend recht.19 

D.. Primair recht en secundair recht 

Opp zichzelf maakt de erkenning van de geweldsdreiging in de definitie van 
rechtt Kelsens theorie niet bijzonder. Ook Raz bijvoorbeeld zegt dat 'all 
legall  systems regulate the use of force and ultimately rely on force to ensure 
compliancee with the law'.20 Gewoonlijk plaatst men echter de geweldsdrei-
gingg meer op de achtergrond van het recht dan Kelsen doet. 

188 Bundesverfassungsgericht 1993, p. 211 

199 Fuller 1969, p. 198. 

200 Raz 1979, p. 107. 
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a.a. Dwangregulering of gedragsvoorschriften voor rechtssubjecten 
Inn de rechtsliteratuur overheerst de opvatting dat de gedragsvoorschriften 
voorr de rechtssubjecten het primaire aspect van recht vormen en dat sancties 
hett secundaire aspect van recht zijn, waarbij de dreiging van fysieke imple-
mentatiee van de sancties zich nog verder op de achtergrond bevindt. Men 
meentt dat de door het recht geregelde sancties aanvullend zijn ten opzichte 
vann de gedragsvoorschriften en bedoeld zijn om de naleving daarvan te 
verzekerenn wanneer mensen zich niet uit zichzelf aan de voorschriften hou-
den. . 

Kelsenn haalt het dwang-aspect van recht naar voren wanneer hij het posi-
tiviteitsbeginsell  verbindt met de definitie van recht. Voor de rechtsorde als 
dwangordee is per definitie alleen de overtreding van de gedragsvoorschriften 
vann belang, de schending van de rechtsplichten. Juist daarom kan het recht 
eenn eigensoortige normeringstechniek gebruiken. Kelsen zegt dat een rechts-
ordee 'ein Verhalten dadurch gebietet, daft sie für den Fall des gegenteiligen 
Verhaltenss eine Sanktion als gesollt statuiert.' En elders benadrukt Kelsen 
dezee kenmerkende normeringswijze van het recht als volgt: 'Die Statuierung 
dieserr Sanktion ist so wesentlich, daft man sagen kann: das Recht gebiete 
einn bestimmtes Verhalten nur dadurch, daft es an das gegenteilige Verhalten 
einenn Zwangsakt als Sanktion knüpft.'21 

Inn een morele orde is naleving van normen niet minder relevant dan 
schendingg ervan. De positieve moraal wordt zowel gehandhaafd door posi-
tieve,, goedkeurende reacties op gehoorzaamheid als door negatieve reacties 
opp ongehoorzaamheid. In het recht als dwangorde is dat anders. Als het 
uiterlijkee gedrag van rechtssubjecten in overeenstemming is met de voor-
schriften,, is er geen aanleiding voor dwang. Het recht bemoeit zich slechts 
mett de rechtssubjecten voorzover zij door hun uiterlijke gedrag de hun 
opgelegdee rechtsplichten schenden. Het reageert niet op naleving van de 
voorschriften.. Bevoegdheden tot dwang worden alleen geactiveerd bij schen-
dingg ervan.22 Kelsen merkt terzijde op: 'Begreift man das Recht als 
Zwangsordnungg und zieht man nur jene Normen in Betracht, die Sanktio-
nen,, das heiüt: Zwangsakte als Reaktionen gegen ein dadurch als Unrecht 
qualifiziertess Verhalten statuieren, ist das Recht Reaktion gegen das Un-
recht;; und darm sind - wie Thomas von Aquino [...] sagt, nur die Bösen, 
nichtt die Guten der Rechtsordnung unterworfen'.23 

Watt Kelsen beschouwt als essentieel voor een rechtsorde, is voor hem 
ookk het primaire aspect van het recht. En wat hij de primaire rechtsnormen 

211 Kelsen 1960, p. 26 en bijv. p. 34-35, 56, 122; 1979, p. 115. 

222 Kelsen 1960, p. 122. 

233 Kelsen 1960, p. 117 asterisknoot. 
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noemt,, zijn de normen van het rechtsvormingsproces, die de uitoefening van 
dwangg regelen. Het primaire recht bestaat bij Kelsen uit normen die de 
bevoegdhedenn verlenen waardoor de sociale organisatie van dwang tot stand 
komt:: bevoegdheden tot het vaststellen van de algemene voorwaarden voor 
eenn algemeen omschreven dwingende handeling (waaronder de bevoegdheid 
tee bepalen dat bepaald handelen of nalaten een delict vormt); bevoegdheden 
tott het toepassen van deze algemene voorwaarden in een individuele situatie; 
bevoegdhedenn tot het verrichten van de dwingende handeling; en bevoegdhe-
denn om ten aanzien van dit alles procedurevoorschriften te stellen en de 
bevoegdee rechtsvormers aan te wijzen. Kortom, het primaire recht van 
Kelsenn is het recht in zijn operationele aspect, het betreft de bevoegdheid-
verleningg voor de activiteiten in het kader van de toepassing van dwang; te 
beginnenn met die van de grondwetgever en eindigend met het optreden van 
degenenn die de uiteindelijke dwingende handelingen verrichten. Dit primaire 
rechtt is het recht van het positiviteitsbeginsel.24 

Dee inhoud van het recht is volgens Kelsen het secundaire aspect van het 
recht.. Het recht verkrijgt zijn inhoud wanneer degenen die als bevoegde 
rechtsvormerss zijn aangewezen, gebruik maken van hun normerende be-
voegdheden,, dus wanneer zij de voorwaarden bepalen waaronder de dwang 
kann worden uitgeoefend, wanneer zij beslissen of in een concrete situatie 
aann de voorwaarden is voldaan, of wanneer zij in het algemeen of in een 
concretee situatie bepalen welke dwingende handeling kan worden verricht. 

Dee overtreding van gedragsvoorschriften vormt in ontwikkelde rechtsor-
dess niet de enige, maar wel de belangrijkste soort voorwaarde in algemene 
normenn die bevoegdheden tot dwang verlenen. Die voorschriften kan men 
volgenss Kelsen desgewenst als 'secundaire normen' beschrijven, gericht tot 
dee leden van de rechtsgemeenschap in hun positie van rechtssubjecten. Maar 
hijj  voegt er vaak een waarschuwing aan toe. De betekenis van de secundaire 
normenn is nooit volledig los te maken van hun plaats binnen het primaire 
rechtsvormingsrecht.. Het positiviteitsbeginsel van het recht mag nooit uit 
hett oog worden verloren. 

Alduss gebruikt Kelsen niet zonder reden de termen primaire rechtsnorm 
enn secundaire rechtsnorm op een manier die afwijkt van het gewone juridi-
schee spraakgebruik. Dit laatste sluit aan bij de theorie van Hart, die de 
verplichtendee gedragsregels de primaire regels noemt. Hart meent dat Kel-
senn een vervormd beeld geeft van de gedragsregels en hun sociale func-

244 Het primaire recht van Kelsen omvat dus veel meer dan constitutioneel recht; vgl. Kort-
mannn 1990, p. 5: '[H]et staatsrecht of constitutionele recht [is] het primaire, scheppende 
recht,, zonder welk de gelding van het overige recht positiefrechtelijk niet is te verklaren.' 
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tie.255 Het valt echter op dat ook Hart het voor het bestaan van een rechts-
systeemm kenmerkend acht, dat er regels zijn die specificeren op welke wijze 
eventuelee twijfel over de inhoud van gedragsregels kan worden weggeno-
men,, op welke wijze gedragsregels kunnen worden ingevoerd, opgeheven of 
gewijzigd,, en op welke wijze beslissend kan worden vastgesteld of schen-
dingg ervan heeft plaatsgevonden. Hij ziet in de introductie van dergelijke 
regelss zelfs de overgang van de prejuridische naar de juridische wereld. Hij 
noemtt deze regels secundair omdat ze gaan over de regels die betrekking 
hebbenn op de handelingen die individuen moeten verrichten of nalaten.26 

Razz zegt dit als volgt: secundaire regels veronderstellen het bestaan van 
primairee regels, terwijl primaire regels kunnen bestaan zonder secundaire 
regels.. Maar ook Raz zegt dat primaire regels niet als rechtssysteem kunnen 
bestaann zonder secundaire regels.27 

Hett lijk t mij niet nodig om over en weer slechts te blijven zeggen dat het 
doorr de ander gekozen primaire aspect van recht een vertekend beeld geeft. 
Err kunnen verschillende perspectieven op recht worden gebruikt, die elk tot 
eenn eigen kennisresultaat leiden. Beschrijft men het recht primair als een 
verzamelingg gedragsregels voor rechtssubjecten, dan leidt dat tot andere 
inzichtenn over recht dan wanneer men ervan uitgaat dat recht primair de 
onderlingee dwang tussen leden van een rechtsgemeenschap normeert. De 
keuzee van een perspectief zal afhangen van het doel dat men voor ogen 
heeftt bij de beschrijving van het recht. 

b.b. Probleemdefinities 
Hett is dus niet louter een kwestie van naamgeving welk aspect van recht 
menn primair noemt, het gedragsvoorschrijvende aspect van de verplichtende 
normenn of het dwangregulerende aspect van de bevoegdheidverlenende 
normen.. Men kiest er een perspectief mee voor de beschrijving van het 
recht,, en deze keuze werkt door in de bepaling van problemen van recht en 
rechtsstatelijkheid. . 

Dee doorwerking blijkt bijvoorbeeld wanneer men 'functies van het recht' 
aann de orde stelt. Voor Kelsen is het recht primair ordening, regulering, van 

255 Hart 1961, p. 38-39, onder het kopje 'Distortion as the price of uniformity'. 
266 Hart 1961, p. 89-92. 

277 Raz 1979, p. 93 nt. 24. Kelsen legt de nadruk op dit laatste inzicht. In verband met de 
moraall  is het bijvoorbeeld volgens Kelsen {1979, p. 115-116) wel adequaat om te zeggen dat 
hett gedragsvoorschrift de primaire norm vormt en de regeling van de nadelige reactie de 
secundairee norm; morele voorschriften kunnen namelijk wel bestaan zonder reactie op ovenre-
ding.. Raz plaatst overigens een kanttekening bij het onderscheid van Hart. Alle primaire 
normenn zijn verplichtende normen, maar niet alle secundaire normen zijn bevoegdheidverle-
nend.. Het criterium voor de bepaling welke regels primair zijn en welke secundair wordt 
volgenss Raz niet bepaald door hun normatieve karakter, maar door hun sociale functie. 
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dee onderlinge dwang tussen mensen in een gemeenschap. Als hij het vervol-
genss heeft over 'functies van recht', beperkt hij zich consequent tot dit 
ordeningsaspectt van het recht, en daarmee handhaaft hij een strikt internjuri-
dischh perspectief. Hij onderscheidt in verband met het primaire recht twee 
rechtsfunctiess 'in eigenlijke zin': vorming van recht en toepassing van recht. 
Inn verband met het secundaire aspect van recht, dat betrekking heeft op de 
voorwaardenn waaronder de dwang kan worden uitgeoefend, kan men vol-
genss hem desgewenst een derde rechtsfunctie onderscheiden. Dan heeft men 
dee naleving van de gedragsvoorschriften door de rechtssubjecten op het oog, 
dee vervulling van rechtsplichten. Omdat het nalevende handelen kan worden 
beschouwdd als sanctievermijdend gedrag, kan men het opvatten als juridisch 
gekwalificeerdd gedrag. 

Voorr Raz bestaat het primaire aspect van recht in de gedragsvoorschriften 
voorr de rechtssubjecten. Wanneer hij de functies van dit recht aan de orde 
stelt,, wordt hij verleid tot uitspraken over externe, sociale functies ervan. In 
eenn kelseniaanse optiek overschrijdt hij daarmee de disciplinaire grenzen 
vann de rechtswetenschap. Primaire functies van recht zijn voor Raz 'the 
intendedd or actual social consequences of law'.28 Hij noemt er vier: het 
voorkomenn van ongewenst gedrag en het verzekeren van gewenst gedrag; 
hett verschaffen van faciliteiten voor particuliere regelingen van individuen 
onderling;; het voorzien in diensten en het herverdelen van goederen; het 
oplossenn van ongeregelde geschillen. Secundair zijn voor Raz de functies 
diee te maken hebben met de operationaliteit van het rechtssysteem zelf: de 
vaststellingg van procedures voor wijziging van recht, en de regeling van de 
werkwijzee van rechtstoepassende organen. Onder verwijzing naar Kelsen 
merktt hij op dat de secundaire rechtsfuncties erin bestaan dat het recht zijn 
eigenn schepping en toepassing regelt. 

Hett verschil in perspectieven werkt ook door in probleemdefinities over 
dee terugwerkende kracht in het recht. Als het recht primair gezien wordt als 
richtinggevendd voor het handelen van rechtssubjecten, levert terugwerkende 
krachtt van verplichtende normen een internjuridisch probleem op van inner-
lijkee tegenspraak: men kan geen richting geven aan een voltooid verleden. 
Bijj  terugwerkende kracht van rechtsnormen kan het recht zijn primaire 
functiee niet vervullen. 

Inn Kelsens recht als dwangorde is er geen internjuridisch probleem wan-
neerr een rechtsnorm bepaalt dat iemand kan worden gestraft die zich niet 
na,, maar vóór het stellen van het gedragsvoorschrift op een bepaalde manier 
heeftt gedragen.29 In het recht dat primair dwang reguleert, kan bepaald 

288 Raz 1979, p. 164-179. 

299 Kelsen 1960, p. 13; 1979, p. 22, 116-118. 
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gedragg achteraf als delict worden gekwalificeerd, ook al heeft voor de be-
trokkenee feitelijk geen mogelijkheid bestaan de sanctie door ander gedrag te 
vermijden.. Gewoonlijk gaat men ervan uit dat een sanctie gekoppeld is aan 
eenn handelen of nalaten, omdat dit een delict vormt. Kelsen draait dit om: 
hett handelen of nalaten vormt een delict omdat er een sanctie aan gekoppeld 
is.. De betekenis van 'delict' wordt geheel bepaald vanuit de primaire be-
voegdheidd om met dwang te reageren. Het delictbegrip van Kelsen duidt er 
niett noodzakelijkerwijs op, dat een individu in een concrete situatie in staat 
moett zijn om te vermijden dat hij de voorwaarde voor een sanctie ver-
vult.300 Wat gebeurd is, is gebeurd, daar kan geen wetgever iets aan veran-
deren.. Wat een wetgever wel kan veranderen is de normatieve interpretatie 
vann een gebeurtenis in het verleden. 

Kelsenss benadering leidt tot constructies die weinig vertrouwd zijn.31 

Hijzelff  is consequent en compromisloos: recht normeert de uitoefening van 
socialee dwang. Hij zou dan ook Neumanns stelling verwerpen dat een ver-
bodd van terugwerkende kracht van gedragsvoorschriften reeds is geïmpli-
ceerdd in de internjuridische binding van statelijke autoriteiten aan algemeen 
recht.322 In ontwikkelde rechtsordes zijn bevoegdheden tot dwang afhanke-
lij kk gemaakt van verschillende soorten voorwaarden. Een delict onderscheidt 
zichh van andere voorwaarden voor dwang, doordat het een menselijk hande-
lenn of nalaten is. Een handeling van een rechtssubject is niet een delict 
omdatt een gedragsvoorschrift is overtreden, maar omdat de handeling een 
voorwaardee voor dwang vervult. 

Kelsenn wijst erop dat niet alleen de voorwaarden voor een sanctie met 
terugwerkendee kracht kunnen worden gesteld, maar dat ook bij de bepaling 
vann de sanctiehandeling sprake kan zijn van terugwerkende kracht. In het 

300 Kelsen 1960, p. 117. Kelsens ruime delictbegrip kan voor het huidige Nederlandse recht 
vaakk directer uitdrukken waaraan in feite een sanctie wordt verbonden. Zie bijv. - in verband 
mett de rechtspraak over de aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad bij onjuiste wetsuit-
legg door een overheidsorgaan - Betlem 1996, p. 139: 'Zelfs indien een beschikking vernietigd 
wordtt door een uitleg van de wet door de rechter die voor het overheidsorgaan destijds 
onvoorzienbaarr was, is er toch aansprakelijkheid.' Het is moeilijk in te zien hoe een onvoor-
zienbaree uitleg van een wet destijds een rechtsplicht in de zin van een oriëntatiepunt voor het 
handelenn kon opleveren. Een dergelijke moeilijkheid is er niet bij Kelsens delictbegrip: later 
kann worden bepaald dat het desbetreffende handelen een voorwaarde heeft vervuld waardoor 
thanss een bevoegdheid tot dwang wordt geactiveerd. Zie Brouwer (1998, p. 4-9; 1999, 
p.. 188-208) over rechtszekerheid en terugwerkende kracht van rechtsvormende rechterlijke 
uitspraken. . 

311 Bijv. Hart (1961 p. 35) over Kelsens opvatting: 'On this view, what is ordinarily thought 
off  as the content of law [.,.], is merely the antecedent or "if-clause" in a rule which is direct-
edd [...] to officials'. Het zij opgemerkt dat ook Kelsen dit beschouwt als de inhoud van het 
recht. . 

322 Zie hoofdstuk 8 onder A. 



214 4 RECHTT ALS DWANGORDE 

Duitsee nationaal-socialistische recht is wel eens de uitoefening van geweld, 
diee juridisch gezien moord was op het moment waarop het plaatsvond, met 
terugwerkendee kracht als de uitvoering van een sanctie gekwalificeerd.33 

Hett recht als bijzondere normeringstechniek bevat in zichzelf niets, wat dit 
belet.. Het is een politieke keuze om de juridische techniek op deze manier 
tee gebruiken. Op vergelijkbare wijze zal 'overwinnaarsrechtspraak' bij 
Kelsenn een probleem van politieke moraal zijn, niet een internjuridisch 
probleem.. Dat maakt, zo merk ik ten overvloede op, het probleem niet 
minderr groot; het wordt wel scherper gesteld. 

Eenn derde en laatste voorbeeld van uiteenlopende probleembepalingen 
betreftt de erkenning van een ongebonden rechtssfeer van politiek recht in 
hett positieve recht. Kelsens beeld van recht bevat geen enkele vooropgestel-
dee beperkende binding aan reeds geldig geachte juridische of morele nor-
men.. Hij zou de stelling van Neumann kunnen onderschrijven dat het recht 
zelff  niet kan verhinderen dat conflicterende gedragsvoorschriften worden 
gesteld,, waarvan nu eens het ene, dan weer het andere wordt gehandhaafd. 
Wanneerr Soeteman het probleem van conflicterende normen aan de orde 
stelt,, gaat ook hij ervan uit dat strijdige normen tegelijk kunnen gelden, 
maarr hij meent tegelijkertijd dat strijdigheid niet behoort voor te komen. 
Volgenss hem zijn rechtsnormen 'primair bedoeld om gedrag te richten, aan 
tee bevelen, te beïnvloeden, onder een maatstaf te leggen', in elk geval om 
'ietss aan te geven over de wenselijkheid of onwenselijkheid van bepaalde 
handelingen.'' Conflicterende normen slagen niet in die richtinggeving en als 
normeringg zijn ze daarom 'zinloos' en 'mislukt'. Het poneren van de gel-
dingg van twee strijdige gedragsvoorschriften is volgens Soeteman irrationeel 
enn deze irrationaliteit 'berust op de omstandigheid dat de normatieve oorde-
lenn van de normsubjecten iets verlangen waar deze onmogelijk aan kunnen 
voldoenn of dat ze, in combinatie, niet duidelijk maken wat ze verlangen.' 
Soetemann verwijt Kelsen dat deze zich van dit probleem onvoldoende reken-
schapp kan geven. Kelsen volstaat ermee te signaleren dat tussen conflicte-
rendee gedragsvoorschriften een strijdigheid bestaat 'die simpelweg hierop 
neerkomtt dat het niet mogelijk is de ene norm te gehoorzamen zonder de 
anderee te overtreden.'34 Zulke normering is kelseniaans gedacht echter niet 
zinlooss of mislukt. De strijdige gedragsvoorschriften kunnen niet worden 
losgemaaktt van hun positie in het primaire recht, en dit recht regelt be-
voegdhedenn tot dwang, ongeacht de omstandigheid of de rechtssubjecten in 

333 Kelsen 1960, p. 13; 1979, p. 117. 
344 Soeteman 1984, p. 136, 148-149. Zie hoofdstuk 16 onder C voor Kelsens eerdere opvat-
tingg dat normenconflicten in de beschrijving van recht door wetenschappelijke interpretatie 
moetenn worden weggewerkt. 
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staatt zijn te vermijden dat zij door schending van secundaire gedragsvoor-
schriftenn de bevoegdheden activeren. 

Degenenn die het richtinggevende karakter van recht voor de rechtssubjec-
tenn voorop stellen, leggen gemakkelijk, en vrijwel ongemerkt, een morele 
drempell  in het rechtsbegrip. Bij Soeteman is dat te zien wanneer hij zegt dat 
onzee rechtscultuur onmiskenbaar de norm bevat dat rechtspraak niet wille-
keurigg mag zijn, en daaraan toevoegt: 'Wie, op theoretisch niveau, bij een 
beschrijvingg en analyse van het rechtsfenomeen, voor deze norm geen plaats 
heeftt schiet reeds daarom tekort. Hij schiet niet tekort omdat, in zijn analy-
se,, de rechter de facto naar willekeur recht kan spreken (zoals logisch be-
zienn inderdaad mogelijk is), wèl omdat, in zijn analyse, de rechter naar 
willekeurr recht mag spreken (in de zin: dat zulks hem niet verboden is), of 
beter:: omdat hij niet in staat is criteria aan te geven op grond waarvan 
rechtspraakk als willekeurig veroordeeld kan worden.'35 Zulke criteria zijn 
well  te vinden in Fullers theorie over de inner morality of law. Het recht 
moett volgens Fuller worden ingericht als richtinggevend voor het handelen 
vann de rechtssubjecten. Dan erkent het recht hun morele waardigheid als 
verantwoordelijkee actoren. Juist doordat Fuller deze morele drempel in het 
rechtsbegripp legt, wordt zijn theorie over recht een theorie over een imma-
nentee minimale morele legitimiteit van positief recht. In Fullers theorie is er 
inn het positieve recht geen rechtssfeer van ongebonden politiek recht.36 

355 Soeteman 1984, p. 144. 

366 Fuller 1969, p. 33v., 106-107, 155-157, 162. 



15. . 

Positiviteitt en effectiviteit 

Kelsenss beeld van de rechtssfeer van het politieke recht is met het voorgaan-
dee nog steeds niet volledig geschetst. Het positiviteitsbeginsel in de grond-
normm maakt de objectieve gelding van een rechtsnorm afhankelijk van een 
normstellendd feit. Objectieve gelding van een rechtsnorm houdt echter ook 
inn dat de norm blijf t gelden nadat de handeling waardoor de norm is ge-
vormdd reeds verleden tijd is geworden. 

A.. Effectiviteit in de grondnorm 

Nadatt een wetgever een wet heeft vastgesteld, richt hij zijn aandacht weer 
opp iets anders. Wanneer een rechterlijk vonnis wordt geëxecuteerd, is de 
rechterr allang met andere zaken bezig. De executie van een testament vindt 
pass plaats na overlijden van degene die de testamentaire normen heeft ge-
steld.. Voor een voortgezette gelding, dat wil zeggen: voor een gelding in de 
tijdd nadat de feitelijke normstellende 'wil ' verdwenen is, is iets anders nodig 
dann positiviteit. 

Hett probleem dat hier aan de orde is, is verwant met wat Hart het 'per-
sistentie'-probleemm in het recht noemt: hoe kan recht dat afkomstig is van 
eenn vroegere, reeds lang verdwenen wetgever nog steeds geldend recht zijn? 
Hartt kiest als oplossing dat in actueel recht een regel bestaat die vaststelt 
wiee tot wetgeving bevoegd is, en dat deze regel kan terugverwijzen in de 
tijd.. Hij gebruikt de 'notion of an accepted rule conferring authority on the 
orderss of past and future, as well as present, legislators'.1 

11 Hart 1961, p. 60-64, m.n. 62. Hart verwerpt de bevelsconstructie voor de oplossing van 
hett persistentieprobleem die hij leest bij Hobbes: '[T]he legislator is he, not by whose authori-
tyy the laws were first made, but by whose authority they now continue to be laws'. Hobbes 
maaktt deze opmerking echter in verband met het probleem van de continuïteit van wetgevend 
gezagg bij een breuk in de opeenvolging van wetgevers, volgens Hart zelf (p. 60-61) 'the 
converse'' van het persistentieprobleem. Hobbes 1651/1986, (Ch. 26) p. 315: 'If the Soveraign 
off  one Common-wealth, subdue a People that have lived under other written Lawes, and 
afterwardss govern them by the same Lawes, by which they were governed before; yet those 
Lawess ar the Civill Lawes of the Victor, and not of the Vanquished Common-wealth.' Keise-
niaanss gezegd: de grondnorm van deze gemeenschap is veranderd; thans wordt bij de normen 
vann deze rechtsorde voorondersteld dat de overwinnaar de initiële bevoegde rechts vormer is. 
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Hartss oplossing van het persistentieprobleem kan niet dienen ter oplossing 
vann het probleem van Kelsen. Bij Kelsen gaat het niet slechts om de vraag 
hoee rechtsnormen nog geldig kunnen zijn die ooit, eventueel in een ver 
verleden,, gesteld zijn door een thans niet meer aanwezige wetgever. Het 
probleemm ontstaat bij elke norm, ogenblikkelijk nadat de normstellende 
handelingg is verricht. De vraag is: een normsteller heeft een geldige norm 
geproduceerd,, maar wat dan, wat gebeurt er verder met die norm? De 
voorwaardee voor het voortdurende bestaan van rechtsnormen is volgens 
Kelsen:: de (ooit) gestelde normen zijn werkzaam. Dit is het effectiviteitsbe-
ginsell  van recht.2 Nadat de normerende intentie van de normsteller verdwe-
nenn is, is de werking van de norm noodzakelijk voor de objectieve gelding 
ervan.. Effectiviteit van een rechtsnorm is een noodzakelijke voorwaarde 
voorr de voortduring van de gelding van de rechtsnorm nadat deze is gesteld. 
Alss vooronderstelling in de grondnorm moet worden opgenomen, dat gel-
dendd recht werkzaam recht is. Geldend recht is niet alleen positief, gesteld 
recht,, het is ook effectief recht.3 

Wanneerr het effectiviteitsbeginsel in de grondnorm is opgenomen, kunnen 
dee bevelen van een roversbende niet meer als geldende rechtsnormen wor-
denn geïnterpreteerd. De bevelen van de rovers voldoen aan de voorwaarde 
vann positiviteit: ze zijn door mensen gesteld. De definitie van recht als 
dwangordee verhindert het bepaald niet om de bevelen van de rovers als 
geldendd recht te beschouwen: als men slechts let op de subjectieve betekenis 
vann de gebiedende handelingen, dan is er geen verschil tussen de bevelen 
vann de roversbende en de gebiedende handelingen van bijvoorbeeld iemand 
diee optreedt als rechter. Wat de bevelen van de rovers missen, en wat ver-
hindertt dat hun normstellende handelen wordt geïnterpreteerd als objectief 
geldigee norm, is: duurzame werking. Het bevel van de rover is verdwenen 
zodraa de rover ophoudt iets van zijn slachtoffer te willen.4 

Effectiviteitt is bij Kelsen evenmin als positiviteit een criterium in een 
praktischee identificatieregel van geldend recht, evenmin als positiviteit. Het 
misverstandd dat de grondnorm een identificatieregel is, heb ik reeds bespro-

22 Kelsen 1960, p. 11; 1979 p. 271 nt. 88. Zo nu en dan gebruikt Kelsen 'positiviteit' in 
ruimee zin; dan omvat 'positiviteit' zowel het feitelijk gesteld zijn van de normen als de feitelij-
kee werking ervan; bijv. Kelsen 1960, p. 207 dubbele-asterisknoot; 1979, p. 114. Ik reserveer 
'positiviteit'' voor de normvormende feiten, voornamelijk normstellende handelingen. 

33 Kelsen zou mijns inziens Harts probleem van de 'persistentie van het recht' niet als een 
bijzonderr probleem beschouwen. Hart kiest voor de oplossing van zijn probleem zijn positie in 
hett heden, en laat een terugwerkende regel bestaan. Op kelseniaanse wijze kan men voor elke 
norm,, een jonge of een stokoude, een positie kiezen die een combinatie inhoudt van verleden 
enn heden: een in het verleden gestelde geldige norm is thans geldig als zij (nog steeds) werk-
zaamm is. 

44 Kelsen 1960, p. 48. 
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kenn in verband met het positiviteitsbeginsel.5 Het doet zich op dezelfde 
wijzee voor bij het effectiviteitsbeginsel. 

Dee rule of obsolescence van Hart is wel een praktijkregel. De praktijk 
waardoorr de ultieme identificatieregel van een rechtssysteem wordt geconsti-
tueerd,, kan inhouden dat een regel die lange tijd heeft opgehouden werk-
zaamm te zijn, niet langer beschouwd wordt als een regel van het systeem.6 

Alss de rule of obsolescence bestaat, dat wil zeggen: wordt gepraktiseerd, 
dann kan men onderscheid maken tussen enerzijds langdurig niet meer werk-
zame,, en daarom niet geldige rechtsregels, en anderzijds nog steeds werkza-
mee of niet langdurig niet-werkzame, en daarom geldige regels. 

Bijj  Kelsen heeft de grondnorm niet zo'n praktisch productieve, identifice-
rendee functie. Positiviteit en effectiviteit zijn begrippen die gebruikt worden 
voorr de conceptuele ordening, de interpretatie, van een gegeven rechtswer-
kelijkheid.. Men kan er bijvoorbeeld aan twijfelen of een bepaalde, wellicht 
langg geleden gestelde norm, nog werkt. Of men kan er, in een revolutionai-
ree situatie, aan twijfelen of een gehele rechtsorde nog wel effectief is. Op 
hett moment dat men bij de desbetreffende norm of rechtsorde de bijpassen-
dee grondnorm denkt, geeft men er blijk van dat de twijfel verdwenen is. 
Dann heeft men de werking van die norm of van de desbetreffende rechtsorde 
voorondersteld.. Blijf t men daarentegen twijfelen aan bijvoorbeeld de wer-
kingg van een rechtsorde, dan zal men niet langer beweren dat er sprake is 
vann een geldige rechtsorde, of zal men die bewering clausuleren. Anders 
gezegd:: dan zal men niet zonder meer de bijpassende grondnorm vooronder-
stellen.. Weer anders gezegd: dan zal men niet zonder meer overgaan tot de 
normatievee interpretatie van de feitelijke wilshandelingen met hun 'juridi-
schee zelfduiding'. De 'transformatie' van de subjectieve betekenis van de 
normstellendee handelingen in de objectieve betekenis van geldende normen 
zall  niet langer zonder meer plaatsvinden. 

Kelsenn zelf formuleert dit inzicht vanuit het statische perspectief van de 
reedss gedachte, reeds geldige grondnorm als volgt: 'De grondnorm kan 
alleenn een rechtsvormende autoriteit instellen wier normen over het geheel 
genomenn in acht worden genomen, zodat het sociale leven in grote lijnen 
verlooptt conform de rechtsorde die op de [gefingeerde] norm is geba-
seerd.'7 7 

Mett de opname van het effectiviteitsbeginsel in de grondnorm is het 
geheell  van vooronderstellingen voor de beschrijving van een geldende 
rechtsordee voltooid. Het eindresultaat is dat Kelsens rechtspositivistische 

55 Zie hoofdstuk 13 onder C. 

66 Hart 1961, p. 100, 247. 

77 Kelsen 1945/1961, p 437 (in het origineel: 'based on the hypothetical norm'). 
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grondnormm bevat: het positiviteitsbeginsel van recht, een definitie van recht 
alss dwangorde, de autorisering van initiële positieve rechtsvorming, en 
tenslottee het effectiviteitsbeginsel van recht. Kelsen zelf geeft nergens een 
formuleringg van de grondnorm die alle vooronderstellingen bevat. Wanneer 
menn bij initiële rechtsvorming vooral let op het door de historisch eerste 
wetgeverr van een rechtsorde gestarte rechtsvormingsproces, kan de volledi-
gee grondnorm op basis van Kelsens aanwijzingen als volgt worden geformu-
leerd:: dwang van mens tot mens kan worden uitgeoefend onder de voor-
waardenn en op de wijzen zoals deze zijn vastgesteld in de feitelijk gestelde, 
overr het geheel genomen werkzame historisch eerste constitutie, en in de 
overeenkomstigg deze constitutie gestelde, over het geheel genomen werkza-
mee algemene normen en werkzame individuele normen.8 

B.. Causale effectiviteit en normatieve effectiviteit 

Hett wordt Kelsen wel verweten dat hij zich niet houdt aan zijn eigen gebod 
omm normatieve en causale interpretaties van de werkelijkheid strikt te schei-
den,, wanneer hij de werking van recht in verband brengt met de gelding van 
recht.. De Jong en Dorbeck-Jung schrijven bijvoorbeeld: 'Tenslotte komt hij 
tott verbazing van velen tot de conclusie dat het gelden van een norm eigen-
lij kk toch niet los kan worden gezien van de (feitelijke) werkzaamheid ervan 
[...].. Met deze laatste stap komt Kelsen uiteindelijk toch bij de empirie 
terecht.. Hij verlaat de normatieve zuiverheid van zijn leer.'9 

Dezee kritiek berust mijns inziens op een misverstand. Men meent dat de 
geldingg van recht duidt op het ideële bestaan van recht als norm, terwijl de 
werkingg van recht zou duiden op causale effecten van het recht in een empi-
rischee werkelijkheid. Deze opvatting is niet die van Kelsen. 

a.a. Doelmatigheid van normstellend handelen 
Kelsenn ontkent niet dat normstellende handelingen causale effecten kunnen 
hebben.. Sterker nog, de normsteller zal volgens hem tot doel hebben derge-
lijkee effecten teweeg te brengen. Degene die de norm stelt, bijvoorbeeld 
B&WW dat een bepaald formaat van vuilniszakken voorschrijft, wil iets berei-
ken,, namelijk dat men in de gemeente vuilniszakken van bepaalde afmetin-
genn gebruikt. De normstelling wordt geacht een geschikt middel te zijn voor 

88 Anders gezegd, vanuit het perspectief van de rechtssubjecten die onderworpen zijn aan het 
verplichtendee - secundaire - recht: men moet zich gedragen overeenkomstig de verplichtende 
normenn die zijn gesteld in het proces van rechtsvorming dat bepaalt dat dwang van mens tot 
menss kan worden uitgeoefend ..., enzovoort; zie hoofdstuk 16 over de dubbele functie van de 
grondnorm. . 

99 De Jong/Dorbeck-Jung 1997, p. 75-76. 
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hett teweegbrengen van het gedrag conform de norm. Causale effectiviteit 
vann normerend handelen heeft met dergelijke middel-doel-relaties te maken. 
Hett stellen van de norm moet op de een of andere manier motiveren tot het 
doorr de normsteller gewenste gedrag. 

Ookk in het recht wil de normsteller motiveren tot het gewenste gedrag. 
Niett per se tot gehoorzaamheid. Een veroorzaking van een gehoorzaam-
heidsintentiee aan de zijde van de rechtssubjecten is slechts één van de vor-
menn waarin de causale effectiviteit van de juridische normstelling zich kan 
voordoen.. Ook in het geval van de anarchist, die niet gehoorzaamt - hij 
erkentt niet de gelding van de norm -, maar met de sanctie in het vooruit-
zichtt zwicht voor het machtswoord van de rechtsnormsteller, is er de causa-
lee relatie tussen de normstellende handeling en het handelen conform de 
norm.100 Het verschijnsel van de calculerende burger is in Kelsens theorie 
geenn teken van gebrek aan effectiviteit van het recht. 

Dergelijkee middel-doel-relaties tussen de normstellingshandeling en het 
doorr de normsteller gewenste gedrag hebben te maken met de - normerings-
technischee - vraag, wat moet worden gedaan om een bepaald doel te berei-
ken,, en roepen problemen van doelmatige normstelling op. Deze causale 
relatiess zijn rechtens niet relevant, want: 'Die teleologische Notwendigkeit 
istt eine kausale Notwendigkeit, ein Mussen, kein Sollen'.11 

Hett recht bemoeit zich niet met de motieven van het gedrag van de 
rechtssubjecten.. Iemand die er niet van op de hoogte raakt dat B&W een 
bepaaldd formaat van vuilniszakken heeft voorgeschreven, wordt niet door 
hett uitvaardigen van dat voorschrift beïnvloed. Iemand die daar wel van op 
dee hoogte is, maar wiens gebruik van vuilniszakken van het correcte for-
maatt noch door de opgelegde plicht noch door de vrees voor de sanctie 
wordtt gemotiveerd, wordt er niet door beïnvloed. Van beiden kan het uiter-
lijkee gedrag conform de gestelde norm zijn, bijvoorbeeld onder invloed van 
dee omstandigheid dat slechts het voorgeschreven formaat te koop is. Nu hun 
gedragg uiterlijk conform de gestelde norm is, kan het worden geïnterpre-
teerdd als vermijding van de dwang waarmee is gedreigd. 

Dee rechtens relevante effectiviteit van normen heeft bij Kelsen betrekking 
opp twee soorten situaties. Ten eerste de situatie waarin het feitelijk gedrag 

100 Bij symboolwetgeving verwacht men een causaal effect tos van een verlening van be-
voegdhedenn tot dwang. Dergelijke wetgeving reguleert geen dwang en is daarom te beschou-
wenn als een 'rechtens irrelevant product'. 
111 Kelsen 1960, p. 24; 1979, p. 9, 10, 76. Kelsen (1979, p. 11-12) betreurt het dan ook dat 
Kantt zijn 'hypothetische imperatief' presenteert als een Sollen. Hypothetische imperatieven 
zijnn 'Imperative der Geschicklichkeit' bij een gesteld doel. Wat gedaan moet worden om een 
off  ander doel te bereiken, is een kwestie van oorzaak en gevolg, niet van Sollen maar van 
Mussen, Mussen, 
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vann rechtssubjecten wordt beschouwd als gedrag conform de aan hen gerich-
tee gedrags voor schriften. Dan is sprake van 'naleving' van - secundaire -
rechtsnormen.. Ten tweede de situatie waarin het feitelijk handelen van een 
juridischee gezagsdrager wordt beschouwd als handelen conform de norm die 
dee reactie regelt op schending van die gedragsvoorschriften. Dan is sprake 
vann 'toepassing' van - primaire - rechtsnormen.12 

b.b. 'lm grofien und ganzen' werkzaam recht 
Zoalss het positiviteitsbeginsel in de grondnorm betrekking heeft op feitelij-
ke,, op het gedrag van anderen gerichte wilshandelingen, zo heeft ook het 
effectiviteitsbeginsell  betrekking op de feitelijke werkelijkheid van het recht. 
Hett is de werkelijkheid van een effectieve rechtsorde die kan worden ge-
ïnterpreteerdd als geldende rechtsorde.13 Effectiviteit van recht is als gel-
dingsvoorwaardee in de grondnorm opgenomen. Dat wil zeggen dat men bij 
vooronderstellingg aanneemt dat deze voorwaarde vervuld is, wanneer men in 
dee rechtswerkelijkheid handelingen opmerkt die men als normconforme 
handelingenn interpreteert. Als een handeling wordt geïnterpreteerd als toe-
passingg van een geldige norm, dan veronderstelt men de werking van de 
normm die wordt toegepast. Als een handeling wordt geïnterpreteerd als 
vermijdingg van een sanctie (ongeacht de oorzaken ervan), dan veronderstelt 
menn de werking van de norm die aan overtreding van een gedragsvoor-
schriftt een sanctie koppelt. 

Wanneerr zal een rechtswetenschapper die een geldende rechtsorde be-
schrijft,, aannemen dat een rechtsnorm of een rechtsorde effectief is? Kelsen 
steltt dat het voor de rechtens relevante effectiviteit van recht voldoende is 
alss een rechtsregel of een rechtsorde im grofien und ganzen werkzaam is. 

122 De handeling waardoor een bevoegdheid wordt uitgeoefend in overeenstemming met een 
bevoegdheidverlenendee norm zou men evengoed, zo niet handiger, 'naleving van recht' 
kunnenn noemen. Maar Kelsen associeert 'naleving van recht' kennelijk met het voldoen aan 
eenn rechtsplicht, en heeft dan een andere term nodig voor de uitoefening van een bevoegdheid. 
Hett voordeel van zijn terminologie is dat er afzonderlijke termen zijn voor het normconforme 
handelenn in het kader van het primaire recht en het normconforme handelen in het kader van 
hett secundaire recht. Het nadeel van zijn gebruik van 'rechtstoepassing' is, dat er geen afzon-
derlijkee termen zijn voor enerzijds de normconforme uitoefening van een bevoegdheid en 
anderzijdss het gebruik van een rechtsnorm als interpretatieschema om de normatieve status te 
bepalenn van een nog ongeïnterpreteerde werkelijkheid. Door Kelsens terminologie te volgen 
laatt ik het voordeel de doorslag geven. 

133 Volgens Kelsen (1960, p. 220; 1945/1961, p. 121) is er niet slechts bij het positiviteitsbe-
ginsell  maar ook en vooral bij het effectiviteitsbeginsel in zekere zin sprake van een transfor-
matiee van macht in recht. Het resultaat van de opname van het effectiviteitsbeginsel in de 
grondnormm is: geldend recht kan niet duurzaam bestaan zonder macht. Hij zegt zelfs: 'Ver-
vangtt men het begrip werkelijkheid - als werking van de rechtsorde - door het begrip macht, 
dann valt het probleem van gelding en werking van de rechtsorde samen met dat van recht en 
macht.. Recht kan niet bestaan zonder macht.' 
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Eenn normsteller kan met een gedragsvoorschrift preventie tot doel heb-
ben.. De ideale situatie is in dat geval dat in het geheel geen gedrag voor-
komtt in afwijking van die norm. In dat geval is ook geen reactie te ver-
wachtenn op schending van het gedragsvoorschrift. De werking van de norm 
blijf tt beperkt tot naleving. Voor de beschrijving van het recht is er dan 
echterr een probleem. Hoe kan zo'n volledig nageleefde norm worden onder-
scheidenn van een norm die gebiedt wat toch al zal gebeuren, of die verbiedt 
watt men niet kan doen? Een norm die verplicht tot gedrag waarvan men van 
tevorenn al weet dat het zich moet voordoen, is volgens Kelsen zinloos, en 
zouu niet als geldige norm beschouwd moeten worden. Een normsteller die 
mett zijn op het gedrag van anderen gerichte intentie van die anderen ver-
langtt dat zij iets doen of nalaten wat zij niet kunnen doen of nalaten, handelt 
'zwecklos'.. Om vast te kunnen stellen dat een volledig nageleefde norm niet 
eenn zinloze, maar een sterk werkzame norm is, voert Kelsen de voorwaarde 
inn dat de mogelijkheid om de norm na te leven of ervan af te wijken (waar-
doorr bevoegdheden tot dwang worden geactiveerd) altijd gegeven moet 
zijn.144 Het resultaat is mijns inziens hetzelfde als bij Raz, te weten de in-
voeringg van de contrafactische voorwaarde: 'if presented with the appropri-
atee case the courts would act on the law'.15 

Kelsenn maakt onderscheid tussen de werking van een individuele, op een 
bijzonderee persoon in een concrete situatie toegespitste rechtsnorm, de 
werkingg van algemene rechtsnormen, en de werking van een rechtsorde als 
geheel. . 

144 Kelsen 1979, p. 112; vgl. Kelsen 1979, p. 15: het bevel de deur te sluiten heeft geen 
objectt als de deur reeds gesloten is; het bevel kan niet worden opgevolgd, en men kan ook 
niett op zinvolle wijze zeggen dat het achterwege laten van het sluiten van de deur duidt op 
ongehoorzaamheidd aan het bevel. Kelsen onderschrijft dus volgens Raz (1980, p. 124) het 
beginsel:: 'ought' implies 'can' and 'can abstain'. Uitgebreid over dit beginsel: Wright 1963, 
p.. 108-116. Zie ook Kelsen 1960, p. 11, 98, 219; 1979, p. 113. De onderschrijving van dit 
beginsell  lijk t op gespannen voet te staan met Kelsens ruime acceptatie van de mogelijke 
terugwerkendee kracht van normen (zie hoofdstuk 14 onder D); een gedragsvoorschrift dat nog 
niett gold op het moment dat het gedrag plaatsvond, kon destijds niet worden nageleefd of 
geschonden.. Dit probleem is mijns inziens op te lossen door het accent anders te leggen. Het 
genoemdee beginsel heeft geen betrekking op het kunnen naleven of schenden van een geldende 
norm,, maar op het kunnen verrichten of achterwege laten van het gedrag dat wordt genor-
meerd.. Een dichte deur kan men niet sluiten, en niet nalaten te sluiten. De terugwerkende 
normm gaat inderdaad pas gelden wanneer zij is gesteld. Maar de inhoud van die norm strekt 
zichh (mede) uit tot gedrag van de rechtssubjecten in het verleden. Wanneer de met terugwer-
kendee kracht genormeerde handelingen destijds achterwege konden worden gelaten en konden 
wordenn verricht, is er geen strijd met het beginsel. De wetgever heeft thans de normatieve 
statuss van reeds voltooid, maar vroeger vermijdbaar gedrag veranderd en het alsnog gekwalifi-
ceerdd als een delict. Daardoor worden vanaf het moment dat de norm gaat gelden, bevoegdhe-
denn tot dwang in reactie op dat gedrag geactiveerd. 

155 Raz (1979, p. 88) presenteert zijn oplossing overigens onder verwerping van Kelsens 
effectiviteitsopvattingg en als alternatief daarvoor. 
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Voorr individuele normen, bijvoorbeeld voor een rechterlijke beslissing 
datt deze rover moet worden gestraft met vijf jaar gevangenisstraf, is effecti-
viteitt een kwestie van alles-of-niets. Effectief is de individuele norm slechts 
bijj  een handeling conform deze norm. Bij de veroordeling tot gevangenis-
straff  gaat het rechtstreeks om de fysieke implementatie van de door de 
rechterr bevolen sanctie door de bevoegde executeur. 

Hett is ingewikkelder om de effectiviteit van algemene normen vast te 
stellen.. In een algemene norm zijn de voorwaarden voor een sanctie en de 
aanduidingg van de sanctiehandeling nog slechts in abstracto bepaald. Het is 
eenn bijzonderheid van de gelding van de algemene norm, dat deze moet 
wordenn beschouwd als een proces. Het stellen van de algemene norm moet 
wordenn gecombineerd met de individualisering ervan in een concrete situa-
tie.166 Er kunnen zich concrete situaties voordoen waarin de abstract bepaal-
dee voorwaarden van de algemene norm zijn vervuld. Als in zulke gevallen 
werkelijkk een individuele norm wordt gesteld conform de algemene norm 
(enn de sanctie wordt uitgevoerd), dan heeft de algemene norm 'volle gel-
ding'.. In een situatie van 'volle gelding' is in de rechtswerkelijkheid te 
constaterenn dat de algemene norm werkt, effectief is. De algemene norm 
werktt echter niet alleen op momenten waarop zij haar volle gelding bereikt. 
Err zijn ook situaties waarin feitelijk aan de toepassingsvoorwaarden is vol-
daan,, maar de norm niet wordt toegepast. Kelsens stelling is, dat voor 
effectiviteitt van algemene normen vereist is dat zij im grofien und ganzen 
werkzaamm zijn. 

Watt betreft de effectiviteit van de rechtsorde in z'n geheel is er de vol-
gendee bijzonderheid. Het is volgens Kelsen een noodzakelijke voorwaarde 
voorr de gelding van elke afzonderlijke tot de rechtsorde behorende norm, 
datt de orde als zodanig im grofien und ganzen werkzaam is.17 Anders ge-
zegd:: de grondnorm kan slechts de gelding van een im grofien und ganzen 
werkzamee rechtsorde funderen. Bij twijfel aan de effectiviteit van een 
rechtsorde,, zal men aarzelen om een grondnorm van die rechtsorde te ver-
onderstellen.. Hart geeft Kelsens standpunt als volgt weer, vertaald in de 
terminologiee van zijn eigen theorie: 'The general efficacy of the system is 
nott a criterion of validity provided by the rule of recognition of a legal 
system,, but is presupposed though not explicitly stated whenever a rule of 
thee system is identified as a valid rule of the system by reference to its 
criteriaa of validity, and unless the system is in general efficacious, no mea-
ningfull  statement of validity can be made.'18 

166 Kelsen 1979, p. 39, 246 nt. 43. 

177 Kelsen 1960, p. 212; 1961, p. 41-42, 118-122. 

188 Han 1961, p. 247 nt. 100, p. 100-101. Hart merkt op dat hij van Kelsens standpunt in 
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Dee kritiek dat Kelsen zich niet houdt aan zijn eigen gebod om normatieve 
enn causale interpretaties van de feitelijke werkelijkheid strikt te scheiden, 
treftt geen doel. Mij dunkt dat Kelsen met de hier geschetste opvatting op 
geenn enkele manier suggereert dat het effectiviteitsbeginsel in de grondnorm 
verlangtt dat voor de gelding van recht enig oorzakelijk verband bestaat 
tussenn het normstellende handelen en de naleving of de toepassing van de 
gesteldee normen. Hij spreekt zich niet uit over een causale invloed van de 
normstellingg op het gedrag van de rechtssubjecten of van de juridische 
autoriteiten.. 'Der Begriff der Wirksamkeit', zo zegt hij zelf, 'hat hier eine 
normative,, keine kausale Bedeutung.'19 

c.c. 'Voedsel' voor gelding 
Kelsenn lijk t zich met enige wanhoop te keren tegen de misverstanden rond 
zijnn effectiviteitsbeginsel. Hij zegt dat hij nooit heeft beweerd: 'Als een 
rechtsnormm niet werkzaam is, dan is zij ook niet geldig.' Zijn stelling is, dat 
eenn geldige rechtsnorm haar gelding verliest als zij haar werking verliest, of 
alss zij helemaal niet werkzaam wordt. Een norm geldt reeds voordat zij 
werkt.. Een norm begint te gelden op het moment dat een feitelijke normstel-
lendee handeling als objectief geldige norm wordt geïnterpreteerd, op grond 
vann het positiviteitsbeginsel van recht. Als een rechter een wet toepast on-
middellijkk na de afkondiging van die wet, dan past hij een geldige wet toe 
diee nog niet werkzaam kon zijn. Er konden nog geen handelingen conform 
dee norm zijn verricht.20 

Geldingg is bij Kelsen de - ideële - bestaanswijze van recht. Voorwaarden 
voorr de gelding van recht zijn voorwaarden voor het bestaan van recht in 
zijnn normativiteit. Het zijn voorwaarden voor de normatieve interpretatie 
vann de werkelijkheid. Positiviteit en in aanvulling daarop effectiviteit zijn de 
voorwaardenn voor de gelding van recht, en dus de bestaansvoorwaarden 
voorr recht in zijn normativiteit. Met een voorbeeld probeert Kelsen de 
relatiee toe te lichten tussen gelding als bestaanswijze van recht enerzijds en 
positiviteitt en effectiviteit als geldingsvoorwaarden anderzijds. Een mens 
moett geboren worden om te leven, Maar om in leven te blijven, moeten ook 

zoverree afwijkt, dat hij effectiviteit van het systeem weliswaar ziet als de normale context 
voorr uitspraken over gelding, maar dat zulke uitspraken onder speciale omstandigheden ook 
zinvoll  kunnen zijn als het systeem niet meer effectief is. Een docent bijvoorbeeld die op een 
levendigee manier Romeins recht doceert, spreekt zijns inziens in termen van geldend Romeins 
recht.. Dat Hart hier een afwijking van Kelsens standpunt vermoedt, komt mijns inziens slechts 
doordatt zijn rule of recognition niet geldig is, maar slechts wordt gepraktiseerd. De kelseni-
aansee docent zal rechtstreeks kunnen zeggen dat hij de bijpassende grondnorm inclusief 
effectiviteitt van het Romeinse recht veronderstelt. 

199 Kelsen 1960, p. 28. 

200 Kelsen 1960, p. 11; 1979, p. 271 nt. 88. 
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anderee voorwaarden worden vervuld. Hij moet bijvoorbeeld voedsel tot zich 
nemen.. Als deze voorwaarde niet wordt vervuld, verliest de mens zijn 
leven.. Het leven zelf is echter niet identiek met het geboren worden, noch 
mett het nuttigen van voedsel.21 

Aann Raz lijk t de wanhoop van Kelsen niet besteed.22 De verklaring hier-
voorr is wellicht dat Raz onder de bestaansvoorwaarden van recht iets anders 
verstaatt dan Kelsen. Wat bij Kelsen het bestaan van recht in zijn normativi-
teitt is, komt bij Raz neer op wat deze de 'identiteit van rechtssystemen' 
noemt.. Om die identiteit te kunnen vaststellen moet men weten welke nor-
menn deel uitmaken van een geldend rechtssysteem.23 Los hiervan bespreekt 
Razz het probleem van wat hij het 'bestaan van een rechtssysteem' noemt, en 
ditt probleem komt bij hem neer op de vraag naar de voorwaarden voor het 
empirischee bestaan van een rechtsorde. In het kader hiervan weidt Raz uit 
overr aspecten van causale effectiviteit van recht en over empirische voor-
waardenn voor gehoorzaamheid aan recht.24 

Kelsenn laat binnen zijn internjuridische, rechtswetenschappelijke benade-
ringg van recht geen uitspraken toe die het karakter hebben van een causale 
interpretatiee van de rechtswerkelijkheid. De beginselen van positiviteit en 
effectiviteitt duiden inderdaad op voorwaarden die feitelijk vervuld moeten 
zijn:: de voorwaarde van het gesteld zijn van een rechtsnorm en de voor-
waardee van het zich voordoen van handelingen die als rechtsnaleving of 
rechtstoepassingg worden geïnterpreteerd. Maar dit zijn de feitelijke voor-
waardenn voor het ideële bestaan van recht, voor de gelding van het recht, 
niett voor het bestaan van een rechtsorde als empirisch verschijnsel. De 
normstellendee handelingen met 'juridische zelfduiding' plus de handelingen 
diee - door welke oorzaak ook - overeenstemmen met de gestelde normen, 
vormenn de feitelijke basis van de rechtsorde, het 'empirische rechtsmateri-
aal',, de 'historisch-politieke werkelijkheid' van het recht.25 Door deze han-
delingenn te combineren met de vooronderstelling van een bijpassende grond-

211 Kelsen 1960, p. 219. 
222 Noch aan Soeteman (1996, p. 2836), die stelt dat Kelsen op het probleem van gelding en 
werkingg lijk t 'vast te lopen door zijn stelling dat effectiviteit niet de grond maar wel de 
bestaansvoorwaardee is voor rechtsnormen.' 
233 Raz 1980, p. 1, (Ch. VII I 'The Identity of Legal Systems') p. 187v. Uit de criteria die 
menn gebruikt om te bepalen welke normen deel uitmaken van een geldend rechtssysteem, kan 
menn de criteria afleiden voor de identiteit van het rechtssysteem, waarmee men de vraag 
beantwoordtt door welke normen het systeem wordt gevormd. 
244 Raz 1980, (Ch. IX, 'On the Existence of Legal Systems') p. 203v. De bespiegelingen van 
Razz over wat hij ziet als de bestaansvoorwaarden van recht, zouden voor Cotterrell (vgl. 
1989,, p. 94) waarschijnlijk een voorbeeld zijn van de volgens hem vaak voorkomende 'socio-
logicall  drift' in de normatieve rechtstheorie. 
255 Kelsen 1945/1961, p. 402, 437. 
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normm verkrijgt men een normatief geïnterpreteerde rechts werkelijkheid. Dan 
iss er het ideële bestaan van recht, anders gezegd: dan bestaat de normatieve 
eenheidd van een geldende rechtsorde. 

Bijj  Raz is het misverstand over de werking van recht als voorwaarde 
voorr (voortduring van) gelding duidelijk merkbaar. Raz is van mening dat 
Kelsenn de gelding van een rechtsnorm afhankelijk maakt van de gedragsbe-
invloedendee effecten van de norm. Zijn interpretatie van Kelsens theorie 
getuigtt op dit punt niet van welwillendheid. Hij zegt dat Kelsen 'of course 
deniess that he is dealing with the motivational influence that the law exerci-
ses'.. Toch beweert hij: 'One version of the erroneous [...] suggestion that 
thee motivational force of a rule decides its normative character has been 
convincinglyy refuted by Hart in criticizing Kelsen, one of the more forceful 
defendantss of this fallacy.'26 Kelsen duidt echter met de voorwaarde dat de 
rechtsordee im grofien und ganzen werkzaam is, slechts op uiterlijke overeen-
stemmingg van het sociale leven met de rechtsnormen, zonder in te gaan op 
dee oorzaken van die overeenstemming. 

Razz biedt een alternatief voor wat hij als Kelsens positie beschouwt. Men 
moett de nadruk leggen op 'the law's intention' als de beslissende factor 
voorr de beschrijving van de normatieve aard van het recht. Dan behoudt 
menn de aansluiting met de fundamentele intuïtie die ten grondslag ligt aan 
hett werk van vele rechts wetenschappers, te weten dat de aard van recht 
afhangtt van de activiteiten en attitudes van de belangrijkste rechtsinstituties 
diee verantwoordelijk zijn voor de vorming en handhaving van recht. Wat 
feitelijkk in de werkelijkheid gebeurt is een aparte vraag, zo stelt Raz, en 
vormtt het onderwerp van veel sociologisch onderzoek van recht. 

Hett is niet zonder meer duidelijk wat the law's intention inhoudt als men 
dezee als beslissende factor beschouwt voor de normativiteit van recht. Het 
lijk tt te gaan om de activiteiten en attitudes van mensen die al de status van 
juridischee gezagsdrager hebben. Bij hun handelen is al een grondnorm 
gedacht,, direct of indirect. De door Kelsen gestelde vraag welk handelen in 
aanmerkingg komt voor de vooronderstelling van een daarbij passende grond-
norm,, blijf t onbeantwoord. Daarmee blijf t de normativiteit van dat handelen 
inn de lucht hangen. Bovendien is the law 's intention die door een gezagsdra-
gerr wordt uitgedrukt, verdwenen op het moment dat deze zijn aandacht op 
ietss anders richt. Ze verklaart niet de voortdurende gelding van een norm en 
negeertt dat niet alleen bij het positiviteitsbeginsel maar ook bij het effectivi-
teitsbeginsell  in zekere zin sprake is van een 'transformatie' van macht in 
recht.. Op grond waarvan hebben de rechtstoepassende instituties de attitude 
datt een ooit gestelde norm thans nog geldt? Kelsen zelf zegt over de verhou-

266 Raz 1980, p. 231 hoofdtekst en nt. 29. 
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dingg van gelding en werking: 'Es ist nur ein Spezialfall des Verhaltnisses 
zwischenn dem Sollen der Rechtsnorm und dem Sein der Naturwirklich-
keit.'27 7 

Hett verwijt dat Kelsens effectiviteitsbeginsel een inconsistentie betekent in 
zijnn geldingstheorie berust mijns inziens dus op een misverstand. Wel heb ik 
tegenn een onderdeel van zijn effectiviteitstheorie een ander bezwaar, voorna-
melijkk omdat daardoor opnieuw verwarring kan ontstaan. Kelsen lijk t zijn 
eigenn waarschuwing in de wind te slaan, dat men de belangrijkste voorwaar-
denn voor de bevoegde uitoefening van dwang - de gedrags voor schriften 
voorr de rechtssubjecten - desgewenst wel kan beschrijven als secundaire 
normen,, maar dat men deze niet los mag maken van hun positie in de pri-
mairee rechtsnormen die de bevoegdheden tot dwang reguleren. Kelsen lijk t 
nuu de naleving van de gedragsvoorschriften als zelfstandige aanwijzing op te 
vattenn voor de werking van het recht. Dit is mijns inziens een onnodige, en 
gezienn de rest van zijn theorie ongelukkige, benadering. Zoals hij immers 
zelff  zegt, is naleving van normen in het recht niet relevant. Het recht, dat 
dwangg reguleert, reageert niet op naleving van gedrags voor schriften. Slechts 
bijj  (vermeende) schending van rechtsplichten kan het actief worden. 

C.. Institutioneel karakter van recht 

Volgenss Raz moet men op the law's intention afgaan om recht in zijn nor-
mativiteitt te beschrijven. Als men te weten wil komen of de werking van 
eenn rechtsnorm van belang is voor de gelding ervan, moet men naar zijn 
zeggenn met name de rechterlijke praktijk centraal stellen. Slechts dan houdt 
menn volgens hem voldoende rekening met het institutionele karakter van 
recht.. De rechterlijke toepassers van recht hebben immers het laatste woord 
overr wat zij als recht toepassen. Als rechters bijvoorbeeld een bepaalde 
algemenee norm niet toepassen op grond van de overweging dat deze al lange 
tijdd niet meer is gebruikt, dan kan men concluderen dat deze norm geen 
deell  meer uitmaakt van het rechtssysteem.28 

Kelsenss theorie laat het institutionele karakter van recht volgens Raz 
onvoldoendee tot uiting komen. Hij stelt dat dit het gevolg is van Kelsens 
definitiee van recht als sanctierecht, waardoor de nadruk komt te liggen op 

277 Kelsen 1960, p. 215. Vgl. Edel 1998, p. 219: 'If the content of the basic norm [...] were 
interpretedd not normatively, not in accordance with the legal "ought", but in accordance with 
causality,, then that very power factor would be ignored without which the positive law, to put 
itt colloquially, is not born and does not survive.' 
288 Raz meent dat het bij gebruik van de bronnenthese niet nodig is effectiviteit en institutio-
naliteitt te beschouwen als voorwaarden voor recht: 'The existence and content of every law is 
fullyy determined by social sources.' Raz 1979, p. 46-47, 53v.; 1994, p. 316. 
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dee rechtsvorming, in plaats van op de rechtstoepassing. Raz stelt zijn eigen 
standpuntt daartegenover: rechtssystemen bevatten slechts die maatstaven, die 
opp bepaalde manieren in verband staan met de activiteiten van vooral rech-
terlijkee instituties. Kelsen zou dat verband niet op juiste wijze kunnen zien, 
enn daardoor zou zijn gebrek aan aandacht voor het institutionele karakter 
vann recht ontstaan. Raz baseert zich op de observatie: 'Kelsen thought the 
relationn is simple: Laws are norms addressed to courts'.29 

Ditt komt mij voor als een vertekening van Kelsens positie. Het primaire 
rechtt van Kelsen is het recht dat het normstellende en normtoepassende 
handelenn in een rechtsorde reguleert, vanaf de eerste grondwetgever tot en 
mett de laatste rechtsvormer, de steller van de individuele norm, en zelfs 
nogg verder: tot en met degene die de sanctie eventueel fysiek implementeert. 
Slechtss op grond van de normatieve eenheid van de rechtsorde kan het 
feitelijkee handelen van al deze individuen als rechtsvormend en rechtstoepas-
sendd worden beschouwd. Zeker ook als men Kelsens later te bespreken 
opvattingenn over de staat als gecentraliseerde rechtsorde erbij betrekt, is 
Kelsenss beeld van recht sterk institutioneel. 

Omdatt Raz de gedragsvoorschriften voor de rechtssubjecten beschouwt 
alss het primaire aspect van het recht, denkt hij bij effectiviteit van recht 
vanuitt de positie van de rechtssubjecten die aan de voorschriften zijn onder-
worpen.. Zij zullen die voorschriften opvatten als richtlijnen voor hun hande-
len.. Vervolgens maakt Raz de stap dat de rechtssubjecten, gesteld voor de 
vraagg of zij een voorschrift hebben geschonden, zich zullen richten naar de 
rechterlijkee beantwoording van die vraag. Rechters hebben immers het 
laatstee woord over wat zij als recht toepassen bij hun oordeel over het ge-
dragg van de rechtssubjecten. Op het laatste woord van rechters over de toe 
tee passen rechtsnormen ligt voor Raz het accent. De effectiviteit van een 
rechtsnormm is alleen relevant voor de gelding ervan, wanneer de rechterlijke 
rechtstoepasserss de werking van de norm betrekken in hun overwegingen. 

Wanneerr men op deze wijze het recht bekijkt vanuit de positie van de 
rechtssubjecten,, is het alleszins begrijpelijk dat men vooral de praktijk van 
rechterss beslissend laat zijn voor de betekenis van effectiviteit in verband 
mett de gelding van recht. Men maakt de stap van rechtssubjecten die zich 
oriënterenn aan de richtlijnen van het recht, naar rechtssubjecten die zich 
oriënterenn aan wat de rechter met die richtlijnen doet. In Kelsens theorie 
vann het recht als sanctierecht hoeft men daarentegen geen aparte stap te 
doenn om tot het resultaat te komen dat het rechtstoepassende handelen van 
juridischee gezagsdragers van belang is voor de effectiviteit van recht. De 
voorr gelding van recht relevante werking komt immers tot uiting in norm-

299 Raz 1975, p. 131; 1979, p. 43-44 (m.n. 44 nt. 5), 87-88; 1980, p. 196, 201, 
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conformee handelingen in het kader van het primaire recht. Dat zijn reeds 
rechtstoepassendee handelingen. 

Eenn ander bezwaar tegen benaderingen als die van Raz is, dat het pro-
bleemm van de effectiviteit van het recht zonder noodzaak wordt versmald. 
Waaraann oriënteren rechtssubjecten zich als er nog geen geschil aan een 
rechterr is voorgelegd, en er dus nog geen rechterlijke toepassingshandeling 
heeftt plaatsgevonden? Als bepaalde constitutionele kwesties nooit aan een 
rechterr worden voorgelegd, is er dan niets te zeggen over de effectiviteit en 
duss over de gelding van de constitutie? In Kelsens theorie is er geen enkele 
aanleidingg het effectiviteitsprobleem te beperken tot de context van de rech-
terlijkee toepassing van recht. Zeker, ook bij hem hebben bevoegde toepas-
serss van het recht het laatste woord. En ook bij hem is de rechterlijke toe-
passingg van recht van belang voor de effectiviteit ervan. Maar als Kelsen de 
rechtstoepassingg aan de orde stelt die voor effectiviteit van recht van belang 
is,, richt hij zijn aandacht niet uitsluitend op het rechterlijke handelen. Door-
datt elk normstellend handelen in het recht op zijn beurt gebonden is aan 
rechtt - eventueel direct aan de grondnorm - is elk normstellend handelen, 
ookk dat van de hoogste wetgever, mede toepassing van recht. Als iemand 
zijnn rechtsvormende bevoegdheid gebruikt, past hij recht toe. In Kelsens 
theoriee kan het bijvoorbeeld voor de effectiviteit van een grondwettelijke 
normm van belang zijn dat de wetgever deze norm toepast. Dat valt te illus-
trerenn met een eenvoudig voorbeeld. Artikel 107 lid 2 van de Nederlandse 
grondwett bepaalt: 'De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.' Als 
menn de totstandkoming van de Algemene wet bestuursrecht beschouwt als 
toepassingg van deze norm, dan duidt dit op de effectiviteit van de grondwet-
telijkee norm. 

Eenn ander voorbeeld biedt de verandering in het grondwettelijke codifica-
tieartikell  die is aangebracht bij de grondwetswijziging van 1983.30 De oude 
Grondwett verleende de wetgever de bevoegdheid om 'enkele' onderwerpen 
inn afzonderlijke wetten te regelen, bij wijze van uitzondering op het codifi-
catievoorschrift,, dus buiten de wetboeken om. Na verloop van tijd had de 
wetgeverr talrijke regelingen buiten de wetboeken om tot stand gebracht. Als 
menn de latere wetgevende handelingen interpreteert als handelingen die nog 
steedss overeenstemden met de codificatienorm, dan beschouwt men ze als 
handelingenn waarmee de grondwettelijke bevoegdheid wordt toegepast. 
Daarmeee zijn het handelingen waarin de effectiviteit van de grondwettelijke 
normm tot uitdrukking komt. Maar er was twijfel mogelijk of artikel 164 
Grondwett oud nog wel effectief was, of de codificatienorm nog 'in leven' 
wass en dus nog steeds geldig. In 1983 is de formulering van de desbetref-

300 Art. 107 Grondwet; an. 164 Grondwet oud. 
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fendee bevoegdheid veranderd. 'Enkele onderwerpen' is vervangen door 
'bepaaldee onderwerpen', een term die naar men aannam niet betekent dat 
hett slechts om een gering aantal onderwerpen kon gaan. Brengt de wetgever 
thanss buiten de wetboeken om bijzondere wetten tot stand, dan is er minder 
aanleidingg voor twijfel over de conformiteit van het wetgevend handelen 
mett de codificatienorm. Het wetgevend handelen kan gemakkelijker worden 
gezienn als toepassing van die norm. Men kan gemakkelijker zeggen dat de 
grondwettelijkee norm werkt, en dus geldt. 

Inn beide voorbeelden is sprake van een werking van grondwettelijke 
normenn die naar Kelsens theorie bepalend geacht kan worden voor de gel-
dingg van die normen. Deze werking komt niet in rechterlijke rechtstoepas-
singg tot uiting, maar in wetgevend optreden waarbij de grondwet wordt 
toegepast.. Het is niet te verwachten dat rechterlijke instituties ooit bij zulke 
grondwettelijkee kwesties van effectiviteit van recht te pas komen. Hiernaast 
iss in herinnering te roepen dat de effectiviteit van afzonderlijke normen 
bijdraagtt aan de effectiviteit van de rechtsorde als geheel. Het lijk t wat 
magerr om de vraag of een rechtsorde als zodanig effectief is - volgens Hart 
dee normale context voor uitspraken over gelding - uitsluitend te laten afhan-
genn van de activiteiten van rechters. 



16. . 

Legaliteitt is legitimiteit: gehoorzaamheidsplicht 

Dee grondnorm fundeert de gelding van de normen die in het positieve 
rechtsvormingsprocess zijn gesteld en daarna werkzaam zijn. De grondnorm 
fungeertt als normatief interpretatieschema voor een feitelijke werkelijkheid, 
zee 'transformeert' macht in recht. Dit zijn de uitgangspunten van Kelsens 
beeldd van de rechtssfeer van het politieke recht. Neumann stelde echter ook 
datt het gezag in de rechtssfeer van het politieke recht een eigen bijdrage 
levertt aan de rechtsstatelijke legitimiteit van staat en recht. Kelsens theorie 
maaktt het mogelijk ook dit aspect van het politieke recht te begrijpen. 

A.. Primaire en secundaire functie van de grondnorm 

Inn het kader van het primaire recht dat zijn eigen vorming en toepassing 
regelt,, wordt de grondnorm zowel dynamisch als statisch gebruikt. Dyna-
mischh gezien wordt door het denken van een bijpassende grondnorm rechts-
vormendee bevoegdheid verleend, waardoor geldende rechtsnormen tot stand 
kunnenn komen. Statisch gezien fungeert de reeds gedachte grondnorm als 
normatieff  interpretatieschema voor feitelijke handelingen die zich in subjec-
tievee zin voordoen als rechtsvormende handelingen. De grondnorm van 
Kelsenn heeft mijns inziens echter ook een functie in het kader van het secun-
dairee recht. Ze vestigt de verbindende kracht van de gedragsvoorschriften 
voorr de rechtssubjecten en hun gehoorzaamheidsplicht aan het verplichtende 
recht.. 'Gelding' en 'legaliteit' zijn de trefwoorden voor het primaire recht, 
'verbindendee kracht' en 'gehoorzaamheidsplicht' zijn de trefwoorden voor 
hett secundaire recht. 

a.a. Legitimerend legaliteitsoordeel 
Slechtss wanneer men feitelijke handelingen met de subjectieve betekenis van 
eenn norm in overeenstemming acht met een als geldig vooronderstelde 
rechtsnorm,, worden ze geïnterpreteerd als objectief geldige rechtsnorm. Dit 
will  ook zeggen: een feitelijke wilshandeling waaraan men de betekenis van 
eenn objectief geldige norm toekent, is per definitie een rechtmatige, legale 
handeling. . 
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Dee zwaaiende man die op het kruispunt het verkeer staat te 'regelen' 
wordtt niet beschouwd als bevoegde rechtsvormer die geldige normen richt 
tott de verkeersdeelnemers, de agent van verkeerspolitie wel. Interpreteert 
menn het optreden van de politieagent als geldige normstelling, dan legiti-
meertt men het daarmee als rechtsvorming overeenkomstig het recht. Het 
positievee legaliteitsoordeel over handelingen die zich als rechtsvorming 
aandienen,, betekent zo gezien tevens de legitimering ervan. Deze legitime-
ringg ligt in het recht zelf besloten, en is strikt internjuridisch van aard. 
Kelsenn drukt dit uit in wat hij het 'legitimiteitsbeginsel' noemt: geldend 
rechtt kan slechts totstandkomen op de manier die door het recht zelf is 
bepaald.. Dit betekent dat een rechtsnorm slechts kan worden gesteld door 
eenn bevoegd orgaan, en dat het begin en het eind van de gelding van rechts-
normenn slechts wordt bepaald door de orde waartoe ze behoren.1 

Legalee rechtsvorming is legitieme rechtsvorming, ook als met de recht-
matigheidd van rechtsvormend optreden slechts wordt geduid op overeen-
stemmingg met de grondnorm. Het historisch eerste legaliteitsoordeel van een 
rechtsordee is dat waarin de gedachte grondnorm wordt gebruikt ten behoeve 
vann een normatieve interpretatie van het feit dat zich voordoet als het stellen 
vann de eerste constitutie. Acht men dit feit in overeenstemming met de 
gefingeerdee grondnorm, dan beschouwt men het als geldige rechtsvorming. 
Daarmeee heeft men het internjuridisch gelegitimeerd als rechtsvorming 
volgenss het recht. 

b.b. Verbindende kracht van secundair recht 
Inn het proces van positieve rechtsvorming wordt het recht van een inhoud 
voorzien.. De voorwaarden voor bevoegde dwanguitoefening worden be-
paald,, in het bijzonder de gedragsvoorschriften voor de rechtssubjecten. 
Dezee laatste zijn de secundaire rechtsnormen, waarvan de schending de 
primairee bevoegdheid tot verdere rechtsvorming en tot tenuitvoerlegging van 
sanctiess activeert. De grondnorm schrijft niet voor welke gedragsvoorschrif-
tenn tot stand kunnen komen; ze heeft immers zelf geen inhoud. De grond-
normm is echter alleen goed te begrijpen als men ervan uitgaat dat ze, inge-
bedd in de bevoegdheidverlening, wel degelijk ook een secundaire norm 
bevat.. Deze kan men de secundaire grondnorm noemen. De inhoudsloosheid 
vann de grondnorm blijf t gehandhaafd als men de secundaire grondnorm 
denktt als een Blankettnorm, die een rechtsplicht oplegt aan de rechtssubjec-
tenn om zich te gedragen volgens de gedragsvoorschriften van de bevoegde 
rechtsvormers.. De kelseniaanse grondnorm van een positieve rechtsorde is 

11 Kelsen 1945/1961, p. 117; 1960, p. 280. Het legitimiteitsbeginsel heeft betrekking op de 
positiviteitt van het recht; het is 'restricted by the principle of effectiveness'. 
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opp twee manieren te formuleren. Primair als een bevoegdheidverlenende 
norm,, gericht tot de initiële normsteller. Secundair als een - nog oningevul-
dee - verplichtende norm, gericht tot de rechtssubjecten. Kelsen zelf gebruikt 
beidee formuleringen afwisselend, afhankelijk van de context. Dit wil niet 
zeggenn dat de grondnorm nu ineens verdubbeld is en eigenlijk uit twee 
normenn bestaat. Bevoegde uitoefening van dwang in reactie op de schending 
vann een gedragsvoorschrift en de rechtsplicht zich volgens het voorschrift te 
gedragenn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.2 

Rechtmatigee rechtsvorming is internjuridisch tevens legitieme rechtsvor-
ming.. Als een - primaire - norm van de constitutie een wetgever de be-
voegdheidd verleent - secundaire - normen met welke inhoud ook te stellen, 
dann is dat een bevoegdheid tot verbindende normering. Dan 'beruht nicht 
nurr die Zustandigkeit des Gesetzgebungsorgan, generelle Rechtsnormen zu 
setzen,, sondern auch deren Verbindlichkeit fur die rechtsunterworfenen 
Subjektee auf der Verfassung.'3 Wanneer het recht iets gebiedt, is er geen 
ruimtee voor de geadresseerde van het gebod om zich nog af te vragen of op 
hemm een gehoorzaamheidsplicht rust. 'Verbindend zijn' is volgens Kelsen 
eenn essentiële functie van het gebieden. 

Bevoegdheidd tot normstelling en verbindendheid van het bevoegd gestelde 
voorschriftt zijn twee zijden van dezelfde medaille. Zo gezien kan men 
zeggenn dat de grondnorm van een positieve rechtsorde een dubbele functie 
heeft,, een primaire en een secundaire. Primair fundeert de grondnorm het 
bestaann - de gelding - van door menselijk handelen gevormde rechtsnor-
men.. Secundair fundeert de grondnorm de verbindende kracht van de ge-
vormdee gedragsvoorschriften voor de rechtssubjecten en hun gehoorzaam-
heidsplicht. . 

Mett de vooronderstelling van een grondnorm veronderstelt men tevens de 
legitimiteitt van het recht waarvan de gelding door die grondnorm wordt 
gefundeerd.. De aanname van een grondnorm betekent dan tegelijk de aanna-
mee van de juridische plicht voor de rechtssubjecten om zich te gedragen 
conformm de bevoegd opgelegde rechtsplichten. De grondnorm geeft ant-
woordd zowel op de geldingsvraag van recht als op de gehoorzaamhe ids vraag 
tenn aanzien van recht. De grondnorm houdt dus wel meer in dan 'een zuiver 

22 Zie hoofdstuk 15 onder A voor de twee formuleringen van de grondnorm. Raz (1979, 
p.. 126-127) is van mening dat de grondnorm van Kelsen een bevoegdheidverlenende norm is, 
maarr dat Kelsen haar ten onrechte als een verplichtende norm formuleert. Hij zegt echter ook 
datt het natuurlijk altijd mogelijk is om een norm die wetgevende bevoegdheden verleent te 
beschrijvenn als een norm die ertoe verplicht de rechtsnormen te gehoorzamen die door het 
bevoegdee orgaan zijn gemaakt. Dit laatste inzicht verklaart de dubbele functie van de grond-
norm. . 

33 Kelsen 1979, p. 83; zie ook Kelsen 1979, p. 23. 
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kennistheoretischee "truc" om het recht als normenstelsel te kunnen beschou-
wen'.44 De grondnorm is ook, als men het zo wil zeggen, een kennistheore-
tischee 'truc' om de legitimiteit van het bevoegde handelen van juridische 
autoriteitenn te vestigen, en daarmee de verbindende kracht van het positieve 
rechtt en de gehoorzaamheidsplicht van rechtssubjecten te funderen. 

Politiekk gezien is het denken van de grondnorm geen onschuldige bezig-
heid.. Op het eerste gezicht zijn normerende handelingen slechts machts-
woordenn die uitdrukking geven aan de wil van de normsteller. Pas op grond 
vann de vooronderstelling van de bij de handelingen passende grondnorm zijn 
hett geldige, en daarmee tevens legitieme en verbindende normen. 

c.c. Sociale internjuridische gehoorzaamheidsplicht 
Dee grondnorm van een rechtsorde is de grondnorm van een 
rechtsgemeenschap.. De juridische gehoorzaamheidsplicht is een sociale 
gehoorzaamheidsplicht,, zoals ook de gelding van recht geen privé-aangele-
genheidd is. Anderen kunnen mij tot gehoorzaamheid verplicht achten. Mijn 
eigenn antwoord op bijvoorbeeld de vraag waarom ik juridisch verplicht ben 
omm een bepaald rechterlijk vonnis te gehoorzamen, is niet beslissend voor 
hett bestaan van mijn sociale gehoorzaamheidsplicht aan recht. Wel kan ik, 
doorr privé al of niet een grondnorm te denken, mijn gehoorzaamheidsplicht 
vestigenn voor mijzelf, of juist voorkomen dat die ontstaat. De keuze die ik 
hierr heb, is de keuze om al dan niet een deelnemerspositie in te nemen (of 
diee te beschrijven). Ik vestig (of beschrijf) mijn gehoorzaamheidsplicht voor 
mezelff  als ik me afvraag: 'Waarom moet ik mij gedragen zoals deze vrouw 
off  man van mij wil?', en mezelf het antwoord geef: 'Omdat zij of hij be-
voegdd is mij de norm te stellen, gelet op de grondnorm van de rechtsorde 
waarinn ik leef.' Vraagt de rechter zichzelf privé af waarom zij of hij kan 
zeggenn dat ik iets moet doen, dan kan het verschil tussen een niet aangeno-
menn en een wel aangenomen grondnorm als volgt worden uitgedrukt. Het is 
hett verschil tussen de antwoorden: 'Omdat ik het zeg', en: 'Omdat ik in 
dezee rechtsorde degene ben die bevoegd is het te zeggen.' 

Dee rechtswetenschapper kan er niet voor kiezen om geen grondnorm te 
denken,, omdat het zijn taak is om geldend recht te beschrijven. Dit betekent 
echterr ook: de rechtswetenschapper die gegeven rechtsmateriaal beschrijft 
alss geldend recht, beschrijft een gehoorzaamheidsplicht van de mensen die 
aann dat recht zijn onderworpen. De rechtswetenschapper die volgens Kel-
senss aanwijzingen de verhouding tussen gelding van recht en verbindende 
krachtt van recht beschrijft, presenteert een beeld van recht dat als volgt bij 
Brouwerr is te vinden. 'Het positieve recht verschaft door middel van ge-

44 Zie het discussieverslag van Gribnau 1996, p. 94. 
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bods-- en verbodsnormen redenen om te handelen. Als het rechtens geboden 
iss om op bepaalde wijze te handelen dan is er vanuit het interne perspectief 
vann de betreffende rechtsorde een voldoende reden om op die wijze te han-
delen.. Bovendien is die reden niet alleen voldoende, zij is vanuit datzelfde 
perspectieff  ook beslissend en sluit, behoudens het geval van interne contra-
dicties,, een afweging met redenen om anders te handelen uit. De grondge-
dachtee daarbij is, dat de organen die bevoegd zijn om zulke normen te 
stellenn gehoorzaamheid verschuldigd is, ongeacht de inhoud van de door hen 
(bevoegd)) gestelde normen.'5 

Dee gehoorzaamheidsplicht van de juridische grondnorm is een internjuri-
dischee gehoorzaamheidsplicht. Ik vermoed dat dit ter voorkoming van mis-
verstandd niet genoeg kan worden benadrukt. De morele waarde van de 
inhoudd van het recht ten opzichte waarvan de juridische gehoorzaamheids-
plichtt geldt, blijf t nog steeds buiten beschouwing. De grenzen van de juridi-
schee legitimiteit zijn die van de gelding van het positieve en effectieve 
recht.6 6 

Eenn rechtspositivist maakt de morele beoordeling van het recht niet afhan-
kelijkk van criteria waarvan de inhoud door het positieve recht zelf wordt 
beïnvloed.. Zo zal een rechtspositivist ook de praktisch-juridische vraag naar 
dee plicht tot gehoorzaamheid aan het positieve recht alleen beantwoorden 
mett argumenten ontleend aan dat positieve recht. Herdegen legt dit inzicht 
neerr in een compacte formulering: 'Die Grundlagen für den Achtungsan-
spruch,, den eine Rechtsordnung für die von ihr selbst als verbindlich quali-
fiziertenn Akte erhebt, lassen sich nur insoweit als justifiable Kategorien 
verstehen,, als sie sich mit den Legitimitatskriterien decken, die einer Ver-
fassungsordnungg immanent sind.'7 

Dee legaliteit van rechtsvormend handelen dat erin slaagt een geldige norm 
tott stand te brengen is voorondersteld. Alleen dan kan men het als bevoegd 
handelenn opvatten. De internjuridische legitimiteit van dit handelen is gele-
genn in de conformiteit ervan met geldend recht, als was het maar de grond-
norm.. Legaliteit en legitimiteit van het rechtsvormend handelen zijn in 
Kelsenss theorie onafscheidelijk. 

B.. Sociale normativiteit en gerechtvaardigde normativiteit 

Dee opvatting dat de gelding van het recht en de verbindendheid van zijn 
inhoudd onlosmakelijk verbonden zijn, is in de hedendaagse rechtstheorie niet 

55 Brouwer 1990, p. 239. 

66 Kelsen 1960, p. 214-215, 280. 

77 Herdegen 1989, p. 15. 
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dominant.. Kelsens standpunt is afwijkend, vooral doordat hij ten aanzien 
vann het positieve recht twee volstrekt van elkaar gescheiden gehoorzaam-
heidsvragenn laat bestaan: een juridische en een morele. Internjuridisch wordt 
dee morele waarde van het recht buiten beschouwing gelaten. Daarover doet 
dee kelseniaanse rechtspositivist dan ook geen enkele uitspraak, ook niet als 
hijj  een gehoorzaamheidsplicht aan recht bespreekt. In het verlengde hiervan 
zall  de kelseniaanse rechtspositivist zich als zodanig onthouden van elke 
aanspraakk op deskundigheid die verder gaat dan het gebied van internjuridi-
schee legaliteit en internjuridische legitimiteit. Met betrekking tot de morele 
legitimiteitt van de praktijk van het recht is hij niet deskundiger dan zijn 
buurvrouww in de straat. 

Hartt is op dit punt de meest gezaghebbende rechtspositivistische concur-
rentt van Kelsen. De scheiding van recht en moraal leidt er bij Hart toe dat 
hijj  maar één soort gehoorzaamheidsplicht kent, de morele. Buiten het gel-
dendee recht bestaat iets, te weten de regels van de moraal, waarop het 
individuu een beroep kan doen om zijn problemen van gehoorzaamheid aan 
rechtt op te lossen. Dit standpunt heeft te maken met Harts opvatting over de 
geldingg van recht, een opvatting die Raz de conceptie van 'sociale normati-
viteit'' noemt.8 In deze conceptie zijn gedragsmaatstaven geldig voorzover 
zee als bindende maatstaven sociaal gehandhaafd worden, en voorzover de 
desbetreffendee samenleving druk uitoefent op mensen op wie de maatstaven 
vann toepassing zijn, om zich aan de maatstaven te conformeren. Voor ie-
mandd die recht op deze wijze als geldend beschouwt, kan de vraag 'Waarom 
moett het recht worden gehoorzaamd?' niet worden beantwoord door erop te 
wijzenn dat het geldt. Recht geldt vanwege bepaalde sociale feiten, en feiten 
makenn geen plicht. 

Bijj  Kelsen is recht geldend, omdat het bevoegd is gesteld, dat wil zeggen: 
conformm toepasselijk recht is gevormd. Het oordeel dat dit het geval is, dat 
dee rechtsvorming rechtmatig, legaal is, legitimeert de rechtsvorming in 
internjuridischh opzicht en vestigt de internjuridische gehoorzaamheidsplicht 
vann de rechtssubjecten. Raz ziet in Kelsens standpunt een bijzondere variant 
vann wat hij de conceptie van 'gerechtvaardigde normativiteit' noemt. In deze 
conceptiee zijn juridische gedragsmaatstaven slechts geldig als, en voorzover 
zee gerechtvaardigd zijn. De opvatting van gerechtvaardigde normativiteit is 
naarr Raz' zeggen kenmerkend voor natuurrechtelijke theoriên: recht is 
slechtss geldig als men het behoort te gehoorzamen. Kelsens standpunt is 
echterr een bijzondere, niet-natuurrechtelijke variant van de conceptie van 
gerechtvaardigdee normativiteit.9 Zijn aan gelding van recht gekoppelde 

88 Hart 1961, p. 209-210; Raz 1979, p. 134-137. 
99 Raz (1979, p. 150, 153) zegt dat hij dit aspect van Kelsens geldingsbegrip heeft overgeno-
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gehoorzaamheidsplichtt staat op geen enkele manier in verband met morele 
gerechtvaardigdheidd van recht. Zijn scheiding van recht en moraal verhin-
dertt dit. Positief recht is gerechtvaardigd recht door de vooronderstelling 
vann de rechtelijke grondnorm. 

Kelsenss variant van de conceptie van gerechtvaardigde normativiteit Iaat 
duss de vraag naar de morele gerechtvaardigdheid van recht onverlet. Het 
enigee wat Kelsens standpunt inhoudt is, dat de aanname van een grondnorm 
vann een normatieve orde de aanname - intern in diezelfde orde - van een 
gehoorzaamheidsplichtt aan die orde insluit. 

C.. Een herroepen these: de uniciteit van normatieve ordes 

Beweertt men dat een geldige rechtsnorm voorhanden is, dan veronderstelt 
menn een bijpassende juridische grondnorm, en dan beweert men tegelijker-
tijdd dat in juridisch opzicht een plicht bestaat tot naleving van die rechts-
norm.. Beweert men dat een geldige morele norm voorhanden is, dan veron-
dersteltt men een bijpassende morele grondnorm, en dan beweert men tege-
lijkertij dd dat in moreel opzicht een plicht bestaat tot naleving van die morele 
norm.. Op deze wijze heeft men nog niets gezegd over de verhouding van de 
juridischee en de morele gehoorzaamheidsplicht. Dat gebeurt pas wanneer 
menn ze met elkaar in verband brengt en bijvoorbeeld beweert dat er een 
morelee plicht bestaat om een bepaalde geldige rechtsnorm te gehoorzamen. 
Off  wanneer men beweert dat er een morele plicht bestaat om een bepaalde 
geldigee rechtsnorm juist niet te gehoorzamen. In het laatste geval is er een 
botsingg tussen de morele plicht en de rechtsplicht. Een conflict van plichten 
iss denkbaar, aldus Kelsens laatste opvatting in Allgemeine Theorie der Nor-
men.men.10 10 

Mett de erkenning van de mogelijkheid van een plichtenconflict heeft 
Kelsenn zijn eerdere standpunt herroepen, dat het niet mogelijk is twee nor-
matievee ordes tegelijkertijd met betrekking tot hetzelfde gedrag als geldig te 
beschouwen.. Het is het standpunt dat bekend staat als de these van de unici-
teitt van normatieve ordes. Op grond van de uniciteitsthese sluit het perspec-
tieff  van de gelding van recht een gelijktijdige aanname van de gelding van 
moraall  uit, en omgekeerd. In het juridische perspectief ziet men rechtsnor-

men:: het feit dat een regel geldig is, betekent dat de regel de normatieve consequenties heeft 
waarr ze op doelt. Voor de internjuridische, systematische gelding van de regel stelt Raz 
vervolgenss zijn bronnenthese - die een identificerende functie heeft - in de plaats van Kelsens 
grondnorm.. Dreier (1981, p. 194v.) bespreekt drie geldingsopvattingen: de aanname van een 
natuurrechtelijkee grondnorm, de aanname van een grondnorm als fictieve voorwaarde voor 
rechtskennis,, en de sociale geldingsopvatting van een globaal werkzame praktijk. 
100 Kelsen 1979, p. 329-330. De omslag zelf dateert van 1965, zie Bulygin 1998, p. 303. 
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menn die rechtswaarden constitueren. Deze waarden zijn, als men het per-
spectieff  van de moraal inneemt, als - positieve of negatieve - morele waar-
denn te beschouwen.11 Het ging Kelsen erom, dat men beide perspectieven 
niett tegelijkertijd met betrekking tot hetzelfde gedrag kan innemen. Als men 
beweertt dat een rechtsnorm moreel niet verbindt, dan kan men niet tegelij-
kertijdd beweren dat die norm een geldige rechtsnorm is. En als men beweert 
datt een norm een geldige rechtsnorm is, dan kan men niet tegelijkertijd 
bewerenn dat die rechtsnorm onrechtvaardig is. Hart concludeert: 'Kelsen 
meentt dat het logisch onmogelijk is een bepaalde rechtsregel als geldig te 
beschouwenn en tegelijkertijd een morele regel als moreel bindend te aan-
vaardenn die het door de rechtsregel geboden gedrag verbiedt."2 

Zowell  in General Theory als in Reine Rechtslehre besteedt Kelsen vele 
bladzijdenn aan uitleg en toepassing van de uniciteitsthese.13 De these was 
voorr hem een uitvloeisel van de toepassing van het beginsel van non-contra-
dictiee in de sfeer van normen, en hij meende dat dit laatste beginsel voort-
vloeidee uit het begrip van de eenheid van de rechtsorde. Hij nam het non-
contradictie-beginsel,, en in het kielzog daarvan het uniciteitsbeginsel, op in 
zijnn rechtswetenschappelijke grondnorm, beide bij wijze van clausulering 
vann het positiviteitsbeginsel. De these zelf had dus niet de status van een 
kennisresultaat,, maar van een vooronderstelling. Kelsen was zich ervan 
bewustt dat de rechtswetenschap zich met de uniciteitsthese verwijderde van 
hett zelfbegrip van de rechtspraktijk, waarin een conflict van plichten moge-
lij kk wordt geacht. 

Hett gebeurt in de rechtswerkelijkheid dat normstellende handelingen 
wordenn verricht met onderling strijdige subjectieve normbetekenissen. De 
enee wetgever zegt dit, een andere wetgever iets wat daarmee botst. De 
rechtswetenschapp stuit op een probleem als ze met zulke botsende subjectie-
vee normbetekenissen wordt geconfronteerd. Deze kunnen namelijk, zo 
meendee Kelsen, niet tegelijk als objectief geldige rechtsnormen worden 
beschreven.. Zo'n beschrijving zou resulteren in een innerlijke tegenspraak, 
enn daarmee betekenisloos zijn. Dan zou de rechtswetenschap haar taak niet 

111 Zie hoofdstuk 11 onder C. 
122 Hart 1961, p. 246. Vgl. Kelsen 1960, p. 360, met door mij toegevoegde cursivering: 'Als 
hett gaat om de gelding van een norm van het positieve recht, moet men afzien van de gelding 
vann een daarmee strijdige rechtvaardigheidsnorm en als het gaat om de gelding van een 
rechtvaardigheidsnormm moet men afzien van de gelding van een daarmee strijdige norm van 
positieff  recht. Men kan niet beide tegelijk als geldig beschouwen. Noch van het ene noch van 
hett andere standpunt uit kan een geldige norm van positief recht onrechtvaardig zijn'. 
133 Hij achtte de uniciteitsthese niet slechts toepasselijk op de verhouding van recht en mo-
raal,, maar op de verhouding van alle normatieve ordes. Zij vormde ook de basis voor zijn 
verwerpingg van dualistische opvattingen over de verhouding van een nationale rechtsorde en 
dee internationale rechtsorde. Kelsen 1945/1961, p. 407v.; 1960, p. 321v. en 360v. 
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vervullen,, die er immers in bestaat om een rechtsorde als betekenisvolle 
normatievee eenheid te beschrijven. Conclusie: de rechtswetenschap kan geen 
grondnormm denken bij conflicterende normbetekenissen.14 

Dezee onmogelijkheid moet, zo vervolgde Kelsen zijn redenering, in de 
rechtswetenschappelijkee grondnorm worden uitgedrukt. De grondnorm moet 
daaromm gelijktijdige gelding van conflicterende rechtsnormen uitsluiten. 
Voorondersteldd moet worden dat contradicties die in het rechtsmateriaal 
kunnenn voorkomen, bij de wetenschappelijke beschrijving van het recht 
wordenn opgelost. Soms is de oplossing van contradicties al geregeld in het 
positievee recht zelf, bijvoorbeeld doordat het beginsel geldt dat een eerdere 
wett wijkt voor een latere wet, of dat een lagere wet wijkt voor een hogere 
wet.. Dan is er voor de beschrijving van recht geen probleem. De rechtswe-
tenschapperr kan zulke beginselen echter ook gebruiken als ze niet zijn gepo-
sitiveerd.. Als de rechtswetenschapper ze gebruikt hoewel ze niet zijn gepo-
sitiveerd,, dan beschrijft hij geen geldend recht, maar maken de beginselen 
deell  uit van de grondnorm, als vooronderstelling van de kennis van het 
positievee recht. 

Voorr de wetenschappelijke oplossing van een normenconflict binnen een 
enn dezelfde normatieve orde volstaat de opname van het non-contradictiebe-
ginsell  in de grondnorm. Het zogenaamde conflict van plichten is een bijzon-
deree vorm van een normenconflict, omdat hierbij normen uit verschillende 
normatievee ordes botsen. Er is bijvoorbeeld sprake van een botsing van een 
rechtsplichtt met een morele plicht. De opname van de uniciteitsthese in de 
grondnormm voorkomt dat conflicterende subjectieve betekenissen van norm-
stellingenn in het recht en in de moraal tegelijkertijd worden geïnterpreteerd 
alss objectief geldige morele normen en objectief geldige rechtsnormen. 

Ditt standpunt kan tot wonderlijke beschrijvingen van een plichtenconflict 
leiden.. De rechtswetenschapper hoort iemand bijvoorbeeld over zichzelf 
zeggenn dat hij rechtens verplicht is in dienst te gaan, maar moreel verplicht 
iss dienst te weigeren. De rechtswetenschapper moet vaststellen dat deze 
persoonn abusievelijk normatieve taal gebruikt. Zo iemand doet in het geheel 
geenn uitspraak over de gelding van normen, noch van de rechtsnorm, noch 
vann de morele norm. Ook al probeert hij een conflict van plichten uit te 
drukken,, zijn uitdrukking kan niet normatief worden geïnterpreteerd. Hij 
beschrijftt slechts zijn problematische psychische toestand.15 

144 Dit is overigens niet een opvatting die Kelsen zelf vanouds huldigde; vgl. Kelsen 
1925/1993,, p. 308: 'Die rechtslogisch unverzichtbare Einheit des Staatswillens ist gewahrt, 
sobaldd die Funktion der einander widersprechenden Organen letzten endes auf die Einheit der 
Grundnormm zurückführbar ist.' 
155 Kelsen 1945/1961, p. 408-409. De wonderlijke beschrijving is overigens slechts een 
toepassingg van het uitgangspunt dat feitelijk normerende handelingen zonder een erbij gedachte 
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Razz spant zich in zijn essay 'Kelsen's Theory of the Basic Norm' in om 
Kelsenss conceptie van gerechtvaardigde normativiteit te analyseren, inclusief 
dee uniciteitsthese.16 Vele van de problemen die Raz in het essay bespreekt 
zijnn thans achterhaald voorzover het Kelsens latere opvattingen betreft. 
Daaromm laat ik Raz' essay verder buiten beschouwing. Kelsen heeft zijn 
omslagg als volgt geformuleerd: 'Mit der Einsicht, dafi ein Normenkonflikt 
keinn logischer Widerspruch ist, fallt meine These von der Einzigkeit einer 
fürr einen bestimmten Bereich geitenden normativen Ordnung als Konse-
quenzz des Prinzips der Einheit, "dessen negatives Kriterium die Unmöglich-
keitt des logischen Widerspruchs ist".'17 

Dee verwijdering van het beginsel van non-contradictie van normen uit de 
rechtswetenschappelijkee grondnorm is voor sommigen een van de tekenen 
vann een laatste, fundamentele omslag in Kelsens denken.18 Mijns inziens 
heeftt Kelsen slechts consequenter zijn reeds bestaande opvattingen ver-
woord.. Het probleem dat hij de eis van logische consistentie voor rechtswe-
tenschappelijkee uitspraken projecteerde in het geldingsaspect van rechtsnor-
menn is met zijn verandering van standpunt verdwenen. De rechtsweten-
schappelijkee grondnorm sluit nu ook beter aan bij het zelfbegrip van de 
rechtspraktijk.. In het gewone juridische spraakgebruik heeft men geen moei-
tee met bijvoorbeeld een '"ongrondwettige" wet', of met een 'rechterlijke 
uitspraakk "contra legem"'. Een geldende rechtsplicht kan botsen met een 
tegelijktertijdd geldende morele plicht, en ook binnen het geldende recht zelf 
iss volledige 'consistentie' niet te verwachten. 

grondnormm met voorbij het stadium kunnen komen van wilshandelingen met slechts de subjec-
tievee betekenis van een norm. De aanspraak op gelding kan dan niet worden waargemaakt. 
Dezee laatste consequentie laat Kelsen vervallen wanneer hij de consistente beschrijving van 
eenn normenconflict mogelijk acht. 
166 Raz 1979, p. 123v. 

177 Kelsen 1979, p. 330. 

188 Bulygin (1998, p. 303) is bijvoorbeeld van mening dat Kelsen met de acceptatie van het 
normenconflictt zijn normatieve geldingsbegrip heeft vervangen door een descriptief geldings-
begrip;; zijn betoog is door Paulson/Paulson (1998, p. 295) ondergebracht onder de titel 
'Ramificationss of Kelsen's Late, Sceptical Phase'. Zie echter hierboven onder B het door Raz 
gemaaktee onderscheid tussen sociale normativiteit en gerechtvaardigde normativiteit, dat beter 
geschiktt is voor de karakterisering van Kelsens geldingsbegrip. 



17. . 

Identiteitt van staat en recht 

Inn het voorgaande heb ik steeds gesproken over normstellers, rechts vormers, 
rechtstoepassers,, wetgevers, rechters, enzovoort. Zoveel mogelijk heb ik 
vermedenn het begrip staat te gebruiken. Dat was namelijk nog niet aan de 
orde.. Als men Kelsens beeld van de staat wil weergeven, dan stelt men 
vervolgvragen:: wie zijn het die in een rechtsgemeenschap rechtsvormend 
kunnenn optreden, hoe is het rechtsvormingsproces van een rechtsorde geor-
ganiseerd?? In de these van de identiteit van staat en recht drukt Kelsen zijn 
opvattingg uit dat de staat een bijzonder soort rechtsorde is. 

A.. Relatief gecentraliseerde rechtsorde 

Dee primaire functie van het recht is 'Selbsterzeugung': de regeling van zijn 
eigenn vorming en toepassing. Rechtsvorming en rechtstoepassing zijn de 
tweee - primaire - rechtsfuncties 'in eigenlijke zin'. Kenmerkend voor mo-
dernee rechtsordes is volgens Kelsen dat de primaire rechtsfuncties relatief 
gecentraliseerdd zijn. Zulke rechtsordes hebben het karakter van een staat. 

a.a. Centralisatie en de eenheid van de rechtsorde 
Ookk als Kelsen de kenmerken bespreekt van een statelijke rechtsorde, is zijn 
methodologischh uitgangspunt individualistisch. Hij denkt vanuit een rechts-
gemeenschapp bestaande uit individuen, ook waar het de staat betreft. Dit is 
hett beste toe te lichten door een extreem decentrale rechtsorde te constraste-
renn met een extreem gecentraliseerde rechtsorde. 

Hett minimum van centralisatie van de rechtsfuncties is denkbaar als men 
zichh een gemeenschap voorstelt waarin de regulering van onderlinge dwang 
minimaall  is, en zo decentraal mogelijk is georganiseerd, maar waar niette-
minn de eenheid van een rechtsgemeenschap bestaat. De vorming van de 
dwangregulerendee normen gebeurt in deze gemeenschap slechts door de 
gewoontee en vindt dus plaats door de leden van de rechtsgemeenschap zelf, 
niett door een bijzonder wetgevend orgaan. De gewoonte heeft in deze ge-
meenschapp geleid tot de bepaling van slechts één soort delict: het gebruik 
vann geweld tegen een ander lid van de rechtsgemeenschap is verboden, 
tenzijj  het plaatsvindt met toestemming van de gemeenschap. Deze minimale 
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rechtsgemeenschapp heeft dus bij gewoonte het geweldsmonopolie geves-
tigd.11 Tenslotte is de bevoegde reactie op verboden geweld in deze minima-
lee rechtsgemeenschap geheel decentraal georganiseerd. De toepassing van de 
normm die bepaalt onder welke voorwaarden een sanctie kan worden opge-
legd,, en de effectuering van de sanctie vindt plaats door belanghebbenden 
zelf,, volgens het beginsel van Selbsthilfe, eigenrichting. Het wordt aan 
degenee die door onrechtmatig geweld in zijn belang is getroffen overgelaten 
omm zelf te bepalen of het delict is gepleegd, en om zelf de sanctie te effectu-
eren.. Kelsens grondnormtheorie maakt het mogelijk om reeds bij deze ex-
treemm decentrale rechtsvorming en rechtstoepassing een eenheid van een 
rechtsordee te zien, die immers niets meer is dan het gemeenschappelijke van 
dee ordening van de onderlinge dwang. Het gemeenschappelijke, de orde, is 
hierr minimaal. 

Tegenoverr zo'n extreem decentrale rechtsorde is een rechtsorde te stellen 
waarinn de rechtsvorming en rechtstoepassing volstrekt gecentraliseerd zijn. 
Eenn alleenheerser stelt de algemene voorwaarden voor bevoegde uitoefening 
vann dwang, beslist of in feitelijke situaties de voorwaarden voor dwang zijn 
vervuld,, legt de bijbehorende sanctie op en voert deze uit. De gemeenschap 
denktt de bijpassende grondnorm bij het rechtsvormende en rechtstoepassen-
dee handelen van de alleenheerser, en acht dit handelen dus rechtsgeldig. 

Mett behulp van dit contrast is te verduidelijken dat Kelsens these van de 
identiteitt van staat en recht onschuldiger is dan meestal wordt aangenomen. 
Eenn rechtsgemeenschap kan volgens Kelsen 'staat' worden genoemd, als de 
vormingg en toepassing van de gemeenschapsnormen relatief gecentraliseerd 
zijn.. Daarmee brengt hij tevens tot uitdrukking dat hij de mate van centrali-
satiee die nodig is voor een staat, niet fixeert. 

Dee staat is een relatief gecentraliseerde rechtsorde. Hierin onderscheidt 
hijj  zich van bijvoorbeeld voorstatelijke primitieve rechtsordes en van de 
boven-- of tussenstatelijke volkenrechtsorde. De bewering dat modern natio-
naall  recht het karakter heeft van een relatief gecentraliseerde orde, komt op 
hetzelfdee neer als de bewering dat het moderne recht statelijk recht is.2 Ik 
beschouww het als polemische overdrijving wanneer Kelsen zegt dat de staat 
identiekk is met het recht. Elke staat is een relatief gecentraliseerde rechtsor-
dee en elke relatief gecentraliseerde rechtsorde is een staat. Maar niet elke 
rechtsordee is een staat. De identiteitsthese van staat en recht houdt in dat de 
staatt als rechtsorde is te identificeren.3 

11 Kelsen I960, p. 9, 323; zie ook hoofdstuk 14 onder B. 
22 Kelsen 1960, p. 90. 290; 1945/1961, p. 160. 

33 Kelsen (1945/1961, p. 438 asterisknoot) zegt bijvoorbeeld dat een kerk kan worden be-
schouwdd als een bijzonder soort staat: 'The desire for objectivity enforces positivity.' 
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Dee eenheid van staatsmacht is de eenheid van een - bijzonder soort -
rechtsorde.. De eenheid van staatsmacht voegt niets toe en doet niets af aan 
dee eenheid van de rechtsorde, die afhankelijk is van de positiviteit en effec-
tiviteitt van die rechtsorde. Het is een eenheid die voorondersteld is wanneer 
menn in een gemeenschap het handelen van individuele mensen normatief 
interpreteertt als geldige rechtsvorming en -toepassing. 

Doorr de identificatie van de staat als rechtsorde verdwijnt elke verwijzing 
naarr de staat als zuiver machtsfeit uit de beschrijving van het recht. Toen 
hett dualisme beweerde dat de staat als macht kan worden onderscheiden van 
dee staat als rechtssubject maar rechtswetenschappelijk niet kan worden 
begrepen,, overschreed het zijn rechtswetenschappelijk disciplinaire grenzen. 
Kelsenn stelt daartegenover zijn identiteitsthese van staat en recht. 

b.b. Arbeidsdeling 
Relatievee centralisatie van de primaire rechtsfuncties houdt in dat bepaalde 
rechtsfunctiess niet kunnen worden vervuld door een willekeurig individu uit 
dee gemeenschap, en dus niet door ieder individu dat aan de rechtsorde 
onderworpenn is. Ze kunnen slechts worden vervuld door individuen die door 
dee rechtsorde op bepaalde wijze zijn gekwalificeerd. Anders gezegd: ze 
wordenn vervuld volgens het beginsel van arbeidsdeling. Een statelijke 
rechtsgemeenschapp kenmerkt zich door het feit dat zij voor de uitoefening 
vann rechtsfuncties specialisten kent, 'arbeitsteilig funktionierende, dafl heifit 
zentrale'' organen. Zij zijn de zogenaamde 'rechtsorganen'.4 

Hett is voor het bestaan van een statelijke rechtsorde niet vereist dat alle 
rechtsfunctiess arbeitsteilig worden vervuld. Vooral de vorming van algeme-
nee rechtsnormen is vaak minder gecentraliseerd dan de overige rechtsfunc-
ties.. Een statelijke rechtsorde kan bijvoorbeeld de schepping van algemene 
rechtsnormenn door de gewoonte toelaten. Dit duidt op een gedecentraliseer-
dee wijze van rechtsvorming. Kelsen verzet zich tegen de voorstelling dat 
gewoonterechtt als niet-statelijk recht kan worden gesteld tegenover het door 
dee staat gevormde recht. Gewoonterecht is statelijk recht als de gewoonte 
alss rechtsvormend feit wordt beschouwd in een relatief gecentraliseerde rechtsorde.5 

'[N]aturall  law speculation, when it looks for certainty somewhere, flows into positive legal 
normss constituted under the authority of a church, that is, of a power organization [...]. 
Ordinarilyy these ecclesiastic norms present themselves as natural law, even if only to demon-
stratee their superiority to the State's positive law. In reality, they are only positive law, as the 
churchh is only a particular kind of State.' Kelsens grondnorm bevat echter niet alleen het 
positiviteitsbeginsel,, maar ook de definitie van recht als - fysieke - dwangorde. Mij dunkt dat 
zijnn grondnorm hem ervan had moeten weerhouden een kerk te beschouwen als een rechtsorde 
enn een staat. Raz kent zo'n beperkende definitie van recht met, en kan zonder moeite zeggen 
(1975,, p. 151): vele religieus normatieve systemen zijn gewone rechtssystemen. 
44 Kelsen 1960, p. 64, 161, 234. 

55 Kelsen 1960, p. 297. Kelsen (1960, p. 233-234) stelt zijn opvatting over de gewoonte als 
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Hett ideaal van democratische zelfbestemming vraagt om een zo decen-
traall  mogelijk wetgevingsproces. Maar ook wanneer de regelvorming 
plaatsvindtt door een aparte volksvertegenwoordigende vergadering kan er 
volgenss Kelsen nog sprake zijn van democratische zelfbestemming, namelijk 
wanneerr het parlement rechtens verplicht is de wil van de vertegenwoordig-
dee kiezers uit te voeren. Zodra het parlement echter rechtens enige onafhan-
kelijkheidd heeft ten opzichte van zijn kiezers, is het democratiebeginsel tot 
opp zekere hoogte vervangen door dat van arbeidsdeling.6 

Ookk in een statelijke rechtsorde kan regelvorming dus decentraal gebeu-
ren.. Voor de vraag of een rechtsorde een staat is legt Kelsen het accent op 
eenn andere rechtsfunctie, namelijk die van toepassing van het recht op de 
rechtssubjecten.. Beslissend voor het bestaan van een staat is volgens hem 
datt er in een gemeenschap rechtsorganen functioneren die bevoegd zijn vast 
tee stellen dat de voorwaarden voor oplegging van een sanctie zijn vervuld, 
enn rechtsorganen die bevoegd zijn de sanctie fysiek te implementeren.7 

Opnieuww wekt het daarom verbazing dat Raz zo vaak opmerkt dat Kelsen 
tenn onrechte meer nadruk legt op rechtsscheppende dan op rechtstoepassende 
organen.88 Misschien onderkent Raz onvoldoende dat hij bij zijn kritiek op 
Kelsenn vaak een ander probleem bespreekt dan Kelsen zelf. Dat is mijns 
inzienss ook nu het geval. Terwijl Kelsen de vraag bespreekt wat een rechts-
ordee tot staat maakt, stelt Raz de vraag wat een normatief systeem tot 
rechtssysteemm maakt. Volgens Raz krijgt een normatief systeem het karakter 
vann een rechtssysteem wanneer rechtstoepassende organen ontstaan, dat wil 
zeggenn organen die bevoegd zijn te beslissen of het gebruik van dwang 
onderr bepaalde omstandigheden door recht is verboden of toegestaan. Zulke 
organenn ontstaan volgens hem 'op het moment dat de bevoegdheid om over 
dee toepassing van sancties te beslissen, geconcentreerd wordt in de handen 
vann relatief weinig mensen, die voor deze taak worden benoemd of aan wie 
dezee taak anderszins wordt toevertrouwd vanwege hun veronderstelde kun-

rechtsvormendd feit tegenover opvattingen die uitgaan van het declaratoire karakter van het 
gewoonterecht.. Men meent bijvoorbeeld dat het uitdrukking geeft aan de rechtsscheppende 
VolksgeistVolksgeist (Savigny, Historische School), of aan de rechtscheppende solidarité sociale 
(Duguit).. Een positivistische rechtstheorie kan noch het bestaan aannemen van een imaginaire 
Volksgeist,Volksgeist, noch het bestaan van een evenzeer imaginaire solidarité sociale. 

66 Kelsen 1945/1961, p. 289, 292, 311. 
77 Kelsen 1945/1961, p. 325. De van rechtswege intredende sanctie is kelseniaans gedacht te 
beschouwenn als gedecentraliseerde rechtstoepassing. Het wordt aan betrokken leden van de 
rechtsgemeenschapp overgelaten vast te stellen dat de voorwaarden voor de sanctie zijn vervuld 
enn dat het bijbehorende gevolg behoort in te treden. Pas als hierover onenigheid ontstaat, is 
tussenkomstt van gecentraliseerde rechtsorganen vereist voor de gezaghebbende vaststelling van 
dee sanctie of de fysieke implementatie daarvan. Vgl. Brouwer 1990, p. 257-258, 274. 

88 O.m. Raz 1980, p. 191-194. 
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digheden,, of omdat zij deze verdienen, en niet vanwege hun relatie tot de 
benadeeldee partij of tot de overtreder van het recht, mits zij zulke bevoegd-
hedenn voor een relatief lange periode hebben en in een onbepaald aantal 
gevallenn kunnen gebruiken. '9 

Kelsenss begrip van de rechtsorde is ruimer dan Raz' begrip van het juri-
dischee systeem. Kelsen kan geheel decentrale dwangordes, die geen afzon-
derlijke,, gespecialiseerde rechtstoepassende organen kennen, als rechtsordes 
beschouwen.. Er is reeds een rechtsorde bij het minimum aan gemeenschap-
pelijkee dwangregulering, bij de vestiging van een geweldsmonopolie zonder 
meer.. Wat voor Raz het ontstaan van een rechtssysteem betekent, te weten 
hett ontstaan van rechtstoepassende organen, kan bij Kelsen een teken zijn 
vann verstatelijking van een reeds bestaande rechtsorde. 

B.. Pluralisme 

Gewoonlijkk neemt men aan dat de eenheid van de statelijke rechtsorde het 
resultaatt is van een historisch centralisatieproces. In Kelsens theorie kan dat 
niett worden gezegd. De sociale gewoontes in een decentrale rechtsorde, 
maarr ook de besluiten van een gespecialiseerde wetgever of de uitspraken 
vann gespecialiseerde rechters in een statelijke rechtsorde zijn in eerste in-
stantiee slechts losstaande uitingen van (een verzameling van) individuen, die 
pass door een normatieve interpretatie hun betekenis van geldige normen 
verkrijgen.. Het is bij Kelsen niet de staat die de eenheid van de rechtsorde 
produceert.100 De eenheid van de rechtsorde kan statelijk zijn georgani-
seerd,, maar ook anders. Dit maakt Kelsens rechts- en staatsbegrip geschikt 
voorr de beschrijving van problemen van rechtspluralisme. 

Kelsenn waarschuwt voor een verwarring van twee begrippen 
(de)centralisatie,, het dynamische begrip dat het rechtsvormingsproces betreft 
enn het statische begrip dat betrekking heeft op het bereik van reeds gevorm-
dee normen. Men maakt vaak onvoldoende onderscheid tussen enerzijds een 
differentiatiee in het geldingsbereik van de gedragsvoorschriften voor de 
rechtssubjectenn en anderzijds de decentrale of centrale wijze waarop die 
secundairee normen kunnen worden gevormd.11 Niets staat er bijvoorbeeld 
aann in de weg dat een centrale wetgever voor elke afzonderlijke gemeente 
eenn aparte algemene plaatselijke verordening vaststelt, of dat decentraal 
gevormdee normen op het gehele grondgebied van de rechtsorde gelden 

99 Raz 1980, p. 194. 

100 Zie hoofdstuk 13 onder B: de eenheid van de rechtsorde wordt niet door feitelijk handelen 
tott stand gebracht. Kelsen 1960, p. 25, 32. 
111 Kelsen 1960, p. 315-319. 
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hoewell  zij in hun personele geldingsbereik slechts betrekking hebben op 
mensenn met een bepaalde kwalificatie. 

Voorr de verschillen in het geldingsbereik van de secundaire rechtsnormen 
maaktt Kelsen gebruik van het begrip partiële rechtsorde of deelrechtsorde. 
Tott een deelrechtsorde behoren de mensen van wie het handelen is geregu-
leerdd door de gedragsvoorschriften met hun gedifferentieerde geldingsbe-
reik.. De gemeenschappelijkheid van die secundaire rechtsnormen constitu-
eertt de normatieve deelorde. Daarmee is nog niets gezegd over de schep-
pingg van die normen. Die kan zijn overgelaten aan degenen op wie de ge-
dragsvoorschriftenn van toepassing zijn. Het resultaat is dat binnen een state-
lijkee rechtsorde 'gemeenschapsrecht' of 'volksrecht' in de zin van 'interne 
regelss van groepen en verbanden ter voorkoming en oplossing van conflic-
ten'' kan bestaan naast anders gevormd statelijk recht.12 

Inn rechtspluralistische benaderingen werkt men gewoonlijk met een of 
anderr compromis als oplossing voor wat men definieert als het probleem 
vann de relatie tussen enerzijds 'groepsrecht', 'gemeenschapsrecht' of 'volks-
recht'' en anderzijds 'statelijk recht'. Kelseniaans gedacht wordt het pro-
bleemm dan onnauwkeurig gesteld. Een statelijke rechtsorde kan decentrale 
vervullingg van rechtsfuncties toelaten, terwijl ook in het geldingsbereik van 
gedragsvoorschriftenn verregaande differentiatie kan zijn aangebracht. 
'Groepsrecht'' kan als decentraal gevormde partiële rechtsorde deel uitmaken 
vann een statelijke rechtsorde. Het probleem ligt daar waar men zich reken-
schapp moet geven van de relatie van de secundaire partiële rechtsordes met 
dee primaire eenheid die is voorondersteld. Verwijst men slechts naar een 
dominantiee van het 'officiële' recht, of naar 'politieke compromissen', dan 
geeftt men weinig uitsluitsel over die verhouding.13 

Vaakk wijst men op de gezagsaanspraken van het officiële recht tegenover 
hett groepsrecht. Het officiële recht zou aanspraak maken op de hoogste 
bevoegdheidd tot verbindende regulering van elk type gedrag, en daarmee 

122 Strijbosch 1993, p. 1; vgl. Brouwer 1995, p. 79-88. Griffiths (1989 p. 99) merkt op: 'De 
pretentiee van de moderne staat om een monopolie (zowel in empirische als in normatieve zin) 
tee hebben op alles wat "recht" mag heten, is al lang ontmaskerd als louter ideologie. De 
juridischee werkelijkheid van een moderne samenleving is er één van grote verscheidenheid van 
"rechts"sferenn en -bronnen.' De opmerking in de laatste zin van het citaat zou door Kelsen 
kunnenn worden onderschreven. In de eerste zin maakt de schrijver gebruik van een problema-
tischh staatsbegrip: de staat is vereenzelvigd met wat gewoonlijk 'staatsorganen' wordt ge-
noemd,, en de identiteit van staat en recht kan niet worden erkend. Zie ook hoofdstuk 18 voor 
Kelsenss bezwaren tegen de hypostasering van de staat tot handelende persoon. 

133 Zie Hoekema/Van Manen 1998, p. 54. Zij merken op dat de rechtsdogmatische leer der 
rechtsbronnenn 'geen genade [vindt] in de ogen van onder meer inheemse volken die zich als 
"firstt nations" beroepen op de gelding van het eigen recht, los van de eventuele "goedkeu-
ring""  ervan door de staat. In de praktijk blijken er echter politieke compromissen te kunnen 
wordenn gesloten die de kool en de geit sparen.' 
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zouu een ondergeschikte positie van het groepsrecht verklaard zijn. Ook op 
dezee manier wordt het probleem onnauwkeurig gesteld. De gezagsaanspra-
kenn zijn kenmerkend voor een geldende rechtsorde als geheel. Ze hebben 
geenn betrekking op een hiërarchische organisatie van rechtsvorming en 
rechtstoepassingg binnen het geheel van een rechtsorde. Men zegt bijvoor-
beeld:: 'Alleen na positieve toetsing kunnen zijn regels tot de Nederlandse 
rechtsordee worden toegelaten.'14 Als men hiermee bedoelt dat een 'offi-
ciële'' rechter het laatste woord heeft over de verbindendheid van de groeps-
regels,, dan verwoordt men geen bijzonder kenmerk van decentraal gevormd 
groepsrecht.. Hetzelfde gaat immers op bij het laatste woord over de verbin-
dendheidd van bijvoorbeeld interne verenigingsregels,15 maar ook over de 
verbindendheidd van gemeentelijke verordeningen, en mogelijkerwijs zelfs 
overr de verbindendheid van de hoogste 'officiële' wetgeving. 

Bijj  Hoekema is een meer 'egalitaire' invulling van het pluralismepro-
bleemm te vinden: '[H]oe regel je de botsing tussen cultureel verschillende 
rechtsaansprakenn binnen een en hetzelfde staatsverband? Hoe bereik je (een 
vormm van rechts-)eenheid in verscheidenheid? Twee soevereinen op één 
kussen,, hoe houd je dat in orde?'16 Een kelseniaans antwoord op de laatste 
vraagg luidt: dat is niet in orde te houden. Stel dat in de verschillende cultu-
relee groepen normstellende handelingen worden verricht die voor de hande-
lendee personen zelf de (subjectieve) betekenis hebben van een rechtsnorm 
voorr de leden van de groep. Deze handelingen verkrijgen pas de objectieve 
betekeniss van een rechtsnorm als een gemeenschap er de bijpassende grond-
normm bij denkt. Welke gemeenschap, welke grondnorm? Als het voor de 
geldingg van een norm binnen een bepaalde culturele groep relevant is dat 
eenn andere groep de desbetreffende interne gezagsaanspraken erkent, is de 
relevantee rechtsgemeenschap groter dan de groep waarin de gezagsaanspraak 
wordtt gedaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de groepen een consti-
tutiee gemeenschappelijk hebben waarin de functies van rechtsvorming en 
-toepassingg decentraal, langs multinationale lijnen wordt geregeld. Op het 
momentt echter dat een groep voor de gelding van een rechtsnorm geen 
beroepp meer doet op erkenning van de gezagsaanspraak door andere groe-
pen,, heeft deze groep zich afgescheiden, en is een zelfstandige rechtsge-
meenschapp geworden. De gelding van de norm is slechts afhankelijk van de 
doorr de groep zelf gedachte grondnorm. 

Omm te kunnen spreken van naast elkaar in deelrechtsordes levende ge-
meenschappenn is het nodig dat zij met elkaar iets gemeenschappelijk hebben 

144 Strijbosch 1993, p. 11-12. 

155 Kelsen (1960, p. 180*181) beschrijft ook de rechtspersoon als deel rechtsorde. 

166 Hoekema 1998, p. 58. 
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inn een overkoepelende rechtsorde. Het bestaan van centrale organen in de 
overkoepelendee rechtsorde, bijvoorbeeld een constitutioneel hof of een 
centraall  ambtenarenapparaat, doorbreekt op zichzelf nog niet het egalitaire 
karakterr van de pluralistisch ingerichte rechtsgemeenschap. Het is mogelijk 
datt het alleen duidt op het statelijk karakter van de overkoepelende rechtsor-
de:: bepaalde gemeenschappelijke rechtsfuncties worden vervuld op basis van 
hett beginsel van arbeidsdeling. Kelseniaans gezien is het niet passend om in 
eenn dergelijke situatie 'de staat' tegenover 'de inheemse volken of minderhe-
denn in een staat' te stellen, iets wat Hoekema uiteindelijk toch weer doet: 
'[E]enn egalitair rechtspluralisme [is] in juridisch opzicht nooit werkelijk 
egalitair.. Hoe sterk de rechtspositie van bepaalde inheemse volken of van 
minderhedenn in een staat ook zou zijn, altijd behoudt de nationale staat het 
hoogstee positiefrechtelijk bezegelde gezag om in tijden van zware groeps-
conflictenn of groot algemeen belang de laatste knopen door te hakken.'17 

Mett een kelseniaanse benadering is het mogelijk om 'groepsrecht' al dan 
niett als decentraal gevormde deelrechtsorde van een statelijke rechtsorde te 
interpreteren,, zonder dat 'de staat' tegenover 'de groep' komt te staan. Zo'n 
benaderingg kan een genuanceerder beeld verschaffen van de geldingsrelaties 
binnenn een complexe statelijke rechtsorde dan een benadering die de statelij-
kee rechtsorde vereenzelvigt met het handelen van centrale rechtsorganen. En 
ditt is een conclusie die dwars staat op de associaties die men meestal heeft 
bijj  de identiteitsthese van staat en recht. 

C.. Internationalisering 

Ookk de internationalisering van het recht draagt bij aan de complexiteit van 
dee geldingsrelaties binnen een statelijke rechtsorde. En ook deze ontwikke-
lingg is met behulp van Kelsens begrippenapparaat te beschrijven. 

a.a. Normatieve betekenis van 'soevereiniteit' 
Anderss dan men wel meent, laat Kelsen toe dat van soevereiniteit van een 
staatt wordt gesproken.18 Hij legt echter uit dat 'soevereiniteit' alleen als 

177 Hoekema 1998, p. 61. Om op kelseniaanse wijze het probleem van minderheden met 
eigenn zelfstandige gezagsaanspraken binnen een grotere rechtsgemeenschap te bepalen, kan 
menn denken aan het voorbeeld van de anarchist, zie hoofdstuk 13 onder C. De vraag is wie 
bepaaltt wat de relevante gemeenschap is voor de gelding en verbindende kracht van rechtsnor-
men.. Zoals het de anarchist niet zal lukken om zich op grond van zijn privé-grondnorm te 
onttrekkenn aan recht dat anderen voor hem verbindend houden, zal het ook een minderheid 
niett lukken om op grond van een eigen grondnorm zich te onttrekken aan de rechtsgemeen-
schapp waarin dominante groepen het recht mede verbindend houden voor die minderheid. Van 
egalitairr pluralisme is dan echter geen sprake. 

188 Kelsen 1920/1981, p. 6v.; 1925/1993, p. 102v.; 1945/1961, p. 207v. 1960, p. 290v. 
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normatieff  begrip zinvol is. Het subject waaraan soevereiniteit wordt toege-
wezenn is daarmee, in welke soevereiniteitstheorie ook, gekarakteriseerd als 
'hoogst',, 'bovenst'. Dat is ruimtelijke beeldspraak, die in verband met 
menselijkee relaties twee dingen kan betekenen. Ten eerste kan 'boven' en 
'onder'' of 'hoger' en 'lager' duiden op een heerschappijverhouding tussen 
mensen.. Men is geneigd de staat als zo'n feitelijke heerschappijverhouding 
opp te vatten. Men spreekt dan in termen van een oorzaak-gevolg-relatie: de 
will  van de een wordt tot motief voor de wil van de ander, en men zegt dat 
dee eerstgenoemde - de regeerder - boven de ander staat, en de ander - de 
geregeerdee - onder de eerstgenoemde.19 Op deze wijze kan volgens Kelsen 
geenn sprake zijn van soevereiniteit. De speurtocht naar een feitelijk soeve-
reinn subject zal een speurtocht worden naar een prima causa, een 'onbe-
wogenn beweger'. Men moet een bron van macht, een motiverende oorzaak, 
vindenn die zelf niet op een oorzaak kan worden teruggevoerd, en daarom 
'vrij '' of 'onafhankelijk' is. Dat is echter onverenigbaar met een causale 
interpretatiee van de werkelijkheid. Als men de staat opvat als een feitelijke 
motivatierelatiee tussen regeerders en geregeerden, kan hij niet soeverein 
zijn.. Zelfs de in politiek opzicht machtigste grootmacht is in alle aspecten 
vann het economische, juridische en culturele leven door iets anders bepaald, 
enn dus afhankelijk en onvrij. 

Inn de tweede plaats gebruikt men volgens Kelsen de ruimtelijke beeld-
spraakk van het 'boven en onder' voor menselijke relaties in verband met de 
normatievee verhouding van de verplichting. 'Boven' een ander staat hij 
wienss wil als verbindend geldt voor degene die hem in dat opzicht onder-
worpenn is. En hij staat het 'hoogst' - dat wil zeggen: is 'soeverein' - die 
geenn wil kent die voor hem als verbindend geldt. De normatieve relatie 
tussenn soeverein en onderworpene bestaat niet rechtstreeks tussen mens en 
mens.. Verbindende normstelling is slechts mogelijk op grond van een -
'hogere'' - norm.20 Een statelijke overheid is soeverein als zij haar gezag 
uiteindelijkk aan de grondnorm van de eigen rechtsorde ontleent. Daarnaast is 

199 Terzijde zegt Kelsen dat het dan niet aangaat de staat te vereenzelvigen met de regeerders. 
Dee staat als heerschappij verhouding omvat regeerders en geregeerden in gelijke mate. 
200 Deze gedachtegang resulteen niet in rechtssoevereiniteit in de zin van Krabbe, omdat het 
soevereinee recht bij Krabbe al van een inhoud is voorzien, hetgeen niet verenigbaar is met 
Kelsenss positiviteitsbeginsel. Krabbe (1915, p. 41-43): 'Het recht, als norm gedacht, moet 
noodzakelijkk aan twee vereischten voldoen. Vooreerst hieraan, dat het zijn gelding ontleent 
aann een buiten den menschelijken wil staande macht en dus tegenover dien wil objectiviteit 
bezit.. Ten tweede dat, aangezien het recht bedoelt het handelen te bepalen, de inhoud der 
normm in verband moet staan met de geestelijke natuur van de menschen tot wie de normen 
zichh richten. [...] [Hjet rechtsgevoel [is] een algemeen menschelijke neiging [...], welke 
reageertt op ons eigen gedrag en de gedragingen van andere menschen. Normen, welke uit die 
reactiee ontspringen, zijn rechtsnormen'. Neumanns rechtsstatelijke antagonisme is door Krabbe 
theoretetischh opgelost door een voorrang voor het recht van het rechtsbewustzijn. 
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hett mogelijk dat statelijke overheden onafhankelijk van elkaar zijn zonder 
datt dit berust op een eigen grondnorm. Ook dan kunnen zij soeverein wor-
denn genoemd.21 

b.b. Absolute of relatieve soevereiniteit van de staat 
Eenn statelijke rechtsorde kan in verband gebracht worden met de internatio-
nalee rechtsorde. Dan is het de vraag welke vooronderstelling men gebruikt 
voorr de verhouding tussen het internationale recht en het nationale recht. Er 
zijnn twee constructies mogelijk. Men kan volgens Kelsen de gelding van het 
internationalee recht invoegen onder de grondnorm van een statelijke rechts-
orde.. Maar men kan ook de gelding van een statelijke rechtsorde invoegen 
onderr de grondnorm van het internationale recht. Beide constructies zijn 
monistisch.22 2 

Dee eerste constructie is die van de absolute soevereiniteit van de staat in 
traditionelee zin. Wanneer men de verhouding tussen nationaal recht en 
internationaall  recht wil beschrijven, kiest men zijn vertrekpunt in de positie-
vee rechtsorde van de desbetreffende staat. De constitutie van een staat kan 
bijvoorbeeldd bevoegdheden tot rechtsvorming toekennen aan verdragssluiten-
dee staten of aan volkenrechtelijke organisaties. Zij kan de eigen rechtstoe-
passendee organen de bevoegdheid verlenen de zo gevormde normen toe te 
passen.. Interpreteert men de artikelen 92 en 93 van de Nederlandse grond-
wet233 op deze wijze, dan neemt men aan dat de gelding van het internatio-

211 Neumann (1936/1986, p. 23) is van mening dat in theorieën die de staat als een rechtsor-
dee beschouwen niet gesproken kan worden van soevereiniteit van de staat, maar hoogstens van 
dee soevereiniteit van staatsorganen. Deze kritiek is niet houdbaar. Wat Kelsen 'staatsmacht' 
noemt,, is de gelding van een positieve en effectieve rechtsorde die relatief gecentraliseerd is. 
Hett is de statelijke rechtsorde die bij Kelsen soeverein kan worden genoemd. In afgeleide zin 
kann men vervolgens van 'soevereine staatsorganen' spreken. 

222 Kelsen 1945/1961, p. 189, 255, 383-385. In toepassing van de later opgegeven these van 
dee uniciteit van normatieve ordes (zie hoofdstuk 16 onder C) wees Kelsen lange tijd een 
dualistischee verhouding van internationaal en nationaal recht af. Het dualisme zou alleen 
acceptabell  zijn als het internationale recht en het nationale recht twee volstrekt van elkaar 
geïsoleerdee normensystemen kunnen vormen, waarvan de gelding berust op twee verschillende 
grondnormen.. Het geldingsbereik in ruimte en tijd van internationaal recht en nationaal recht 
zouu elkaar dan niet mogen overlappen. Dit is echter reeds daarom niet mogelijk, omdat 
organenn van de staat bevoegde internationaalrechtelijke rechtsvormers zijn. Gelijktijdige 
geldingg op hetzelfde gebied van zowel internationaal als nationaal recht sluit echter reeds de 
aannamee van twee verschillende grondnormen uit. Kelsen geeft geen uitsluitsel over de gevol-
genn van de herroeping van de uniciteitsthese voor zijn interpretatie van de verhouding tussen 
nationaall  en internationaal recht. Mijns inziens zou hij het monisme handhaven, maar niet 
meerr als wetenschapstheoretische noodzaak. Het monisme maakt een meer adequate beschrij-
vingg van de rechtswerkelijkheid mogelijk, gelet op de omstandigheid dat staatsorganen bevoeg-
dee internationale rechtsvormers zijn. 

233 Artikel 92 Grondwet bepaalt dat 'bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisa-
tiess bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak [kunnen] worden opgedragen.' 



INTERNATIONALISERING G 251 1 

nalee recht in de Nederlandse rechtsorde berust op de Grondwet. Kent men 
dee voorrang toe aan de statelijke rechtsorde, dan veronderstelt men dat de 
geldingg van de statelijke rechtsorde berust op een 'nationale' grondnorm. 

Bijj  de tweede constructie kent men de voorrang toe aan de internationale 
rechtsorde.. Deze wordt beschouwd als de hogere rechtsorde, waaraan de 
statelijkee is gebonden. In dat geval kan alleen van relatieve soevereiniteit 
vann de staat worden gesproken. 'Soevereiniteit' duidt er dan op dat de staat 
geenn andere binding kent dan aan internationaal recht, en dat er geen ge-
zagsverhoudingg bestaat in de relatie met andere staten.24 

Bijj  de tweede constructie fundeert men de gelding van een statelijke 
rechtsordee in een internationaalrechtelijke norm. Door statengewoonte is de 
volkenrechtelijkee definitie van de staat gevormd, die groot gewicht toekent 
aann effectieve controle over de bevolking van een bepaald gebied door een 
regeringg die onafhankelijk is van andere staten. De volkenrechtelijke defini-
tiee van de staat is te beschouwen als een positieve norm van volkenrecht. 
Dezee norm is de grondslag voor de gelding van effectieve statelijke rechts-
ordes.. Het effectiviteitsbeginsel is hier niet een vooronderstelling in de eigen 
grondnormm van een statelijke rechtsorde. De bevoegdheid van een individu 
off  een groep individuen om een effectieve dwangorde tot stand te brengen 
berustt op de volkenrechtelijke norm, die de effectieve dwangorde als geldi-
gee rechtsorde autoriseert, en als staat in de zin van het volkenrecht kwalifi-
ceert.255 De statelijke rechtsvorming kan dan niet meer als initiële rechts-
vormingg worden beschouwd. Er is geen behoefte meer aan en geen plaats 
meerr voor een 'nationale' grondnorm. 

Wanneerr men de gelding van een statelijke rechtsorde fundeert in het 
internationalee recht, zegt men nog niets over de organisatie van het rechts-
vormingsprocess binnen die statelijke rechtsorde. Het is denkbaar dat de 
rechtsorganenn van die rechtsorde slechts bevoegd zijn om statelijk recht toe 
tee passen. Een bepaling als artikel 93 van de Nederlandse grondwet is ook 
opp deze wijze te interpreteren. Ze kan dan worden beschouwd als een trans-
formatiebepaling,, en wel als een blanketbepaling waardoor al die internatio-
naalrechtelijkee normen 'die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden', 
tott statelijk recht worden getransformeerd.26 

Artikell  93 Grondwet luidt: 'Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties,, die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht 
nadatt zij zijn bekendgemaakt.' 
244 Kelsen 1960, p. 292-293, 328-329. 

255 Kelsen 1960, p. 221-222. 

266 Bij onderzoek van een bepaalde statelijke rechtsorde zou kunnen blijken dat de bevoegd-
heidd van statelijke organen ontbreekt om internationale rechtsnormen rechtstreeks in concrete 
gevallenn toe te passen, terwijl ook een transformatiebepaling afwezig is. Men kan dan niet 
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Dee relatieve opvatting van soevereiniteit houdt niet in dat men een inper-
kingg heeft geaccepteerd van de bevoegdheid van staten om alles te normeren 
watt zij effectief kunnen normeren. Men beweert slechts dat deze statelijke 
bevoegdheidd geen initiële is. Staten kunnen zich in de internationale rechts-
ordee ten opzichte van elkaar hebben verplicht om bij de uitoefening van hun 
rechtsvormendee bevoegdheden bepaalde beperkingen in acht te nemen. Hoe 
verr die beperkingen ook gaan, zij onderwerpen zich daardoor niet op directe 
wijzee aan eikaars gezag. Men kan daarom ook dan blijven spreken van 
'soevereiniteit'' van staten. 

Hett is niet mogelijk om bij voorbaat op grond van rechtswetenschappelij-
kee overwegingen te beslissen welke van de beide monistische constructies 
juistt is. Onderzoek van positief statelijk en van positief internationaal recht 
kann er eventueel toe leiden dat men een van beide monistische constructies 
accepteertt en de andere verwerpt. De reden hiervoor kan in een kelseniaan-
see benadering slechts zijn, dat de ene constructie meer en de andere minder 
adequaatt is voor de beschrijving van het desbetreffende recht. De rechtswe-
tenschapp kan voor het overige de constructies slechts als interpretatiesche-
ma'ss aanbieden.27 

Hett ligt wel binnen het kennisbereik van de rechtswetenschap om vast te 
stellenn dat de constructie met de voorrang voor het statelijke recht de inter-
nationalee rechtsorde niet noodzakelijkerwijs minder bevordert dan de con-
structiee die de voorrang toekent aan het internationale recht. Geen van beide 
geeftt immers uitsluitsel over de inhoud van de rechtsorde waaraan de voor-
rangg wordt verleend. 

c.c. Europese rechtsorde 
Somss probeert men normatieve conclusies te verbinden aan het verschil 
tussenn de beide constructies. Men wil dan antwoord op de vraag of, en zo ja 
inn hoeverre, de statelijke handelingsvrijheid internationaalrechtelijk beperkt 
iss of kan worden. Zo'n antwoord is niet uit het begrip soevereiniteit af te 

zonderr meer concluderen dat het internationale recht binnen deze statelijke rechtsorde niet 
geldt.. Bij niet-toepassing schendt de staat mogelijkerwijs zijn volkenrechtelijke plicht, zodat 
eenn volkenrechtelijke sanctie toepasselijk wordt. Kelsen 1960, p. 336-337. 
277 Kelsen 1960, p. 342-346; 1945/1961, p. 386-387. Hart (1983, p. 31 lv., m.n. p. 313) 
noemtt Kelsens monistische opvatting 'content-obsessed' en verwerpt deze met het volgende 
argument:: 'When we have laws that explicitly or implicitly refer to other laws, or their 
existencee or validity, we cannot determine from these relationships alone whether they belong 
too the same or different systems. This depends on facts concerning the making and recognition 
off  laws. The pure theory of law is too pure to attend to such facts'. De harde kritiek van Hart 
iss raadselachtig, en doet weinig recht aan Kelsens uitgangspunt dat elke beschrijving van 
recht,, ook die van de verhouding van internationaal en nationaal recht, moet starten bij de 
feitenn die zich internationaal en nationaal als rechtsvormend voordoen, los van enige inhoud 
vann dat recht. 
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leiden,, aldus Kelsen. Noch, zo is aan te vullen, uit de begrippen supranatio-
naliteitt of communautaire rechtsorde. Begrippen normeren niet. Het ant-
woordd krijgt men slechts door onderzoek van het positieve statelijke en 
internationalee of communautaire recht. 

Bijj  de interpretatie van een rechtswerkelijkheid waarin zowel nationaal-
rechtelijkee als internationaalrechtelijke aspecten een rol spelen, moet men 
mett gelijktijdige en gelijkplaatselijke gelding van beide rechtsordes rekening 
houden.. Er is bijvoorbeeld de vraag of een bepaling van een besluit van een 
volkenrechtelijkee organisatie een bepaling is 'die naar haar inhoud een ieder 
kann verbinden' in de zin van artikel 93 Grondwet. Besselink28 wijst erop 
datt naar geldend Nederlands recht het antwoord op deze vraag afhangt van 
dee interpretatie van de aan dat besluit ten grondslag liggende verdragsbepa-
lingenn en van de internationaalrechtelijke betekenis van het besluit. Op 
dezelfdee wijze kan de vraag of naar geldend Nederlands recht het Europese 
gemeenschapsrechtt de Nederlandse burgers rechtstreeks kan binden, slechts 
wordenn beantwoord op grond van desbetreffende bepalingen van het Euro-
pesee recht en de uitleg daarvan. Een bijzonderheid van het communautaire 
rechtt is dat er voor de uitleg van dat recht de gezaghebbende interpretaties 
zijnn van het Europese Hof van Justitie. 

Err is noch in het Europese recht, noch in het Nederlandse recht een 
aanknopingspuntt te vinden om van het hierboven geschetste uitgangspunt af 
tee wijken waar het gaat om de beroemde prejudiciële beslissingen van het 
Europesee Hof van Justitie in de jaren negentienzestig, waarin het Hof be-
paaldee dat de vraag of particulieren rechtstreeks aan het gemeenschapsrecht 
rechtenn kunnen ontlenen onafhankelijk is van de nationale wetgeving, en 
moett worden beslist aan de hand van 'inhoud en bewoordingen' van het 
gemeenschapsrechtt zelf. Het EG-Verdrag heeft volgens het Hof een eigen 
rechtsordee in het leven geroepen, die in de rechtsorde der lidstaten door-
werkt.. De soevereine rechten van de lid-staten zijn definitief beperkt. Vol-
genss Besselink is het de heersende Nederlandse leer, dat de artikelen 93 en 
944 Grondwet29 door deze uitspraken van het Hof hun betekenis hebben 
verlorenn voor de doorwerking van het Europese recht in Nederland. 

Dee heersende leer gaat met deze interpretatie verder dan mogelijk is 
wanneerr zij zich strikt zou beperken tot interpretatie van het gegeven 
rechtsmateriaal.. Het Hof is een rechtsorgaan van de communautaire rechts-
orde,, gebonden aan die rechtsorde. Wat het Hof ook doet, het geeft geen 

288 Besselink 1996, p. 166-167. 
299 Artikel 94 Grondwet: 'Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden 
geenn toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalin-
genn van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.' 



254 4 IDENTITEITT VAN STAAT EN RECHT 

uitlegg van de Nederlandse grondwet. Het Hof heeft zich uitgesproken over 
Europeess gemeenschapsrecht, niet over de betekenis van een tweetal Neder-
landsee grondwettelijke bepalingen. Een eventueel conflict russen statelijk 
rechtt en gemeenschapsrecht is niet opgelost doordat de autonomie van het 
gemeenschapsrechtt is gevestigd. Zoals Besselink dan ook terecht naar voren 
brengt,, hebben de artikelen 93 en 94 nog steeds hun staatsrechtelijke beteke-
niss voor de rechtstreekse werking en voorrang van het Europese recht. Zij 
zorgenn ervoor dat er geen constitutionele obstakels bestaan voor de door-
werkingg van het gemeenschapsrecht. Het staatsrecht van Nederland maakt 
hett op soepele wijze mogelijk dat de Nederlandse staat aan zijn gemeen-
schapsrechtelijkee verplichtingen voldoet. 

Eenn voorbeeld van een redenering die past in de door Besselink afgewe-
zenn heersende leer is te vinden in het commentaar van Bracke op het reeds 
eerderr genoemde arrest van het Duitse Bundesverfassungsgericht van 12 
oktoberr 1993.30 Het commentaar van Bracke op dit arrest houdt meer in 
dann enkel een interpretatie van het gegeven rechtsmateriaal. Hij heeft er 
bezwaarr tegen dat de Duitse rechter zich rechtstreeks beroept op het Duitse 
recht,, '[zjonder de regels van gemeenschapsrecht theoretisch te weerleg-
gen.'' Daarmee tast de rechter zijns inziens de autonomie en voorrang van 
hett Europese recht aan. De rechterlijke beslissing zou daarom in strijd zijn 
mett geldend recht. 

Eenn kelseniaanse reactie op dit commentaar is ten eerste, dat de wettelijke 
goedkeuringg van een internationaal verdrag, ook al heeft dit verdrag mede 
betrekkingg op de communautaire rechtsorde, een kwestie was van Duits 
positieff  recht. Ten tweede deed de Duitse rechter wat des rechters is: vra-
genn omtrent toepassing van het recht van de eigen rechtsorde beslissen. Ten 
derdee impliceert het standpunt van Bracke dat de Duitse rechter de verplich-
tingg zou hebben conflicten tussen de Duitse en de communautaire orde op te 
lossen.. Hij geeft geen positiefrechtelijk argument ter ondersteuning van dit 
standpunt.. Hij houdt geen rekening met een andere positiefrechtelijke moge-
lijkheid:: als de rechterlijke bevoegdheid beperkt zou zijn tot toepassing van 
Duitss recht, en de rechter zich keurig aan deze beperking houdt, dan zou de 
uitkomstt kunnen zijn, dat de Duitse staat niet aan zijn communautaire ver-
plichtingenn voldoet. Het communautaire recht voorziet in een reactie op 
schendingg van communautaire verplichtingen door de lid-staten. Maar uit 

300 Zie hoofdstuk 14 onder C; de Duitse rechter besliste de vraag of het Duitse recht het 
toelaatt het Verdrag van Maastricht tot oprichting van de Europese Unie goed te keuren, gelet 
opp het democratiebeginsel van artikel 20 Grundgesetz, dat een beperking inhoudt van de 
bevoegdhedenn van de wetgever tot overdracht van wetgevende bevoegdheden aan supranatio-
nalee organen. Bracke 1993, met reactie door Leenknegt 1994, en naschrift door Bracke 1994; 
ziee ook Koopmans 1994, 
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eenn eventuele schending door de staat van gemeenschapsrecht kan niet wor-
denn afgeleid dat de rechter zijn rechterlijke rechtsplicht heeft geschonden. 
Tenslottee keert het argument van de autonomie van de Europese rechtsorde 
zichh tegen de criticus: een beslissing over nationaal recht kan niet als aantas-
tingg van een andere rechtsorde worden geïnterpreteerd, zeker niet als deze 
anderee rechtsorde autonoom is. 

Dee uitspraak van het Bundesverfassungsgericht is interessant om een 
anderee reden. De rechter lijk t een voorkeur te uiten voor de eerste monisti-
schee constructie als het gaat om de verhouding van Duits recht tot internati-
onaall  recht. Hij beslist: 'Deutschland ist einer der "Herren der Vertrage", 
diee ihre Gebundenheit an den "auf unbegrenzte Zeit" geschlossenen Unions-
Vertragg (Art. Q EUV) mit dem Willen zur langfristigen Mitgliedschaft 
begründett haben, diese Zugehörigkeit aber letztlich durch einen gegenlaufi-
genn Akt auch wieder aufheben könnten.' Hij beroept zich voor dit oordeel 
opp artikel 2 onder 1 van het Handvest van de Verenigde Naties: 'De Orga-
nisatiee is gegrond op het beginsel van soevereine gelijkheid van al haar 
leden.'' Het beroep op dit artikel ondersteunt de beslissing dat Duitsland 'die 
Qualitatt eines souveranen Staates aus eigenem Recht und den Status der 
souveranenn Gleichheit mit anderen Staaten' handhaaft. Een soevereine staat 
'auss eigenem Recht' - dat duidt op de vooronderstelling van een eigen, 
nationalee grondnorm voor de Duitse rechtsorde, dus op de constructie van 
dee absolute soevereiniteit van de staat. Zou de rechter slechts hebben beslist 
datt Duitsland de status van soevereine gelijkheid met andere staten hand-
haaft,, dan zou de beslissing geen blijk geven van een voorkeur voor de ene 
off  de andere monistische constructie. Ook in de opvatting van de relatieve 
soevereiniteitt van staten zijn staten niet aan eikaars gezag onderworpen, 
maarr slechts aan dat van de internationale rechtsorde. 

D.. Centralisatie en machtenscheiding 

Hett denkbeeld van de eenheid van de statelijke rechtsorde houdt niet per se 
inn dat de statelijke rechtsorde in absolute zin als soeverein wordt be-
schouwd,, noch dat al het geldende recht wordt gevormd door gespecialiseer-
de,, statelijke rechtsorganen. Wel kan men, gegeven de eenheid van de 
statelijkee rechtsorde, speciaal letten op die aspecten van de rechtsorde die de 
centralisatiee tonen waardoor de rechtsorde 'staat' kan worden genoemd. 
Hierr is het vraagstuk van de machtenscheiding te situeren. 

a.a. Arbeidsdeling bij de primaire rechtsfuncties 
Evenminn als Neumann beschouwt Kelsen het beginsel van machtenscheiding 
alss een internpositiefrechtelijk beginsel. Het traditionele machtenscheidings-
beginsell  is een concept van politieke organisatie, dat niet zonder meer eigen 
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iss aan de als rechtsorde beschouwde staat.31 Kelsen gaat zelfs nog een stap 
verder:: wanneer men een statelijke rechtsorde beschrijft met behulp van het 
politiekee machtenscheidingsconcept, geeft men een vertekend beeld van het 
recht.. De statelijke centralisatie van een rechtsorde heeft uitsluitend te ma-
kenn met de werking van het beginsel van arbeidsdeling voor de individuen 
inn een rechtsgemeenschap: sommigen van hen gaan als rechtsorganen functi-
oneren.. Er kan een politiek probleem ontstaan wanneer staatsmacht bij 
enkelenn uit de gemeenschap wordt geconcentreerd, maar het kennisbereik 
vann de rechtswetenschap strekt zich niet uit tot politieke problemen. 

Menn moet volgens Kelsen niet proberen zogenaamde staatsfuncties te 
ontdekken,, maar er rekening mee houden dat in een relatief gecentraliseer-
de,, dus statelijke, rechtsorde de vervulling van de primaire rechtsfuncties op 
eenn bijzondere manier is georganiseerd. Uitgaande van de identiteit van staat 
enn recht en van de eenheid van de statelijke rechtsorde is een drietal bezwa-
renn in te brengen tegen de machtenscheidingsleer. Het eerste bezwaar kan ik 
zonderr nadere toelichting vermelden. Het houdt in dat er niet drie, maar 
slechtss twee rechtsfuncties in eigenlijke zin zijn: de vorming van rechtsnor-
menn en de toepassing van rechtsnormen. 

b.b. Hiërarchie versus complexiteit? Initiële rechtsvorming 
Dee machtenscheidingsleer neemt aan dat een nevenschikking van rechtsfunc-
tiess mogelijk is. Dit is het tweede bezwaar. De eenheid van een rechtsorde 
iss volgens Kelsen een 'hiërarchische' eenheid, figuurlijk gesproken. Het 
rechtt dat, uitgaande van de gefingeerde grondnorm, zijn eigen vorming en 
toepassingg regelt, vormt een 'Stufenbau' van boven- en ondergeschikte 
normen.. 'Lager' recht wordt gevormd met toepassing van 'hoger' recht. 
Eenn (lagere) norm behoort slechts tot een bepaalde rechtsorde als de desbe-
treffendee normvormende handeling is verricht conform een (hogere) norm 
diee deze rechtsvorming reguleert.32 

Ditt hiërarchische beeld van recht wordt gewoonlijk verworpen. Raz stelt 
bijvoorbeeldd dat het in Kelsens grondnormtheorie onmogelijk is dat binnen 
eenn statelijke rechtsorde, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, meer 
dann één hoogste autoriteit bestaat. Kelsen zou daarom de eenheid van zeer 
complexe,, geïnstitutionaliseerde rechtssystemen niet kunnen verklaren. Ter 
toelichtingg merkt Raz op dat de common law in feite normstellende be-
voegdhedenn verleent aan rechterlijke instanties. Deze rechterlijke bevoegd-
hedenn zijn niet af te leiden uit parlementaire wetgeving, die dan als het 
hogeree recht zou kunnen worden beschouwd. Ook is er niet één en dezelfde 

311 Kelsen 1945/1961, p. 269. 
322 Kelsen 1960, p. 228. 
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normm die zowel bevoegdheden verleent aan de rechterlijke instanties als aan 
hett parlement. Zo'n norm kan men zich ook moeilijk voorstellen. De rech-
terlijkee en de parlementaire bevoegdheden verschillen zeer in hun bereik en 
hunn wijze van uitoefening. Zozeer, dat ze niet door één enkele norm kunnen 
zijnn verleend. Hier komt nog bij dat sommige rechtssystemen op gewoonte-
rechtt zijn gebaseerd. In zulke systemen zijn uiteraard niet alle rechtsnormen 
vann één wetgever afkomstig, en er is ook geen norm die de bevoegdheid 
verleentt om al deze rechtsnormen uit te vaardigen. Dit om de eenvoudige 
reden,, dat vele van de rechtsnormen in het geheel niet zijn uitgevaardigd. 
Tenslottee is volgens Raz niet uit te sluiten dat in de ontwikkeling van een 
bepaaldd rechtssysteem nieuwe tot rechtsvorming bevoegde autoriteiten ont-
staan,, die hun bevoegdheid niet ontlenen aan een andere autoriteit, en daar-
omm als hoogste autoriteit kunnen gelden.33 

Razz kent ook nu teveel normerende kracht aan de grondnorm toe, door 
hetzelfdee misverstand dat ik al een paar keer eerder heb gesignaleerd. Hij 
gaatt ervan uit dat Kelsens grondnormtheorie, evenals zijn eigen bronnenthe-
se,, te maken heeft met de vraag hoe de normen van een rechtssysteem 
kunnenn worden geïdentificeerd. Hij gaat ervan uit dat de grondnorm van 
Kelsenn fungeert als gemeenschappelijke bron van de normen van een 
rechtssysteem.. Hij veronderstelt dat de grondnorm één enkele bevoegdheid-
verleningg bevat. In feite echter is de grondnorm van Kelsen een verzameling 
vooronderstellingenn voor de normatieve interpretatie van feitelijk rechtsma-
teriaal,, dus voor de kennis van recht in zijn normativiteit. Ook van complex 
recht.. De grondnorm voegt zich, zoals gezegd, naar het positieve recht 
waarvann zij de gelding fundeert. Bij een complex rechtssysteem zal men dus 
eenn navenant complexe grondnorm vooronderstellen, anders kan men zo'n 
systeemm niet als geldende rechtsorde interpreteren. Telkens wanneer de 
rechtswetenschapp in de rechtswerkelijkheid een instantie bespeurt die recnts-
vormendd optreedt zonder daartoe in het positieve recht de bevoegdheid te 
hebbenn verkregen, zal zij deze instantie in de grondnorm een plaats moeten 
gevenn als een tot initiële rechtsvorming bevoegde instantie. Niets in Kelsens 
grondnormtheoriee verhindert dat de grondnorm van een bepaalde statelijke 
rechtsordee zowel de gewoonte als het wetgevend handelen van een parle-
mentt als initiële rechtsvormende feiten aanmerkt. Ook de vorming van 
algemenee normen door hoogste bestuurlijke organen of rechters kan zo'n 
initieell  rechtsvormend feit zijn. 

Razz meent dat Kelsen zich voor de identiteit van een rechtssysteem 
slechtss kan verlaten op constitutionele continuïteit, omdat hij de staat als 
onafhankelijkee politieke institutie geen plaats geeft in zijn rechtstheorie.34 

333 Raz 1975, p. 130-131; 1979, p. 95; 1980, p. 101, 105-109, 188. 

344 Raz (1979, p. 98-100) beschouwt het als een van Kelsens ernstigste fouten dat hij ontken-
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Dee historisch eerste constitutie van Kelsen is echter minder op een bepaald 
momentt in de geschiedenis te fixeren dan Raz lijk t te denken. Ze kan bij-
voorbeeldd zelf door een langzamerhand ontstane gewoonte zijn gevormd. 
Initiëlee rechtsvorming in de internationale rechtsorde vindt bijvoorbeeld 
plaatss doordat staten hun tussenstatelijke betrekkingen bij gewoonte regelen. 
Diee gewoonte verkrijgt haar normatieve status doordat de bijpassende 
grondnormm van de volkenrechtsorde wordt gedacht, die aan staten de be-
voegdheidd verleent om door middel van gewoonte volkenrecht te vormen.35 

Bovendienn kan het voorkomen dat men een eerder gedachte grondnorm 
moett aanpassen aan de voldongen feiten van de actuele effectieve rechtsor-
de.. Een historisch eerste grondwetgever heeft bijvoorbeeld de feiten bepaald 
waardoorr geldige rechtsnormen kunnen worden gevormd en daarvan uit-
drukkelijkk de gewoonte uitgezonderd. De rechters in deze rechtsorde blijken 
nietteminn na verloop van tijd normen die door gewoonte zijn gevormd toe te 
passenn als geldend recht. Rechters zijn bevoegd om geldend recht toe te 
passen,, maar hun bevoegdheid om gewoonterecht toe te passen is in deze 
rechtsordee niet te baseren op de eerste positieve grondwet. Dit maakt het 
noodzakelijkk om bij wijze van vooronderstelling aan te nemen dat de ge-
woontee geldend recht kan vormen. De grondnorm van deze rechtsorde 
verleentt dan niet slechts initiële rechtsvormende bevoegdheid aan de wetge-
verss van de historisch eerste grondwet, maar maakt ook de gewoonte tot 
initieell  rechtsvormend feit.36 

Kelsenss beschrijving van recht als hiërarchisch geheel van geldende 
rechtsnormenn heeft geen betrekking op het politieke probleem van een orga-
nisatorischee scheiding van machten. Ook niet op het politieke probleem van 
evenwichtigee verdeling van macht over verschillende rechtsorganen. De 
hiërarchischee eenheid van een Stufenbau is er in autocratieën, maar ook in 
sterkk gedecentraliseerde rechtsordes, en evenzeer in horizontaal en verticaal 
complexx georganiseerde moderne statelijke rechtsordes. 

c.c. Onsplitsbaarheid van de primaire rechtsfuncties 
Kelsenss derde bezwaar tegen de leer van de machtenscheiding richt zich 
tegenn de aanname dat de afzonderlijke rechtsfuncties van een staat aan af-
zonderlijkee organen kunnen worden toegekend. De primaire rechtsfuncties, 

dee dat een theorie over recht - tenminste gedeeltelijk - moet zijn gebaseerd op een theorie 
overr de staat als politiek systeem; zie eerder hoofdstuk 5 onder B. 
355 Kelsen 1960, p. 324-325. 

366 In dit voorbeeld is sprake van rechterlijke 'juridisering' in eigenlijke zin: wat voordien 
rechtenss irrelevant was - de gewoonte -, gaat door de handelwijze van rechters deel uitmaken 
vann de rechtsorde. 
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vormingg en toepassing van recht, zijn niet van elkaar te scheiden, en kunnen 
niett aan afzonderlijke organen worden toegekend. 

Bijj  nagenoeg alle juridisch handelen van de organen van de statelijke 
rechtsordee wordt positief recht tegelijkertijd zowel gevormd als toegepast. 
Slechtss aan de twee uitersten van het positieve rechtsvormingsproces is dit 
niett het geval. Aan het ene uiterste is er met name het eerste rechtsvormen-
dee feit van een rechtsorde: de totstandkoming van de historisch eerste con-
stitutie.. De historisch eerste grondwetgever ontleent zijn bevoegdheid aan de 
gefingeerdee grondnorm, waarvan de gelding is voorondersteld. Bij de vor-
mingg van de eerste constitutie wordt dus wel een geldige norm toegepast, 
maarr dat is een toepassing van een slechts gedachte, niet van een positieve 
rechtsnorm.. Hetzelfde geldt voor andere initiële rechtsvorming. 

Aann het andere uiterste van het rechtsvormingsproces is er de tenuitvoer-
leggingg van de in individuele rechtsnormen voorgeschreven sancties. Deze 
handelingg is alleen de toepassing van positief recht, en niet ook de vorming 
vann positief recht. Degene die de sanctie fysiek implementeert, vormt geen 
recht,, maar past het uitsluitend toe.37 

Afgezienn van deze twee uitzonderingen, is het juridisch handelen van 
rechtsorganenn altijd zowel vorming als toepassing van positief recht. Het is 
niett mogelijk om de rechtsvorming aan één orgaan toe te wijzen en de 
toepassingg van recht aan een ander orgaan. Gelet op de vervulling van de 
primairee rechtsfuncties is er dan ook nauwelijks verschil tussen de vervul-
lingg van wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke functies.38 In al deze 
functiess wordt recht gevormd en toegepast. 

Volgenss de machtenscheidingsleer zou in elk geval de wetgevingsfunctie, 
duss de vorming van algemene rechtsnormen, als aparte staatsfunctie afge-
zonderdd kunnen en moeten worden van de overige staatsfuncties. Volgens 
Kelsenn is het praktisch al vrijwel onmogelijk om de vorming van algemene 
rechtsnormenn toe te wijzen aan een afzonderlijk orgaan en alle andere orga-
nenn daarvan uit te sluiten. Los daarvan is het vergeefse moeite om te probe-
renn met een internjuridisch criterium de wetgevende taak van een parlement 
aff  te bakenen van eventueel wetgevend handelen door bestuurders of rech-
ters.. Internjuridisch is er geen verschil tussen door het parlement, door het 
bestuurr of door de rechter gevormde algemene normen.39 

Dee machtenscheidingsleer maakt ook onderscheid russen de bestuurlijke 
machtt en de rechterlijke macht. Dit onderscheid berust volgens Kelsen 
eerderr op een historisch gegroeid verschil tussen twee ambtenarenapparaten, 

377 Kelsen 1960, p. 228, 240-242. 

388 Kelsen 1960, p. 266-268. 

399 Kelsen 1945/1961, p. 255, 269-270. 



260 0 IDENTITEITT VAN STAAT EN RECHT 

dann dat het vanuit het oogpunt van een verschil in primaire rechtsfuncties te 
rechtvaardigenn is.40 Typerend voor rechtspraak is dat rechters bij de uitoe-
feningg van hun primaire rechtsfunctie de secundaire normen van het recht 
toepassen,, de gedragsvoorschriften voor de rechtssubjecten. Het door rech-
terss toegepaste recht is bij uitstek sanctierecht. Maar als bijvoorbeeld poli-
tieorganenn iemand als verdachte aanmerken, doen ook zij dat door een 
rechtsnormm toe te passen waarin bepaald gedrag van rechtssubjecten als 
voorwaardee is bepaald voor een sanctie. Hierin kan het verschil tussen 
rechtspraakk en bestuur dus niet liggen. Wel is de rechter in zijn rechtstoe-
passendee functie onafhankelijk en slechts gebonden aan de algemene rechts-
normen,, terwijl het ondergeschikte bestuursorgaan moet handelen volgens 
instructiee van hogere bestuursorganen. Hieruit kan men echter geen 
scheidslijnn tussen rechtspraak en bestuur afleiden. De hoogste bestuursorga-
nenn zijn in hun toepassing van het recht niet minder dan rechters onafhanke-
lij kk van instructie van anderen. 

Vanuitt het perspectief van het primaire recht bestaan volgens Kelsen 
slechtss enkele functionele verschillen tussen rechtspraak en bestuur. De 
fysiekee implementatie van sancties is een bestuurlijke, geen rechterlijke 
functie.. Ook de vorming van de norm die de bevoegdheid verleent tot een 
dwingendee handeling die niet het karakter van een sanctie heeft, is een 
bestuurlijkee functie, en geen rechterlijke. Dwang kan worden uitgeoefend 
zonderr dat een rechter heeft vastgesteld dat een rechtssubject een rechts-
plichtt heeft geschonden. Te denken is aan de gedwongen verkoop van var-
kenss ter destructie bij het uitbreken van varkenspest, of aan de gedwongen 
opnamee in psychiatrische ziekenhuizen.41 

Dee onderscheidingen van de leer van de machtenscheiding zijn kortom 
niett geschikt voor een beschrijving van de internjuridische gebondenheid 
vann staatsorganen aan het recht. Het politieke probleem van de concentratie 
vann staatsmacht bij enkelen uit de rechtsgemeenschap is niet op te lossen op 
basiss van juridische deskundigheid. De stellingen, dat het evenwicht tussen 
dee machten op een bepaalde manier moet worden ingericht zijn niet van 
juridischee aard. Dat geldt voor de stelling dat de bevoegdheid van de parle-
mentairee wetgever beperkt is tot het nemen van ingrijpende besluiten; dat de 
dogmatischh sacrosancte positie van de wet in formele zin moet worden 
opgegevenn ten gunste van zelfstandige verordenende bevoegdheid van de 
regeringg onder ministeriële verantwoordelijkheid; dat het bereik van het 

400 Kelsen 1960, p. 271. 
411 Eerder besproken in hoofdstuk 14 onder B. Wanneer dwang in dergelijke gevallen slechts 
opp basis van een rechterlijke uitspraak kan worden toegepast, spreekt men van 'oneigenlijke 
rechtspraak',, waarmee men aangeeft dat men de eigenlijke rechterlijke functie ziet in de 
toepassingg van sanctierecht. 
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legaliteitsbeginsell  beperkt is tot de 'eenzijdig bindende verplichtingen van de 
burgerr jegens de overheid'; dat constitutionele rechtspraak al dan niet moet 
bestaan.42 2 

E.. Staat in secundaire zin: bureaucratie 

Inn statelijke rechtsordes worden de primaire rechtsfuncties - rechtsvorming 
enn rechtstoepassing - (mede) vervuld volgens het beginsel van arbeidsde-
ling,, door gespecialiseerde leden van de rechtsgemeenschap optredend als 
wetgevers,, bestuurders en rechters. Statelijke rechtsordes hebben echter nog 
eenn ander kenmerk: het rechtsvormend handelen door de gespecialiseerde 
ledenn van de rechtsgemeenschap is veelal zelf het object van verplichtende -
secundairee - normen. Anders gezegd: de primaire rechtsfuncties worden 
grotendeelss vervuld volgens ambtsplichten.43 

a.a. Secundaire rechtsfunctie: naleving van recht 
Alless wat Kelsen over rechtsplichten opmerkt is ook van toepassing op de 
ambtelijkee organisatie van de primaire rechtsfuncties. Een ambtsplicht is een 
rechtsplichtt en bestaat zoals elke rechtsplicht doordat aan de schending van 
dee plicht een sanctie is gekoppeld. De schending van een ambtelijke rechts-
plichtt vormt een delict, vervult de voorwaarde voor een sanctie, en kan dus 
hett primaire rechtsvormingsproces activeren.44 

Wanneerr iemand handelt overeenkomstig zijn ambtelijke rechtsplicht, 
doett hij dat niet in zijn functie van - primair - rechtsorgaan. Hij vervult dan 
namelijkk de secundaire rechtsfunctie: naleving van recht. Hij is dan niet een 
gezagsdrager,, maar iemand die is onderworpen aan het recht. Als het amb-
telijkk rechtssubject door zijn rechtsplicht te schenden het primaire recht 
activeert,, kan zijn handelen beoordeeld worden door een primair rechtsor-
gaan.. Het enige waarin de naleving van recht door ambtelijke rechtssubjec-
tenn zich onderscheidt van naleving van recht door andere rechtssubjecten, is 

422 Dit zijn slechts enkele van vele mogelijke stellingen, resp: Witteveen 1991; Van der Vlies 
1984,, m.n. p. 105-108; Jurgens 1993 p. 1381 v.; Van Ommeren 1996. 
433 Kelsen 1960, p. 269-271, 298-301. Statelijke bureaucratieën vervullen gewoonlijk ook 
takenn van zogenaamd 'direct staatsbestuur', bijvoorbeeld het wegwerken van verontreinigd 
slib.. Dit directe staatsbestuur moet men onderscheiden van het 'indirecte staatsbestuur' dat 
hierr steeds aan de orde is, en waarbij een sociaal gewenste toestand wordt nagestreefd via het 
process van rechtsvorming, door het stellen van gedragsvoorschriften aan de rechtssubjecten. In 
hett vervolg bespreek ik alleen de ambtelijke organisatie van het rechtsvormingsproces. 

444 Zie hoofdstuk 14 onder D. Het zij overigens opgemerkt dat de intemjundische betekenis 
vann 'ambt' in Kelsens theorie niet te scheiden is van het bestaan van een rechtsplicht. Zie 
hoofdstukk 18 onder C voor een andere definitie van 'ambt'. 
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dee aard van het handelen dat secundair genormeerd is: handelen ter vervul-
lingg van de primaire rechtsfuncties. 

Terr ondersteuning van zijn bezwaar tegen de definitie van recht als dwan-
gordee wijst Hart erop dat recht zonder sancties volledig begrijpelijk is. Hij 
denktt dan met name aan de regels die bevoegdheden tot wetgeving en recht-
spraakk verlenen aan de hoogste organen in een rechtssysteem, en die hun 
geenn verplichtingen opleggen.45 Vanuit Kelsens theorie valt te beamen dat 
dezee regels geen sancties kennen. Een bevoegdheidverlening constitueert 
immerss geen rechtsplicht. Volgens de definitie van recht als dwangorde 
regulerenreguleren rechtsnormen de oplegging en uitvoering van sancties of andere 
dwangg in een rechtsgemeenschap. Wanneer men iemand een bevoegdheid 
verleentt tot het vaststellen van de voorwaarden voor een sanctie, of tot het 
opleggenn of uitvoeren van een sanctie, doet men iets anders dan wanneer 
menn iemand tot bepaald gedrag verplicht onder bedreiging met een sanctie. 
Hett is zelfs niet nodig om hierbij de beperking tot de hoogste rechtsorganen 
inn te voeren. Geen enkele bevoegdheidverlening is als zodanig ver-
plichtend.466 Het gaat Kelsen erom dat in een statelijke rechtsorde aparte -
secundairee - verplichtende normen bestaan voor het handelen ter uitoefening 
vann de in - primaire - normen verleende bevoegdheden. Dat wil zeggen dat 
bepaaldee aspecten van dit bevoegde rechtsvormende en rechtstoepassende 
handelenn zelf tot inhoud van een rechtsplicht zijn gemaakt. 

b.b. Rechtsplichten van hoogste rechtsorganen 
Ambtsplichtenn zijn door verplichtende normen geconstitueerde rechtsplich-
ten,, waarvan de schending de voorwaarde is voor strafrechtelijke, ambtena-
renrechtelijke,, of civielrechtelijke sancties. In reactie op Harts kritiek is te 
constaterenn dat het Nederlandse recht ook rechtsplichten kent voor hoogste 
rechtsorganen.. Er is maar één uitzondering: de koning. 

Dee Nederlandse rechtsorde kent een parlement, dat voor de vervulling 
vann zijn primaire rechtsvormende functies rechtens onafhankelijk is van zijn 
kiezers.. Dit wijst op een statelijk kenmerk van de Nederlandse rechtsorde: 
hett beginsel van arbeidsdeling komt daarin tot uiting. Daarnaast is een 

455 Hart 1961, p. 38. 
466 Het onderscheid tussen het bevoegdheidregulerende recht en het plichtregulerende recht 
wordtt niet gebruikt door Jue (1982, p. 134v., 197; 1990, p. 32-41); hij laat de rechtsplicht 
deell  uitmaken van de bevoegdheid: 'Zowel een gedragsaspect als een geldingsaspect zijn [aan 
dee bevoegdheidsnorm] te onderscheiden.' Jues benadering is overgenomen door Cleiren 1989 
enn 1992. Vgl. Brouwer 1990, p. 16 nt. 31: 'Ofschoon het onduidelijk kan zijn of een [of 
andere]]  bepaling [...] een onderdeel is van de bevoegdheidverlenende norm en de omvang van 
diee bevoegdheid bepaalt, dan wel een verplichtende norm met betrekking tot de uitoefening 
vann die bevoegdheid, zie ik niet in welke voordelen het biedt die verplichtende normen als 
onderdeell  van de bevoegdheidverlenende norm te zien.' 
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zekeree verambtelijking op te merken van de vervulling van de parlementaire 
rechtsfuncties.. Voor die vervulling gelden secundaire voorschriften, waar-
vann de schending een delict vormt.47 

Hett is evident dat het beginsel van arbeidsdeling toepassing heeft gevon-
denn in een rechtsorde die een onschendbaar staatshoofd kent. Er is op dit 
puntt een extreme centralisatie. Minder evident is het bestaan van een ambts-
plichtt van zo'n staatshoofd, of beter gezegd: zijn onschendbaarheid wijst op 
dee afwezigheid van ambtelijke rechtsplichten. Onderzoek van het Nederland-
see positieve recht bevestigt dat het Nederlandse staatshoofd zijn primaire 
rechtsfunctiess zonder ambtsplicht vervult. Enige aarzeling zou kunnen ont-
staann doordat de Grondwet in verband met het koningschap wel van een 
ambtt spreekt, namelijk in verband met de troonopvolging door de koning: 
'Hijj  zweert of belooft trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling 
vann zijn ambt.' Toch wordt hier geen rechtsplicht geconstitueerd. Een even-
tuelee schending van de eed of belofte vormt geen delict dat een bevoegdheid 
tott dwang activeert. Internjuridisch gezien regelt de Grondwet hier dan ook 
geenn ambtelijke rechtsplicht van de koning. De Grondwet formuleert een 
politiekee koninklijke plicht, en gebruikt de term ambt daarbij niet in juridi-
sche,, maar in politieke zin.48 Internjuridisch gezien is het koningschap dan 
ookk niet als ambt in de zin van Kelsen te beschouwen. De koning kan de 
secundairee rechtsnalevingsfunctie niet vervullen. 

Ookk bij de primaire rechtsfuncties van de leden van het kabinet heeft het 
beginsell  van arbeidsdeling toepassing gevonden. Zij moeten zich bovendien 
bijj  de vervulling van hun primaire rechtsfuncties houden aan ambtelijke 
rechtsplichten.. De bevoegdheid van de Hoge Raad om kennis te nemen van 
dee ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de 

477 Zie art. 119 Grondwet en art. 92 Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO). De Wet 
ROO bepaalt dat de Hoge Raad in eerste en laatste ressort kennisneemt van de ambtsmisdrijven 
enn ambtsovertredingen begaan door (onder meer) de leden van de Staten-Generaal, en bepaalt 
voorr welke delicten deze bevoegdheid van de Hoge Raad bestaat; art. 92 lid 2: 'Onder ambts-
misdrijvenn en ambtsovertredingen worden hier begrepen strafbare feiten begaan onder een der 
verzwarendee omstandigheden omschreven in artikel 44 Wetboek van Strafrecht.' De verzwa-
rendee omstandigheden zijn: het gebruik maken van macht, gelegenheid of middel door het 
ambtt geschonken. De opdracht tot vervolging wordt ingevolge de Grondwet gegeven bij 
koninklijkk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer. 

488 Zie an. 42 Grondwet (onschendbaarheid) en 32 Grondwet (eed/belofte). De bepaling van 
artikell  32 Grondwet is te beschouwen als een 'rechtens irrelevant product' zie hoofdstuk 14 
onderr C. Artikel 42 lid 2 Grondwet luidt voluit: 'De Koning is onschendbaar; de ministers 
zijnn verantwoordelijk.' Als de ministeriële verantwoordelijkheid van juridische aard zou zijn, 
dann zou men wel kunnen concluderen tot het bestaan van een ambtelijke rechtsplicht van de 
koning.. Zijn onschendbaarheid zou er dan op neerkomen, dat de ministers als derden aanspra-
kelijkk zijn voor het ptichtschendende handelen van de koning. Er is in het Nederlandse recht 
metss wat op zulke aansprakelijkheid wijst. 
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Staten-Generaall  bestaat ook voor zulke delicten begaan door ministers en 
staatssecretarissen.. Verder zijn rechtsplichten van kabinetsleden gepositi-
veerdd door de Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid, die strafrechte-
lijkee vervolging mogelijk maakt bij schending van de ministeriële plicht om 
zorgg te dragen 'voor de uitvoering der Grondwet en der andere wetten, voor 
zoverree die van de Kroon afhangt'. Strafbaarheid bestaat bijvoorbeeld in het 
gevall  dat 'de hoofden van ministeriële departementen [...] hun medeonderte-
keningg verlenen aan koninklijke besluiten of koninklijke beschikkingen, 
wetendee dat daardoor de Grondwet of andere wetten of algemene maatrege-
lenn van inwendig bestuur van de staat worden geschonden.'49 

Tenslottee vindt ook de primaire rechtsfunctie van rechtspraak in de Ne-
derlandsee rechtsorde plaats volgens het beginsel van arbeidsdeling.50 In het 
primairee recht is deze functie zo georganiseerd dat de rechtsprekende speci-
alistenn onafhankelijk zijn van de andere primaire rechtsorganen. Dit zegt 
echterr nog niets over het bestaan van secundaire rechtsplichten voor het 
rechtsprekendd handelen. Ook de in primair opzicht onafhankelijke rechters 
hebbenn in de Nederlandse rechtsorde ambtelijke status, en zijn dus gebonden 
aann secundaire normen waarvan de overtreding een delict vormt. Ontslag 
vann voor het leven benoemde leden van de rechterlijke macht door de Hoge 
Raadd is bijvooorbeeld mogelijk 'wegens handelen of nalaten dat ernstig 
nadeell  toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of aan het 
inn haar te stellen vertrouwen.' Het verbod van rechtsweigering is geregeld 
alss een civiel delict; er is voorzien in een civiele verzoekschriftprocedure tot 
schadevergoedingg tegen een rechtsweigerende rechter.51 

c.c. Bureaucratische deelrechtsorde 
Voorr de beschrijving van inhoudelijke - territoriale of personele - verschil-
lenn in het geldingsbereik van secundaire rechtsnormen maakt Kelsen zoals 
gezegdd gebruik van het begrip partiële rechtsorde of deelrechtsorde. Tot een 
deelrechtsordee behoren de mensen van wie het handelen is gereguleerd door 

499 Zie art. 1 Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid en art. 355 en 356 Wetboek van 
Strafrecht.. De bedreigde sancties zijn gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete 
vann de vierde categorie en hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde 
categorie.. Omdat deze strafrechtelijke vervolging nooit heeft plaatsgevonden, kan men twijfe-
lenn aan de werking en daardoor aan de gelding van dit voorschrift. Dan dient de volgende 
contrafactischee vraag te worden gesteld (zie hoofdstuk 15 onder B): als aan een rechter een 
schendingg van de gestelde rechtsplicht zou zijn voorgelegd, zou hij de norm dan hebben 
toegepast?? Zo ja, dan kan men het voorschrift beschouwen als geldend recht; zo nee, dan is 
hett niet langer op te vatten als geldend recht. 

500 Juryrechtspraak is te beschouwen als een gedecentraliseerde vorm van rechtspraak. 

511 Art. 11 Wet RO; art. 13 Wet Algemene Bepalingen; art. 844-852 Wetboek van Burgerlij-
kee Rechtsvordering. 
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dee gedragsvoorschriften van de deelrechtsorde. Ook de secundaire, verplich-
tendee normen voor het ambtelijk handelen constitueren volgens Kelsen 
binnenn een statelijke rechtsorde een deelrechtsorde, namelijk een deelge-
meenschapp die alleen de ambtelijk handelende individuen omvat. Deze 
deelrechtsordee noemt Kelsen de 'staat in engere zin', of: 'bureaucratie'. 
Omdatt de bureaucratische deelrechtsorde geconstitueerd wordt door secun-
daire,, ambtsplichten bevattende normen, kan men deze ook 'staat in secun-
dairee zin' noemen.52 

Vann de primaire rechtsorganen in de Nederlandse rechtsorde behoort 
alleenn de koning in geen enkel opzicht tot de bureaucratische deelrechtsorde. 
Hett rechtsvormende en ree hts toepassende handelen van de overige primaire 
rechtsorganenn is in meer of mindere mate gebureaucratiseerd. Tegen deze 
achtergrondd kan men bijvoorbeeld zeggen dat elke uitbreiding van de on-
rechtmatigee overheidsdaad in de sfeer van de vervulling van de primaire 
rechtsfunctiess te interpreteren is als een verdergaande bureaucratisering 
daarvan:: het ambtelijk karakter van de rechtsvorming en rechtstoepassing 
wordtt erdoor versterkt. 

Toenn Neumann naging welke mogelijkheden er zijn om de staat aan het 
rechtt te binden door diverse technieken van rechtsvorming en rechtstoepas-
sing,, had hij slechts de binding in het kader van het primaire recht op het 
oog.533 Kelsens benadering is nauwkeuriger. Er bestaan twee soorten bin-
ding,, die overigens strikt moeten worden onderscheiden. De rechtsfuncties 
inn eigenlijke zin, rechtsvorming en rechtstoepassing, worden vervuld door 
individuenn - 'rechtsorganen' - in gebondenheid aan het primaire recht van 
hett relatief gecentraliseerde rechtsvormingsproces. De secundaire rechts-
functie,, naleving van recht, wordt vervuld door individuen - 'ambtelijke 
rechtssubjecten'' - in gebondenheid aan rechtsplichten voor het handelen in 
dee bureaucratische deelrechtsorde. 

522 Kelsen 1960, p. 270. Binnen de context van de bureaucratische deelrechtsorde noemt 
Kelsenn de rechtsnalevende functie de primaire functie. Dit is begrijpelijk als men ziet dat 
Kelsenn de betekenis van zijn beschrijvende termen aanpast aan zijn perspectief. Stelt men de 
ambtelijkee organisatie van rechtsvorming en rechtstoepassing centraal, dan komt de omstandig-
heidd dat het ambtelijk georganiseerde handelen plaatsvindt ter vervulling van de rechtsfuncties 
rechtsvormingg en rechtstoepassing, op de tweede plaats. Om verwarring te voorkomen vermijd 
ikk Kelsens gewoonte om perspectiefwisselingen gepaard te laten gaan met betekeniswisselingen 
vann de termen primaire en secundaire rechtsfunctie. 
533 Zie hoofdstuk 7. 



18. . 

Toeschrijvingg aan de persoon van de staat 

Dee rechtswetenschap die onderkent dat de staat een bijzonder soort rechtsor-
dee is, maakt niet langer de dualistische fout om de staat als macht te onder-
scheidenn van de staat als rechtssubject. Het tweede bezwaar tegen het dua-
lismee staat echter nog overeind. Het gevaar bestaat nog steeds dat de staat 
opp een bepaalde manier wordt verzelfstandigd, nu niet meer als buitenjuridi-
schee feitelijke macht, maar als iets internjuridisch. * Men reproduceert de 
tweedee fout van het dualisme als men zegt dat een staat internjuridisch als 
zelfstandigee drager van bevoegdheden en plichten kan worden beschouwd, 
diee zich van gespecialiseerde leden van de rechtsgemeenschap bedient ter 
vervullingg van primaire rechtsfuncties en ter naleving van secundaire ambts-
plichten.. Kelsen verzet zich hiertegen op basis van zijn consequente indivi-
dualisme.. Geen enkele gemeenschap, ook de staat niet, heeft als bovenindi-
viduelee entiteit een onafhankelijk bestaan op zichzelf. De staat bestaat 
slechtss in handelingen van individuele mensen die door de rechtsorde op een 
specifiekee manier zijn bepaald. Alleen wanneer men zorgvuldig aan dit 
inzichtt vasthoudt, is een spreken over de staat als handelende persoon toege-
staan.. Het kan dan zelfs nuttig zijn, dit te doen. 

A.. De hulpconstructie 'staat als handelende persoon' 

Dee 'staat als handelende persoon' is een gedachtenconstructie. Het is een 
hulpconstructiee voor het gebruik van het begrip 'eenheid van de rechtsorde'. 
Dee hulpconstructie heeft het karakter van een personificatie. De 'chaotische 
totaliteit'' van allerlei handelingen van verschillende mensen op diverse 
plaatsenn kan als een eenheid worden beschouwd wanneer men ze relateert 
aann de normatieve eenheid van de rechtsorde. Voor het gemak kan men 
dezee relatie totstandbrengen in de vorm van een toeschrijving van de indivi-
duelee handelingen aan de als persoon gedachte staat. De staat gedacht als 
persoonn is de personificatie van wat een veelheid van individuen aan recht 
gemeenschappelijkk heeft.2 

11 Kelsen 1960, p. 314-315, 319-320; zie hoofdstuk 12 onder D. 
22 Kelsen (1960, p. 154) betreurt het dat hij voor het toeschrijven van handelingen van 
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Ookk in dit verband moet men weer letten op het onderscheid tussen pri-
mairr rechtsvormingsrecht en secundair rechtsplichtenrecht. Handelingen van 
individuenn die als rechtsorgaan optreden schrijft men direct toe aan de als 
persoonn gedachte eenheid van de relatief gecentraliseerde rechtsorde, de 
staatt in primaire zin. Dan zegt men bijvoorbeeld dat de staat wetten maakt, 
rechtspreekt,rechtspreekt, verdragen sluit. Handelingen van individuen die secundaire 
gedragsvoorschriftenn naleven of schenden schrijft men gewoonlijk slechts 
aann de staat toe wanneer de gedragsvoorschriften ambtsplichten vestigen. 
Menn kan dergelijke handelingen volgens Kelsen relateren aan de staat in 
secundairee zin, de staat als bureaucratische deelrechtsorde. Dan spreekt men 
vann de rechtsplichten van de staat waarvan de schending een delict ople-
vert.33 Deze toeschrijving vindt plaats wanneer men de 'Staat' dagvaardt 
wegenss onrechtmatige wetgeving, onrechtmatige rechtspraak, of onrechtma-
tigee bestuurlijke rechtstoepassing. 

Dee 'persoon staat' is volgens Kelsen niets anders dan een metafoor voor 
dee gedachte eenheid ofwel van de statelijke rechtsorde als geheel ofwel van 
dee bureaucratische deelrechtsorde. De in het denken vooronderstelde een-
heidd van zo'n rechtsorde wordt gepersonifieerd. Anders gezegd, gelet op 
Kelsenss waarschuwing dat orde(ning) en gemeenschap niet als twee verschil-
lendee dingen moeten worden beschouwd: de in het denken vooronderstelde 
rechtsgemeenschapp wordt gepersonifieerd. 

Dee metafoor van de staat als handelende persoon doet dienst als een 
hulpconstructiee van het juridische denken. Pas wanneer men dit onderkent, 
vervaltt men niet langer in de tweede fout van het dualisme van staat en 
recht.. Die fout ontstaat volgens Kelsen doordat het denken zelf de neiging 
heeftt om een aanvankelijk conceptueel aangebrachte eenheid vervolgens te 
denkenn als iets wat op zichzelf een reëel bestaan heeft. In het denken be-
staat,, anders gezegd, de neiging tot hypostasering.4 Wat een abstractie is, 
wordtt verheven tot een reëel bestaande zelfstandigheid. Door hypostasering 
treedtt een bijzonder soort verdubbeling op. Naast de hulpconstructie van de 
gepersonifieerdee staat, en los daarvan, ziet men ineens de staat als zelfstan-
dige,, reëel bestaande persoon. Men geeft bij wijze van spreken een lichaam 

individuenn aan een gemeenschap aanvankelijk (zie Kelsen 1925/1993, p. 65) gebruik maakte 
vann de term '(centrale) toerekening'. Daardoor ontstond verwarring met een ander soort 
toerekenen:: het ('perifere') toerekenen waarvan sprake is wanneer men in het recht een 
normatievee relatie aanbrengt tussen twee feiten, wanneer men bijvoorbeeld een bepaalde 
sanctiehandelingg (als gevolg) 'toerekent' aan een bepaalde delictueuze gedraging (als voor-
waarde).. Deze toerekening is de normatieve pendant van de causale interpretatie van twee 
feitenn als oorzaak en gevolg. 

33 Kelsen 1960, p. 270. 

44 Ook wel genoemd 'Verdinglichung' of 'reïficatie' (i.e. van de personificatie). 
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aann een metafoor. De abstractie 'de staat als handelende persoon' wordt 
voorgesteldd als een feitelijk handelende persoon. Wat een conceptueel hulp-
middell  was om de eenheid van de rechtsorde gemakkelijker tot uiting te 
kunnenn brengen, wordt een afzonderlijk object van kennis, dat bestaat naast 
hett oorspronkelijke object. Hierdoor, zo merkt Kelsen op, ontstaat het 
pseudoprobleemm van de verhouding tussen deze twee objecten: de eenheid 
vann de rechtsorde, en de staat als handelende persoon. 

Ziett men in dat de 'persoon staat' slechts de personificatie van de eenheid 
vann een statelijke rechtsorde is, dan is ook de tweede fout van het dualisme 
voorkomen.. Dan kan de rechtswetenschap niet langer zeggen dat de staat 
zichh als drager van rechten en plichten bedient van mensen ten behoeve van 
dee vervulling van zijn rechtsfuncties.5 

B.. Toeschrijving naar keuze 

Alss men onderkent dat toeschrijving aan de als persoon gedachte staat een 
conceptueell  hulpmiddel is om uit te drukken dat feitelijke handelingen van 
individuelee mensen betrokken worden op de normatieve eenheid van een 
statelijkee rechtsorde, is beter te begrijpen dat de vraag of iets een handeling 
off  een functie van de staat is, niet de betekenis kan hebben van een vraag 
naarr een feitelijk bestaan. De betekenis van zo'n vraag kan slechts zijn of, 
enn zo ja onder welke voorwaarden, een door een bepaald individu verrichte 
handelingg of vervulde functie aan de staat wordt toegeschreven. 

Voorr de vraag of iets een handeling van de staat is, vindt de rechtsweten-
schapp het aanknopingspunt niet in het zich feitelijk voordoen van handelin-
genn van de persoon staat, want die doen zich niet voor; de persoon staat is 
eenn abstractie. Het aanknopingspunt is te vinden in het juridische spraak-
gebruik,, in de 'zelfduiding' van het te beschrijven rechtsmateriaal. Een 
toeschrijvingg aan de fictieve persoon staat vindt plaats als men zegt dat de 
staatt wetten maakt, of verdragen sluit, of rechtspreekt, of een vervolging 
instelt,, of een onrechtmatige daad pleegt. In dit spraakgebruik lijk t het 
beginsell  van arbeidsdeling het criterium voor toeschrijving te zijn. Kennelijk 
vindtt de toeschrijving plaats wanneer gespecialiseerde leden van de rechts-
gemeenschapp de rechtsfuncties vervullen. 

Inn een statelijke rechtsorde kunnen bijvoorbeeld vele leden van de rechts-
gemeenschapp betrokken zijn bij het proces van totstandkoming van algemene 
rechtsnormen.. Hun handelen wordt daarbij niet steeds aan de staat toege-
schreven.. De uitoefening van het kiesrecht bij verkiezingen van een (mede)-

55 Pas dan is de rechtswetenschap volledig verlost van haar ideologische functie ter legitime-
ringg van de staat: Kelsen 1960, p 294; 1945/1961, p. 198. 
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wetgevendee vergadering vindt niet plaats volgens het beginsel van arbeidsde-
ling,, en wordt niet beschouwd als staatsfunctie. Kiezers worden kennelijk 
nochh individueel, noch als groep als staatsorgaan gezien. Men zegt immers 
niett dat de staat het parlement kiest. Leden van het parlement daarentegen 
wordenn wel als staatsorgaan beschouwd, hun functie wordt als staatsfunctie 
gezien.. Men zegt immers wel dat de staat wetten maakt. Daarentegen wordt 
dee vorming van algemene rechtsnormen door gewoonte in een statelijke 
rechtsordee weer niet als staatsfunctie beschouwd. Vorming van gewoonte-
rechtt vindt niet plaats volgens het beginsel van arbeidsdeling en wordt niet 
aann de staat toegeschreven.6 

Dee rechtsprekende functie van rechters wordt wel aan de staat toegeschre-
ven,, zo ook het optreden van een lid van het Openbaar Ministerie in het 
kaderr van de vervolging van strafbare feiten. Het aanspannen van een pro-
cess door een civielrechtelijke eiser vindt daarentegen niet plaats volgens het 
beginsell  van arbeidsdeling, en wordt niet als staatsoptreden beschouwd. 

Hett toeschrijven van door het recht gekwalificeerde individuele menselij-
kee handelingen aan de staat is altijd mogelijk. Het is nooit noodzakelijk, het 
iss geen activiteit waartoe het recht zelf op enigerlei moment dwingt. Het 
blijf tt steeds mogelijk om zo'n handeling niet als een handeling van een -
gespecialiseerdd - staatsorgaan te beschouwen, maar het te laten bij 'een 
doorr het recht geregelde handeling van een lid van de statelijke rechtsge-
meenschap'.77 De vermindering van strafrechtelijke immuniteit van de bu-
reaucratiee en de verruiming van het bereik van de onrechtmatige overheids-
daadd kunnen worden beschreven als de tendens dat meer handelingen van 
individuenn aan de staat in secundaire zin worden toegeschreven. 

Alss ik in het laatste deel van deze studie een aantal bijzonderheden be-
spreekk van de rechtsstatelijke binding van de staat aan het recht, heeft de 
toeschrijvingg plaatsgevonden. Het toegeschreven zijn van handelingen van 
individuelee mensen aan de staat is voorondersteld in het spreken over de 
gebondenheidd van de staat aan recht. 

C.. 'Staatsorgaan', 'ambt', 'staat', 'overheid' 

Individuelee leden van de rechtsgemeenschap treden rechtsvormend en -toe-
passendd op, of leven ambtelijke rechtsplichten na. Leden van de rechtsge-

66 Op de achtergrond van de opvatting dat gewoonterecht onafhankelijk van de staat totstand-
komtt is waarschijnlijk een gehypostaseerde voorstelling van de staat als feitelijk handelende 
persoonn werkzaam, evenals bij pluralistische opvattingen waarin 'de staat' wordt gesteld 
tegenoverr 'de minderheid' of 'de groep'; zie hoofdstuk 17 onder B. 
77 Evenals het altijd mogelijk is om zo'n feitelijke handeling helemaal niet normatief te 
interpreteren;; zie hoofdstuk 13 onder B over de anarchist en de rechtswetenschapper. 
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meenschapp worden door Kelsen 'staatsorganen' genoemd als hun handelen 
alss rechtsvormend, rechtstoepassend of rechtsnalevend handelen aan de staat 
wordtt toegeschreven. Hij waarschuwt dat men moet beseffen dat het begrip 
orgaann slechts het personele element bevat van de vervulde primaire of 
secundairee rechtsfuncties. Alleen als hulpbegrip kan het begrip orgaan wor-
denn gebruikt voor een zelfstandig gedachte 'drager' van de rechtsfuncties. 
Hett personele element van de functie wordt dan losgemaakt van de inhoud 
vann het handelen. Iemand is echter alleen staatsorgaan in verband met be-
paaldee door hem verrichte handelingen. Met deze kanttekening blijf t Kelsen 
dee orgaanterminologie hanteren. 

Hiertegenoverr is de begripsbepaling van de overheid als complex van 
ambtenn te stellen. Ook in de ambtenbenadering wordt het personele element 
vann de rechtsfunctie losgemaakt van de handelingsinhoud van de rechtsfunc-
tie.. Dat gebeurt echter met een tegenovergesteld doel, namelijk om de 
overheidsfunctiee juist gedepersonaliseerd te kunnen beschrijven. Het ambt 
blijf tt in stand, ook al ontbreekt de ambtsdrager. De ambtenbenadering is 
voorall  door Kortmann geijkt. Hij merkt op: 'Men kon ambtsdragers vervan-
genn zonder in een machtsvacuüm terecht te komen, of ambten tijdelijk 
zonderr ambtsdragers doen zijn.' Aanwijzing van nieuwe ambtsdragers kan 
gebeurenn 'zonder dat het bestaan en de bevoegdheid van het ambt als zoda-
nigg ter discussie hoefden te staan'. Kortmann noemt als voorbeeld dat de 
Staten-Generaall  tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven bestaan, ook al 
kondenn de ambtsdragers niet functioneren en waren zij zelfs niet op het 
voorgeschrevenn tijdstip opnieuw gekozen.8 

Bijj  dit begrip ambt zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. Het zou 
kunnenn worden gebruikt als hulpbegrip om gemakkelijker de normatieve 
interpretatiee te kunnen uitdrukken van feitelijke handelingen van mensen ter 
vervullingg van statelijke rechtsfuncties. Die handelingen moeten zich dan 
well  voordoen; zonder handeling is er niets wat als rechtsfunctie te interpre-
terenn is. Het lijk t er echter op, dat men meer van dit ambt-begrip verwacht. 
Menn lijk t er een oplossing in te zien voor het normatieve probleem van de 
continuïteitt in recht. Kelseniaans gedacht zou men daarvoor huiverig moeten 
zijn.. Begrippen normeren niet. De conceptualisering van overheidsfuncties 
alss ambten kan geen normatieve continuïteitsproblemen oplossen. 

Voorr het overige zou de keuze voor een orgaanterminologie dan wel voor 
eenn ambtenterminologie louter een kwestie van naamgeving kunnen zijn, 
waree het niet dat een tweede kanttekening op z'n plaats is. De term ambt is 
inn een kelseniaanse benadering reeds bezet. De vervulling van een primaire 
statelijkee rechtsfunctie kan ambtelijk zijn georganiseerd, maar dat hoeft niet. 

88 Kortmann 1990, p. 7. 
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Zee is ambtelijk georganiseerd als het recht - secundaire - voorschriften 
bevatt voor het handelen ter vervulling van de rechtsfunctie. Ik zal de amb-
tenterminologiee reserveren voor de beschrijving van de bureaucratische 
deelrechtsorde. . 

Inn de politicologische literatuur treft men opmerkingen aan over verschil-
lenn tussen de betekenis van 'staat' en die van 'overheid'. Stuurman maakt 
bijvoorbeeldd een kritische opmerking over het in Nederland gangbare 'ser-
vielee taalgebruik waarin de staat "overheid" heet', waardoor men zichzelf 
tott onderdaan in plaats van burger maakt. [...] [M]en stelle zich de Marseil-
laisee voor met de strofe "aux armes sujets".'9 En Keman, die een zeer ruim 
politiekk staatsbegrip gebruikt, stelt dat de overheid een deel is van de staat, 
tee weten dat deel dat formeel gecontroleerd wordt via democratische en 
juridischee instituties en altijd met behulp van algemene middelen wordt 
gefinancierd.10 0 

Ookk Kelsen gebruikt een betekenisverschil tussen 'staat' en 'overheid'. 
Zijnn terminologie neem ik over: de term 'staat' duidt op de normatieve 
eenheidd van de statelijke (deel)rechtsorde, de term 'overheid' op de indivi-
duenn die als staatsorganen optreden. De termen 'overheid' en 'orgaan' 
vestigenn er meer dan de andere termen de aandacht op dat rechtsgezag over 
mensenn door andere mensen wordt uitgeoefend. Wellicht zal daarbij minder 
snell  de neiging optreden de staat als personificatie van de rechtsorde te 
hypostaseren. . 

99 Stuurman 1985, p. 195-196. 

100 Keman 1992, p. 668/12. 
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Rechtsstatelijkk pleonasme 

Inn het beeld van de staat als handelende persoon personifieert men de een-
heidd van een relatief gecentraliseerde rechtsorde. Een relatief gecentraliseer-
dee rechtsorde is een staat. Vandaar de these van de identiteit van staat en 
recht.. Kelsen breidt vervolgens zijn identiteitsthese van staat en recht uit. 
Hijj  stelt dat staat, recht en rechtsstaat identiek zijn. 

A.. Abjecte rechtsstaten 

Eenn staat is een relatief gecentraliseerde rechtsorde. Een niet aan recht 
gebondenn staat is ondenkbaar. Inhoudelijke verschillen tussen rechtsordes 
zijnn in dit opzicht niet relevant. Gegeven deze uitgangspunten is het mijns 
inzienss niet opzienbarend dat Kelsen zijn these van het rechtsstatelijk pleo-
nasmee formuleert: zodra de staat als rechtsorde is geïdentificeerd, is de term 
'rechtsstaat'' als pleonasme te beschouwen. 

Eenn rechtsorde regelt de totstandkoming van zijn eigen rechtsnormen. In 
ditt primaire, dynamische opzicht verschilt een democratie of republiek niet 
vann een autocratie of monarchie. Het verschil tussen zulke staatsvormen 
wordtt pas duidelijk wanneer men nagaat of de rechtsorde de individuen van 
wiee het onderlinge gedrag wordt gereguleerd, al dan niet laat participeren in 
dee totstandkoming van de gedragsvoorschriften waaraan zij zijn onderwor-
pen.. Het probleem van de staatsvorm is volgens Kelsen dat van de vraag 
naarr de methode van rechtsvorming, van de rechtsvorming door de constitu-
tionelee wetgever tot en met het stellen van geïndividualiseerde normen door 
dee rechter. Ook in een autocratische staat is rechtsvorming niet volledig 
'vrij '' in de zin van losstaand van het recht. Ook zo'n volstrekt gecentrali-
seerdee dwangorde die geen enkele rechtszekerheid biedt, is een rechts-staat, 
eenn rechtsorde. De Russische bolsjewistische, Duitse nationaal-socialisti-
sche,, en Italiaanse fascistische staat zijn in deze zin alle rechtsstaten.1 

Dee redenen die Kelsen heeft voor de verdediging van de these van het 
rechtsstatelijkk pleonasme zijn dezelfde die hij heeft voor zijn afwijzing van 
hett rechtsstatelijk dualisme. Als men met 'rechtsstaat' een speciaal type staat 

11 Kelsen 1960, p. 231, 284; 1945/1961, p. 5. 
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will  aanduiden, een staat met moreel gerechtvaardigd recht, dan heeft men 
hett terrein van de beschrijvende rechtswetenschap verlaten: 'The concept of 
laww is [...] made to correspond to a specific ideal of justice, namely, of 
democracyy and liberalism.'2 Men wil dan bijvoorbeeld beweren, dat alleen 
inn een bepaald type staat sprake is van een 'ware', 'echte' rechtsorde. Aldus 
maaktt men de rechtstheorie tot een morele rechtvaardigingstheorie van de 
staat.. Wil men echter de staat door recht rechtvaardigen, zo bleek bij het 
rechtsstatelijkk dualisme, dan dient men niet alleen de staat tegenover het 
rechtt te stellen, maar is men ook aangewezen op het gebruik van een dubbel 
begripp 'recht': enerzijds met de betekenis van positief, statelijk recht, en 
anderzijdss met de betekenis van moreel gerechtvaardigd recht. Maar voor 
eenn oordeel over de morele gerechtvaardigdheid van het recht heeft een 
rechtswetenschapperr volgens Kelsen geen speciale deskundigheid. 

Hayekk verwoordde de kritiek van velen toen hij opmerkte dat de zuivere 
rechtsleerr van Kelsen 'signaled the definite eclipse of all traditions of limit-
edd government. [...] Thus the Rechtsstaat becomes an extremely formal 
conceptt and a tribute of all states, even a despotic one. [...] In short, every 
singlee tenet of the traditional conception of the rule of law is represented as 
aa metaphysical superstition.'3 Deze kritiek is slechts verklaarbaar uit onbe-
gripp voor Kelsens identiteitsthese. De rechtsstatelijkheid van deze these is 
niett een 'tribute' van elke staat, maar een moreel neutraal, juridisch ken-
merkk van elke staat. Een morele waardering van het recht getuigt niet van 
'metaphysicall  superstition', maar vindt vrijelij k plaats buiten de rechtswe-
tenschap,, die daartoe zelf niet met bijzondere deskundigheid uitgerust is. 
Ookk voor Kelsen zijn abjecte rechts-staten geen rechtsstaten in de rechtspoli-
tiekee zin van het woord. Uitdrukkelijk zegt hij dat zijn these van de identi-
teitt van staat, recht en rechtsstaat geen politiek waardeoordeel inhoudt.4 

Inn zijn verzet tegen dualistische benaderingen van staat en recht wordt 
Kelsenn gesteund door Neumann. Deze keert zich dan ook niet tegen Kelsens 
identiteitsthesee van recht, staat en rechtsstaat als zodanig. Zijn bezwaar is 
veeleerr dat Kelsens theorie geen enkel politiek probleem oplost. Hij zegt: 
'Evenn absolute monarchy and Fascist dictatorship are Rechtsstaten, since 
theyy become object of the pure theory of law only because we are compel-
ledd to conceive of the unlimited power of the monarch or of the dictator as 
derivedd from a basic norm. [...] Such a conception is neither right nor 
wrong;; it is simply meaningless.'5 Betekenisloosheid in politiek opzicht is 

22 Kelsen 1945/1961, p. 5. 

33 Hayek 1960, p. 238. 

44 Kelsen 1960, p. 320. 

55 Neumann 1936/1986, p. 179-180; zie ook p. 26: 'The pure science of law may indeed be 
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echterr precies het resultaat dat Kelsen wilde bereiken, om te voorkomen dat 
mett internjuridische begrippen van staat en recht politiek-morele legitimi-
teitsproblemenn worden opgelost. 

Kelsenss bewering dat nationaal-socialistisch Duitsland, fascistisch Italië, 
enn bolsjewistisch Rusland rechtsstaten zijn, is in zekere zin een samenvat-
tingg van twee andere beweringen. Ten eerste: de leden van deze rechtsge-
meenschappenn - althans een aanzienlijk aantal van hen - gaan bij het feite-
lij kk normstellende handelen van bepaalde mensen uit hun gemeenschap uit 
vann een bijpassende grondnorm, waardoor zij - primair - dit handelen als 
objectieff  geldige rechtsvorming interpreteren, en waardoor zij - secundair -
dee sociale juridische gehoorzaamheidsplicht voor alle leden van de 
rechtsgemeenschapp vestigen. Ten tweede: de op deze wijze als geldig voor-
ondersteldee rechtsordes zijn gecentraliseerde rechtsordes, dus staten. 

B.. 'Rechtsstaat' in technische zin 

Inn de ophef over Kelsens rechtsstatelijke pleonasme negeert men dat Kelsen 
zelff  uitdrukkelijk vermeldt dat het woord rechtsstaat meestal in een meer 
beperktee betekenis gebruikt. Wel heeft er, door de begrippen die hij aanvan-
kelijkk gebruikte, verwarring kunnen ontstaan, en dan met name door zijn 
onderscheidd tussen de 'rechtsstaat in formele zin' en de 'rechtsstaat in mate-
riële,, technische zin'. 

Ditt onderscheid komt voor in Allgemeine Staalslehre van 1925. Met een 
lang,, onvertaald citaat kan ik eens laten zien hoe Kelsen zich vaak uiterst 
nauwkeurigg en gecomprimeerd uitdrukt. Op kernachtige wijze toont hij de 
samenhangg tussen de definitie van recht als dwangorde, de normatieve 
eenheidd van de rechtsorde in zijn totstandkomingsproces, en de these van de 
identiteitt van staat, recht en rechtsstaat: 'Von einem streng positivistischen, 
jedess Naturrecht ausschlieBenden Standpunkt aus mufi aber jeder Staat 
RechtsstaatRechtsstaat in diesem formalen Sinne sein, sofern eben jeder Staat irgendei-
nee Ordnung, eine Zwangsordnung menschlichen Verhaltens und diese 
Zwangsordnung,, wie immer sie erzeugt wird, autokratisch oder demokra-
tisch,, und welchen Inhalt immer sie haben mag, eine Rechtsordnung sein 
mufi,, die sich stufenweise von der hypothetisch vorausgesetzten Grundnorm 
auss durch generellen Normen zu individuellen Rechtsakten konkretisiert. 
Dass ist der Begriff des Rechtsstaates, der mit dem des Staates ebenso wie 
demm des Rechtes identisch ist. In welchem MaBe rechtsinhaltliche Garantien 
dafürr geboten sind, daft die individuellen Rechtsakte tatsachlich den generel-
lenn Normen entsprechen, ist freilich eine andere Frage. Sie beantwortet der 

self-containedd and self-consistent, but it solves no political problem whatsoever.' 
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Begrifff  des Rechtsstaates im materiellen oder technischen Sinne des Wor-
tes.'6 6 

Kelsenn verstaat hier onder de 'rechtsstaat in formele zin' de rechts-staat 
diee identiek is met de staat en het recht. Deze formele rechtsstaat is de staat 
begrepenn als relatief gecentraliseerde, positieve rechtsorde, waarin het recht 
zelff  bepaalt hoe geldig recht tot stand kan komen. De rechtsstaat in formele 
zinn is kortom de aan het recht gebonden staat in het dynamische perspectief. 

Hiertegenoverr staat de 'rechtsstaat in materiële of technische zin'. In het 
process van rechtsvorming zijn bijvoorbeeld rechtsplichten aan de 
rechtssubjectenn opgelegd, waarvan de schending voorwaarde is voor de 
bevoegdee uitoefening van dwang. Of er zijn procedurele voorwaarden inge-
voerdd voor de bevoegde uitoefening van dwang. De vraag is dan hoe het 
vann een inhoud voorziene, als geldig veronderstelde recht latere rechtsvor-
mendee handelingen aan zijn inhoud kan binden. Welke die inhoud is, blijf t 
nogg steeds buiten beschouwing, waardoor er nog steeds ruimte is voor 
uiteenlopendee rechtsstaatsconcepties. Wat Kelsen 'rechtsstaat in materiële 
zin'' noemt, komt neer op een rechtsvormings- en rechtstoepassingspraktijk 
inn gebondenheid aan voorafgaande regels van positief recht, welke dan ook. 
Kelsenss begrippen vestigen er evenals die van Neumann de aandacht op dat 
eenn internjuridische binding van de rechtspraktijk aan voorafgaande algeme-
nee rechtsnormen niet vanzelfsprekend is. Zulke binding is niet gegeven met 
dee gelding van het positieve recht. Een positieve rechtsorde kan ook een 
eenheidd van despotische willekeur zijn. Stemt het rechtsvormend optreden 
vann gezagsdragers overeen met een reeds gegeven, geldige rechtsinhoud, 
dann handelen zij materieel of technisch rechtmatig. De keerzijde daarvan is 
eenn meer dan (formele) internjuridische legitimiteit van hun handelen. 

Inn Reine Rechtslehre van 1960 vermijdt Kelsen het begrip 'rechtsstaat in 
materiëlee zin'. Naast het rechtsstaatsbegrip van het rechtsstatelijk pleonasme 
gebruiktt hij het begrip 'rechtsstaat in een meer specifieke betekenis'. De 
'rechtsstaatt in een meer specifieke betekenis' is een staat die voldoet aan 
eisenn van democratie en rechtszekerheid. In één volzin vat hij de kenmerken 
vann dit type staat samen. Het is een relatief gecentraliseerde rechtsorde 
waarinn rechtspraak en bestuur aan wetten, dat wil zeggen aan algemene 
normenn zijn gebonden, die worden vastgesteld door een door het volk geko-
zenn parlement, met of zonder medewerking van een aan het hoofd van de 
regeringg staand staatshoofd, terwijl de leden van de regering voor hun han-
delingenn verantwoordelijk zijn, de rechters onafhankelijk zijn, en zekere 
vrijheidsrechtenn van de burgers, vooral gewetens- en godsdienstvrijheid en 
vrijheidd van meningsuiting, gegarandeerd zijn.7 

66 Kelsen 1925/1993, p. 91, met de originele cursiveringen. 

77 Kelsen 1960, p. 314. Kelsen was tevens voorstander van constitutionele rechtspraak, en 
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Ditt uitgedijde, politieke begrip 'rechtsstaat in een meer specifieke beteke-
nis'' vormt een van de concepties van de rechtsstaat. Het variabele deel van 
hett rechtsstaatsbegrip is nu met specifieke evaluatiecriteria ingevuld.8 In 
verbandd met de vaste kern van het rechtsstaatsbegrip - de binding van de 
staatt aan het recht - is alleen de combinatie van Kelsens begrippen 'rechts-
staatt in formele zin' en 'rechtsstaat in materiële, technische zin' uit 1925 
bruikbaar. . 

C.. De identiteitsthese en het rechtsstatelijk antagonisme 

Zowell  in de identiteitsthese van recht, staat en rechtsstaat van Kelsen als in 
hett rechtsstatelijk antagonisme van Neumann verschaft de binding van de 
staatt aan het recht legitimiteit. Maar het gaat om twee verschillende vormen 
vann binding en om twee verschillende vormen van legitimiteit. Op grond 
vann Kelsens rechtsstatelijk pleonasme is er interne legitimiteit bij de rechts-
geldigheidd van juridisch optreden als zodanig. Op grond van Neumanns 
rechtsstatelijkk antagonisme is er externe legitimiteit als de rechtspraktijk een 
doorr regels geleide praktijk is. 

Hoee moeilijk het is om deze twee vormen van legitimiteit uit elkaar te 
houden,, wordt op treffende wijze geïllustreerd door Witteveen: 'Het werk 
vann rechters is binnen het betekenisssysteem van het recht [...] zodanig met 
legitimiteitt overladen, dat het moeilijk is met een oogopslag te zien hoe 
aanvaardingg of verwerping van het rechterlijk optreden in de taal van het 
betekenissysteemm zelf aan de orde kunnen komen. Legitimiteit verwijst naar 
eenn extern perspectief op het recht om inhoud te geven aan iets wat bij 
uitstekk in een intern perspectief thuishoort. Op z'n minst is hier conceptuele 
verduidelijkingg nodig'.9 

Kelsenn verduidelijkt wat Neumann stelde, maar onderbelicht liet: de 
rechtssfeerr van het politieke recht levert een eigen bijdrage aan de seculiere 

bestreedd daarbij Schmitt. Zie Dyzenhaus (1997, p. 108v.) en Mertens (2000, p. 27v.) over het 
debatt over de 'Hüter der Verfassung' tussen Schmitt (: de rijkspresident) en Kelsen (: een 
constitutioneell  hof). Dyzenhaus (1997, p. 108) merkt op: 'Kelsen was not altogether clear 
whetherr his criticism is from the standpoint of legal science, or from the standpoint of a 
politicall  theory, or from what one might think of as a purely technical standpoint.' De wense-
lijkheidd van constitutionele rechtspraak kan niet als een kwestie van louter rechtstechniek 
wordenn beschouwd, en kan niet worden afgeleid uit de rechtswetenschappelijke beschrijving 
vann een rechtsorde. Rechtswetenschappelijke argumenten kon Kelsen wel gebruiken tegen de 
opvattingg van Schmitt dat de constitutie niets anders is dan 'de collectieve identiteit en fysieke 
gesteldheidd van een bepaald volk'. Mertens (2000, p. 31): 'Schmitts "Hüter der Verfassung" 
iss [...] naar het oordeel van Kelsen niets anders dan de verwoording van een "natuurrechtelijk 
wensideaal",, namelijk dat er een eenheid van het Duitse volk zou bestaan.' 
88 Zie hoofdstuk 2 onder B. 

99 Witteveen 1994, p. 86-87. 
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enn rationele rechtvaardiging van de moderne staat en zijn recht. Aan het 
normerendd handelen van mensen wordt rechtsgezag toegekend. Een rechter-
lijkee uitspraak wordt niet slechts gezien als een wilsuiting van een individu 
mett de subjectieve betekenis van een norm, maar verkrijgt bovendien de 
betekeniss van objectief geldige norm. Door de vooronderstelling van de 
grondnormm van de rechtsgemeenschap vindt de aanvaarding plaats van het 
originairee rechtsgezag van individuen, van hun 'legislatieve soevereiniteit'. 
Enn mét de aanvaarding van het originaire rechtsgezag is de internjuridische 
legitimiteitt gegeven van de rechtsvorming in directe of indirecte gebonden-
heidd aan de grondnorm. 

Kelsenss theorie over recht, staat en rechtsstaat is monistisch, opgesloten 
inn de normativiteit van het positieve recht, waarvan het een moreel neutrale 
beschrijvingg geeft. Om van een beperkende binding aan recht te kunnen 
sprekenn moet er iets voorafgaan aan het handelen, dat een bindende werking 
heeftt voor dat handelen. De binding van alle recht aan zijn eigen grondnorm 
iss echter een ex post gedachte relatie. De grondnorm past zich aan bij het 
rechtt waarvan men de gelding fundeert. De inhoud van de grondnorm komt 
tott stand wanneer men feiten normatief interpreteert, en is daarvan volledig 
afhankelijk.. De inhoud van een reeds gedachte grondnorm sluit naadloos aan 
watt men als geldig recht beschouwt. 

Dee internjuridische legitimiteit in de rechtssfeer van het politieke recht 
gaatt niet verder dan de 'transformatie' van macht in de normativiteit van het 
recht.. Kelsens theorie is er geheel op gericht om het gezag te kunnen den-
kenn van mensen die rechtsvormend handelen. Handelen dat geïnterpreteerd 
wordtt als geldige rechtsvorming realiseert een rechtswaarde, 'womit jedoch 
nichtss anderes gesagt wird, als daft das Recht Norm ist.'10 Alleen in deze 
zinn is het werk van de rechter binnen het betekenissysteem van het recht 
inderdaadd met legitimiteit overladen. 

Opp geen enkele wijze heeft deze internjuridische legitimiteit iets van doen 
mett een politiek-morele legitimiteit van staat en recht. Vandaar de moeilijk-
heidd die Witteveen signaleert, terwijl hij ook zegt: 'Legitimiteit verwijst 
naarr een extern perspectief op het recht'. Op dat moment signaleert hij het 
probleemm dat het gezag van mensen in de politieke rechtssfeer geen betrek-
kingg heeft op de inhoud van wat zij rechtsgeldig presteren, procedureel of 
anderszins.. Wanneer men de procedurele of materiële inhoud van het gezag-
hebbendee rechtsoptreden op legitimiteit wil toetsen, dan heeft men een 
buitenjuridischee norm nodig, waarmee het beoordeelde handelen in overeen-
stemmingg of in strijd kan zijn. Gesteld dat Witteveens probleem betrekking 
heeftt op aanvaarding of verwerping in morele zin, is het niet slechts 'moei-

100 Kelsen 1960, p. 68. 
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lij kk te zien hoe aanvaarding of verwerping van het rechterlijk optreden in de 
taall  van het betekenissysteem zelf aan de orde kunnen komen.' Het is onmo-
gelijkk dat dit gebeurt. Voor inhoudelijke legitimiteit is het proces van posi-
tievee rechtsvorming en -toepassing afhankelijk van de vervulling van buiten-
juridischee eisen. 

Kelsenss internjuridische begrip van de rechtsstaat is beperkt tot het juridi-
schee gezag van mensen in de politieke rechtssfeer van een statelijke 
rechtsorde.111 Dit door hemzelf 'formeel' genoemde rechtsstaatsbegrip zal 
ikk in het vervolg niet meer gebruiken. Het afsluitende deel van deze studie 
heeftt betrekking op de rechtsstaat in de zin van Neumanns rechtsstatelijke 
antagonisme.. Neumanns aandacht gaat uit naar een buitenjuridische norm 
voorr de binding van de staat aan het recht, die criteria biedt voor de beoor-
delingg van de externe legitimiteit van het statelijke rechtsoptreden: de 
rechtspraktijkk moet in gebondenheid aan algemene rechtsnormen verlopen. 
Dee rechtspraktijk moet een door rechtsregels geleide praktijk zijn. 

Dee binding van de rechtspraktijk aan algemene rechtsnormen is bij Neu-
mannn een kwestie van een legitimerend praktisch overwicht van de rechts-
sfeerr van beperkend, 'materieel' recht over de wilssfeer van het politieke 
recht.. Dit overwicht kan in moreel opzicht alleen legitimeren wanneer het 
waardevoll  is voor de leden van de rechtsgemeenschap, in Neumanns woor-
den:: wanneer het aansluit bij hun wensen en behoeften. Of, en zo ja in welk 
opzicht,, de aan algemeen recht gebonden rechtspraktijk waardevol is, is niet 
uitt die praktijk zelf af te lezen. Men moet daarvoor letten op de niet tot het 
positievee recht zelf behorende achtergrondideeën bij de binding aan alge-
meenn recht. In de binding van het rechtsvormingsproces aan algemeen recht 
zijnn die achtergrondideeën te operationaliseren. 

Eenn rechtsstatelijke evaluatie van een statelijke rechtsorde of van bepaald 
statelijkk rechtsoptreden behoeft een beschrijving van die aspecten van de 
rechtspraktijkk waarin de internjuridische operationalisering van de extern-
legitimerendee binding van de staat aan het recht tot uiting komt. Het is dan 
dee vraag hoe te beschrijven valt '[i] n welchem Malie rechtsinhaltliche Ga-
rantienn dafür geboten sind, daB die individuellen Rechtsakte tatsachlich den 
generellenn Normen entsprechen.'12 

111 Witteveen vermeldt dat 'gezag' wordt omschreven als 'legitieme macht'. Raz (1990) 
maaktt onderscheid tussen 'gezag' en 'legitiem gezag'. Het op kelseniaanse wijze gebruikte 
onderscheidd tussen - internjuridisch gelegitimeerd - gezag in de politieke rechtssfeer van het 
positievee recht en extern gelegitimeerd gezag van de positieve rechtsorde komt overeen met 
datt van Raz. 
122 Kelsen 1925/1993, p. 91; zie dit hoofdstuk onder B. 
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Rechtsstatelijkee evaluatie 





20. . 

Rechtstoepassingg en rechtsvorming 

Mett behulp van Kelsens theorie over recht en staat zijn in het voorgaande 
deell  nauwkeuriger de kenmerken bepaald van wat bij Neumann 'de rechts-
sfeerr van het politieke recht' heet. In deze rechtssfeer is de internjuridische 
legitimiteitt van geldig rechtsvormend handelen per definitie gegeven, en 
daarinn ligt zijn bijdrage aan de rechtvaardiging van de moderne staat en zijn 
rechtt die Neumann onderzocht. De combinatie van Neumanns rechtsstatelijk 
antagonismee met Kelsens rechtelijk monisme levert enkele aandachtspunten 
opp voor de rechtsstatelijke evaluatie van een rechtspraktijk, die in dit afslui-
tendee deel worden besproken. 

Daarr waar de binding aan het recht van statelijke rechtsorganen voor de 
ledenn van de rechtsgemeenschap waardevol is, is er de mogelijkheid om te 
strevenn naar een rechtsstatelijk legitimerende binding van de rechtspraktijk 
aann het recht. Er zijn drie samenhangende eisen voor een zo rechtsstatelijk 
gelegitimeerdee rechtspraktijk: het positieve recht moet beperkingen bevatten 
voorr de uitoefening van bevoegdheden tot rechtsvorming en -toepassing; de 
beperkingenn moeten zodanig in het positieve recht zijn geconcretiseerd en 
geïnstitutionaliseerd,, dat zij in de rechtspraktijk dominant kunnen zijn en 
zonodigg corrigerend kunnen werken; de juridische gezagsdragers moeten 
tegenoverr het recht dat zij aantreffen een 'normativistische' houding aanne-
men,, en handelen als deelnemers aan een rechtspraktijk die wordt geleid 
doorr rechtsregels.1 

Dee drie eisen leveren evenzovele criteria op voor de beoordeling van het 
rechtsstatelijkheidsgehaltee van een rechtspraktijk. Dit is het moment waarop 
juridischee deskundigheid ertoe doet: wat geëvalueerd gaat worden, moet 
adequaatt beschreven zijn. Er zijn twee praktische posities van juridische 
gezagsdragerss te onderscheiden. Ten eerste zijn er de gezagsdragers die in 
dee positie verkeren dat zij in positieve rechtsregels beperkende voorwaarden 
kunnenn invoeren voor latere rechtsvorming en -toepassing. Ten tweede zijn 
err de gezagsdragers die in de positie verkeren dat zij zich kunnen houden 
aann de beperkende voorwaarden die in voorafgaande rechtsregels zijn gepo-
sitiveerd.. Hun optreden is uiteindelijk doorslaggevend voor de praktische 

11 Zie hoofdstuk 11. 
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oplossingg van het rechtsstatelijk antagonisme, omdat zij het overwicht van 
dee rechtssfeer van het beperkende recht kunnen praktiseren. 

Aann deze twee posities zal later in dit deel in afzonderlijke hoofdstukken 
aandachtt worden besteed. Daaraan voorafgaand zal in het onderhavige 
hoofdstukk worden toegelicht hoe in een kelseniaans perspectief de begrippen 
rechtsvormingg en rechtstoepassing kunnen worden gebruikt bij de rechtssta-
telijkee evaluatie. Tot besluit volgt een hoofdstuk met een korte samenvatten-
dee conclusie. 

A.. Geen rechtsvorming zonder rechtstoepassing 

Hett positieve recht moet door eerdere juridische gezagsdragers worden 
voorzienn van regels voor de uitoefening van bevoegdheden door latere juri-
dischee gezagsdragers. Het lijk t voor de hand te liggen om in dit verband 
rechtsvormingg te scheiden van rechtstoepassing. Kelseniaans gedacht is dat 
echterr niet mogelijk. Deze primaire rechtsfuncties zijn immers onsplits-
baar.2 2 

Hett begrip 'rechtstoepassing' wordt in de juridische literatuur gewoonlijk 
gebruiktt voor beslissingen die totstandkomen op basis van aan het bestaande 
rechtt ontleende overwegingen. In contrast daarmee wordt 'rechtsvorming' 
gebruiktt wanneer beslissingen totstandkomen op basis van buitenjuridische 
overwegingen.. Rechtstoepassing brengt geen wijziging aan in het bestaande 
recht,, rechtsvorming doet dat wel. Over deze ijking van de begrippen 
rechtstoepassingg en rechtsvorming zijn bijvoorbeeld Dworkin en Raz het 
eens.. Het verschil tussen hun opvattingen betreft een ander punt. 

Dworkinn is van mening - en velen mét hem - dat rechtsvorming en 
rechtstoepassingg aparte rechtsfuncties zijn, die vervuld kunnen worden door 
afzonderlijkee rechtsorganen. De vorming van nieuw recht is typisch de taak 
vann de wetgever, omdat rechtsvorming wijziging van het bestaande recht 
inhoudt,, een politiek karakter heeft en gebaseerd is op morele overwegin-
gen.. Rechtstoepassing daarentegen is typisch de taak van de rechter, die 
geenn nieuw recht maakt en zijn overwegingen slechts ontleent aan het be-
staandee recht, inclusief de beginselen daarvan.3 

Rechtspositivistenn zoals Raz bestrijden deze opvatting. Volgens Raz vindt 
rechtsvormingg in de praktijk plaats zowel door de wetgever als door de 

22 Zie hoofdstuk 17 onder D. Het handelen als juridische gezagsdrager duidt als zodanig 
reedss op rechtstoepassing, ongeacht of er sprake is van het volgen van voorafgaand beperkend 
recht.. Deze rechtstoepassing is noodzakelijk om een verschil te kunnen maken tussen enerzijds 
dee bevelen van rovers of de gebaren van een willekeurige man op een kruispunt en anderzijds 
hett optreden van juridische gezagsdragers. 
33 Dworkin 1977, p. 81-84. 
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rechter.. De wetgever is er zich van bewust dat hij nieuw recht totstand-
brengt;; hij houdt zich bezig met de doelbewuste wijziging van het bestaande 
recht.. De rechter zal niet altijd kunnen vermijden dat hij nieuw recht vormt, 
off  hij zich daar nu van bewust is of niet. De rechtsregels die de rechter 
aantreft,, kunnen duidelijk zijn, maar er zullen zich altijd moeilijke gevallen 
voordoen,, waarbij de rechter weinig houvast heeft aan het bestaande recht. 
Err zijn gevallen die in het recht (nog) niet geregeld zijn. Of het recht bevat 
openn normen en vage termen die de rechter beoordelingsvrijheid verschaf-
fen.. Of er zijn rechtsnormen die in verschillende richtingen wijzen, zodat de 
rechterr een keuze moet maken. Waar de rechter in het bestaande recht geen, 
off  slechts een zwakke aanwijzing vindt voor zijn beslissing in een concreet 
geval,, is hij genoodzaakt nieuw recht te vormen. Rechterlijke toepassing en 
vormingg van recht vormen een continuüm. De rechter gaat over op rechts-
vormingg wanneer de mogelijkheden van rechtstoepassing uitgeput zijn.4 

Kortom,, het onderscheid tussen rechtsvorming en rechtstoepassing is vol-
genss de visie van Raz niet bruikbaar voor een taakverdeling tussen afzonder-
lijkee rechtsorganen. 

Hoezeerr zij onderling ook verschillen, zowel Dworkin als Raz benaderen 
hett recht met wat kelseniaans gezien het secundaire perspectief op het recht 
is.. 'Rechtsvorming' en 'rechtstoepassing' krijgen hun betekenis vanuit de 
invalshoekk van de positie van de rechtssubjecten, die zich aan het recht 
willenn oriënteren.5 Bevat het recht voor hen van tevoren kenbare rechts-
plichten,, dan passen de juridische gezagsdragers bestaand recht toe wanneer 
zijj  deze plichten sanctioneren. Bij nieuwe rechtsplichten is er sprake van 
rechtsvorming.. Het daarbij passende beeld is dat van recht dat zich richt tot 
burgers,, en niet tot de autoriteiten zelf. 

Opp dit punt blijkt het voordeel van het gebruik van een kelseniaans per-
spectieff  voor problemen van rechtsstatelijkheid. Wat legitimatie behoeft, is 
hett handelen van juridische gezagsdragers. De beschrijving van een rechts-
statelijkk te evalueren praktijk moet een beschrijving zijn van het handelen 
vann individuen die optreden als rechtsorgaan. Bekijkt men het recht in eerste 
instantiee vanuit de positie van de rechtssubjecten die zich aan het recht 
willenn oriënteren, dan moet men vervolgens afzonderlijk het probleem 
stellenn van de regulering van het handelen van degenen die als rechtsorgaan 
optreden.66 Met een kelseniaans perspectief daarentegen wordt de aandacht 

44 Raz 1979, p. 207-209. 
55 Zie hoofdstuk 14 onder D. 

66 Zet men deze afzonderlijke stap niet, dan dreigt het dualisme van macht en recht: de 
rechtsorganenn dreigen de positie te krijgen van individuen die, zelf buiten het recht staand, 
beschikkenn over het recht dat tot de rechtssubjecten is gericht. 
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rechtstreekss gericht op het handelen van de juridische gezagsdragers. Norm-
stellendee handelingen van individuen kunnen slechts de betekenis hebben 
vann geldige rechtsnorm als ze overeenstemmen met eerder recht, al was het 
maarr de in de rechtsgemeenschap gedachte grondnorm; bevelen van rovers 
zijnn rechtens niet verbindend. Vorming van nieuw recht kan per definitie 
niett anders plaatsvinden dan in toepassing van bestaand recht. 

Hett begrip 'nieuw recht' moet kelseniaans gedacht niet worden geasso-
cieerdd met buitenjuridische overwegingen op grond waarvan rechtsorganen 
tott hun beslissingen komen. Het moet met het positiviteitsbeginsel in ver-
bandd worden gebracht. Elk optreden van rechtsorganen betekent iets nieuws 
tenn opzichte van wat er al aan recht bestaat. Een rechter kan nog zo sterk 
gebondenn zijn aan strikte voorwaarden in bestaand recht, zonder de rechter-
lijkee uitspraak bestaat niet de rechterlijke norm die bijvoorbeeld de bevoegd-
heidd verleent tot tenuitvoerlegging van een bepaalde sanctie.7 

Kortom,, het proces van rechtsvorming (in ruime zin) vindt plaats door 
toepassingg van bestaand recht bij de vorming van nieuw recht. Iemand die 
eenn handeling verricht met de betekenis van een rechtsnorm, oefent een 
bevoegdheidd uit tot voortzetting van het rechtsvormingsproces. Bij elke 
handelingg met de betekenis van een rechtsnorm is zowel een bestaande 
bevoegdheidd uitgeoefend, als iets nieuws gebeurd in het bestaande recht. In 
plaatss van de opvatting dat taakverdeling tussen rechtsvormers en rechtstoe-
passerss mogelijk is, en in plaats van de stelling van de continuïteit van 
rechtstoepassingg en rechtsvorming komt dan de stelling: geen rechtsvorming 
zonderr rechtstoepassing. 

B.. Dynamische en statische rechtstoepassing 

Hett positiviteitsbeginsel maakt het dynamische perspectief tot primaire 
invalshoekk op het recht. De rechtsgeldigheid van een nieuwe bijdrage aan 
hett rechtsvormingsproces duidt erop dat een bevoegdheid is uitgeoefend. De 
uitoefeningg van bevoegdheden kan 'rechtstoepassing in dynamische zin' 
wordenn genoemd. 

Ietss anders is te verstaan onder 'rechtstoepassing in statische zin'. Daarbij 
heeftt men de beschikking over wat er op een bepaald moment aan recht 
geldigg is. Ziet men in het dynamisch perspectief een nieuwe geldige bijdrage 
aann het rechtsvormingsproces, dan neemt men aan dat de handeling bevoegd 
iss verricht, dat wil zeggen: statisch gezien overeenstemt met voorafgaand 
recht,, al was het maar de grondnorm.8 

77 Er kan ook hier sprake zijn van een zekere arbeidsdeling, bijvoorbeeld wanneer een jury 
beslistt over het bestaan van een rechterlijke bevoegdheid tot oplegging van een sanctie. 
88 Zie hoofdstuk 13 onder C voor een voorbeeld van de afwisseling van het dynamische en 
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Inn de praktijk van het recht zullen de beide vormen van rechtstoepassing 
nauww met elkaar verweven zijn. Voor de rechtsstatelijke evaluatie van een 
rechtspraktijkk is het echter van belang ze te onderscheiden. Bij dynamische 
rechtstoepassingg kan het positieve recht worden voorzien van normen die 
voorwaardenn bevatten voor het verdere rechtsvormende handelen. Zo wordt 
hett latere rechtsvormers mogelijk gemaakt een binding aan het recht te 
praktiserenn die meer inhoudt dan een binding aan de grondnorm. De beper-
kendee normen kunnen statisch worden toegepast bij de vraag of handelingen 
vann latere rechtsorganen ermee overeenstemmen en om die reden rechtsgel-
digg zijn. Het oordeel dat de handelingen overeenstemmen met beperkende 
rechtsnormen,, is het rechtsstatelijk legitimerende legaliteitsoordeel.9 

Dee twee perspectieven kunnen ook worden gebruikt voor de rechtsstatelij-
kee evaluatie van een en dezelfde handeling. Een voorbeeld ter toelichting. 
Teunissenn en Tak bekritiseren de Nederlandse wetgever om de algemene 
zorgbepalingg in artikel 1.1a lid 1 en 2 Wet milieubeheer: 'Een ieder neemt 
voldoendee zorg voor het milieu in acht'; en: 'De zorg, bedoeld in het eerste 
lid,, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoedenn dat door zijn handelen nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
wordenn veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zoverr zulks redelijkerwijs kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te 
nemenn die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 
gevolgenn te voorkomen, of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen,, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.' Teu-
nissenn en Tak stellen: 'Deze bepaling is óók bedoeld als een grondslag om 
bestuursrechtelijkk - via bestuursdwang of dwangsom - op te treden terzake 
vann schending van de in deze bepaling vervatte zorgplicht.' Zij vervolgen: 
'Magg de wetgever dan alles? Behoeft hij niet de rechtszekerheid in acht te 
nemen?? Is het in overeenstemming met de eisen van de rechtsstaat, indien 
dee wet vastlegt dat het bestuur dwang mag uitoefenen jegens de burgers 
indienn zij onvoldoende zorg in acht nemen voor enig algemeen belang?'10 

Dee verwijzing van Teunissen en Tak naar de eisen van de rechtsstaat is 
dubbelzinnig.. Hun vraag 'Mag de wetgever dan alles?' kan worden opgevat 
alss een dynamische of als een statische rechtsstaatsvraag. De dynamische 
rechtsstaatsvraagg is: heeft deze wetgever zijn bevoegdheden zodanig ge-
bruiktt dat hij de rechtsstatelijke legitimiteit mogelijk maakt van latere 

hett statische perspectief. Terzijde: in hoofdstuk 15 onder B is een terminologische kantteke-
ningg geplaatst bij Kelsens gebruik van de termen rechtstoepassing en rechtsnaleving. 
99 Zie hoofdstuk 16 onder A voor het slechts internjuridisch legitimerende legaliteitsoordeel. 

100 Teunissen/Tak 1994, p. 605, 608; hun weerwoord op kritische reacties: Tak/Teunissen 
1994,, p. 340v. 
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rechtsvormingg in het kader van de Wet Milieubeheer? Het antwoord ligt 
voorr de hand: er is voor latere rechts vormers nauwelijks een binding te 
praktiserenn aan door de wetgever gestelde beperkende voorwaarden. De 
statischee rechtsstaatsvraag voor deze wetgevende handeling is een andere: is 
ditt wetgevend optreden zelf rechtsstatelijk gelegitimeerd doordat het met een 
voorafgaandee beperkende rechtsinhoud overeenstemt? Te constateren is dat 
hett Nederlandse recht slechts weinig beperkingen kent voor de rechtsvor-
mingg door de formele wetgever. De wetgever mag niet alles maar wel veel. 
Ditt betekent dat voor de wetgever slechts een zwakke binding aan vooraf-
gaandd recht is te realiseren, en dat voor het optreden van de formele wetge-
verr slechts een zwakke rechtsstatelijke legitimering mogelijk is. 

C.. Volgen van regels: leidraad en maatstaf 

Rechtsvormerss die een binding praktiseren aan beperkende voorwaarden 
voorr de uitoefening van hun bevoegdheid, nemen de houding aan van een 
deelnemerr aan een rechtspraktijk die aan algemene normen, aan regels is 
gebonden.. Men kan op twee manieren blijk geven van een deelnemershou-
dingg aan een door regels geleide praktijk, en het verschil daartussen corres-
pondeertt met het verschil tussen de dynamische en de statische rechtstoepas-
sing.. Ten eerste volgt men een regel wanneer men deze gebruikt als richt-
lijn,, leidraad voor het handelen. Men volgt de leidraad als men zich aan de 
regell  oriënteert bij de vraag 'Wat te doen?'. De oriëntatie kan uitmonden in 
normconformm handelen of daarin niet slagen. Hierop heeft het tweede aspect 
vann regelvolgend handelen betrekking: het gaat zoals Hart zegt gepaard met 
eenn 'kritisch reflectieve houding', waarbij een aan de regel ontleende maat-
staff  wordt gebruikt ter evaluatie van het handelen. 

Hett volgen van een rechtsregel als leidraad kan worden gerealiseerd bij 
dee dynamische ree hts toepass ing. Iemand die bevoegd is nieuwe normen aan 
hett bestaande recht toe te voegen, of bestaande normen te wijzigen, of de 
geldingg van bestaande normen op te heffen, kan zich oriënteren aan reeds 
bestaandd recht wanneer hij zijn bevoegdheid gaat uitoefenen. Hij stelt zich-
zelff  in dat geval de vraag, welke inhoudelijke - procedurele en/of materiële 
-- beperkingen het bestaande recht bevat voor de in een concreet geval te 
vormenn norm, en stelt een norm die past binnen het gevonden kader.11 

Hett maatstafaspect van het volgen van een regel is aan de orde bij de 
statischee rechtstoepassing. Aan het bestaande positieve recht zijn evaluatie-
criteria,, waardemaatstaven te ontlenen, die een kritische reflectie op feitelijk 
handelenn mogelijk maken. De evaluatie aan de hand van algemene normen 

111 Zie ook hoofdstuk 21 onder C: 'Het kader voor verdere rechtsvorming'. 
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iss mogelijk omdat elke norm, ook een rechtsnorm, een waarde constitu-
eert,122 terwijl handelingen in relatie tot die norm een positieve of negatieve 
waardee kunnen hebben: zij kunnen met de norm overeenstemmen of ervan 
afwijken.. De statische rechtstoepassing leidt tot een waardeoordeel, en wel 
tott het legaliteitsoordeel. Dat oordeel bevat het antwoord op de vraag: welke 
waardee heeft de (verrichte of voorgenomen) feitelijke handeling in relatie tot 
reedss bestaand recht; is het een rechtens 'goede' - rechtmatige - handeling, 
off  een rechtens 'slechte' - onrechtmatige - handeling? 

Hett juridisch spraakgebruik in verband met rechterlijke rechtstoepassing 
iss verwarrend, omdat het geen onderscheid maakt tussen het normerende 
willenn van de dynamische rechtstoepassing en het evaluerende oordelen van 
dee statische rechtstoepassing.13 Voor beide worden de begrippen rechterlijk 
'oordeel'' of rechterlijke 'beslissing' gebruikt, terwijl het gaat om ongelijk-
soortigee handelingen. De rechterlijke norm is de betekenis van een rechter-
lijk ee wilsuiting ten aanzien van het gedrag van anderen, niet van een uiting 
vann rechterlijk intellectueel oordeelsvermogen met betrekking tot iemands 
gedrag.. Een rechter die evaluatief concludeert dat iemand een rechtsplicht 
heeftt geschonden, heeft daarmee nog niet uitgesproken wat behoort te wor-
denn gedaan. Een rechter die evaluatief concludeert dat een bepaalde sanctie-
handelingg valt binnen het kader van het toepasselijke recht, heeft daarmee 
nogg niet uitgesproken dat de sanctiehandeling behoort te worden verricht. 
Opp zulke punten situeert Kelsen de zogenaamde rechtsvormende sprong. 
Eenn norm kan niet door het (evaluerende) denken worden geproduceerd, 
maarr vereist een wilshandeling.14 

Inn de aanhef van Nederlandse parlementaire wetten zijn de ongelijksoorti-
gee handelingen van het rechtsvormingsproces te herkennen in oude, vrijwel 
vastee formules. Eerst komt er een evaluatief oordeel tot uitdrukking: 'Alzo 
Wijj  in overweging genomen hebben dat het wenselijk is (gebleken) dat 
...\155 Vervolgens wordt uitgedrukt dat een keuze is gemaakt uit de ver-

122 Zie hoofdstuk 12 onder C. 

133 Zie bijv. Soeteman 1984. 

144 Bijv. Kelsen 1979, p. 347 nt. 166. Voor Scholten (1934/1974, p. 76 en m.n. p. 130) ligt 
dee rechtsvormende sprong vooral in de band van de normerende wilsuiting met het geweten. 
'Inn de beslissing zit ten slotte altijd een sprong'; 'De rechter doet anders dan waarnemen te 
wienss gunste de schaal over[s]laat, hij beslist. Die beslissing is een handeling, zij wortelt ten 
slottee in het geweten, van hem, die haar verricht. Het is een daad, die van de rechter wordt 
verwacht.. [...] Recht doen is de taak van de rechter. Het is niet een wetenschappelijk oordeel, 
hett is een wilsverklaring: zo moet het. Het is tenslotte een sprong, gelijk iedere daad, ieder 
zedelijkk oordeel dat is.' 

155 Bij parlementaire wetgeving houden de evaluatieve oordelen voornamelijk de toepassing in 
vann buitenjuridische normen in; het wetgevend handelen op het niveau van de hoogste gewone 
wetgeverr is immers slechts in beperkte mate door voorafgaand recht aan beperkende voor-
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schillendee mogelijkheden die vallen binnen het kader van de vastgestelde 
wenselijkheid:: 'Zo is het, dat Wij hebben goedgevonden en verstaan ...'. 
Tenslottee vindt de sprong plaats naar de normerende wilsuiting: 'gelijk Wij 
goedvindenn en verstaan bij deze: ... (tekst van de wet)'. 

Inn rechterlijke uitspraken wordt de rechtsvormende sprong gemarkeerd 
wanneer,, na de evaluatieve rechtsoverwegingen, het dictum wordt ingeleid 
mett de formule 'rechtdoende'. De Centrale Raad van Beroep en de Afdeling 
bestuursrechtspraakk Raad van State leiden hun dicta niet alleen in met 
'rechtdoende',, maar voorzien ze bovendien van het kopje 'Beslissing', wat 
inn deze context niet verwijst naar een evaluatief oordeel, maar neerkomt op 
dee titel: 'Rechterlijke norm'. 

waardenn gebonden. Het evaluatieve oordeel bij bijvoorbeeld algemene maatregelen van bestuur 
iss meer aan recht gebonden; in de aanhef wordt de wettelijke grondslag vermeld, met gebruik 
vann de formule 'Gelet op ...'. 



21. . 

Determinerendee rechtsvorming 

Rechtsvormendd handelen kan alleen regelvolgend van aard zijn als daaraan 
voorafgaandd door eerdere rechtsvormers in het positieve recht voorwaarden 
voorr verdere rechtsvorming zijn ingevoerd. Vandaar het bijzondere belang 
vann de 'eerdere' rechtsvormers voor de handhaving van de rechtsstaat. 

A.. Normatieve handelingsvrijheid, normatieve determinering 

Dee rechtssfeer van het politieke recht is niet weg te denken uit het positieve 
recht.. Anders gezegd: op geen enkel moment in het rechtsvormingsproces is 
dee rechtsvormende handelingsvrijheid van rechtsorganen weg te denken. 
Uiteindelijkk geeft de binding aan de erbij gedachte grondnorm de doorslag 
voorr de rechtsgeldigheid van welk rechtsvormend handelen ook. Maar door 
regelss te stellen voor bepaalde onderwerpen kunnen eerdere rechtsvormers 
dezee onttrekken aan het vrije goeddunken van de latere rechtsvormers. Of 
zijj  kunnen bepaalde onderwerpen geheel onttrekken aan de bevoegdheid van 
lateree rechtsvormers.1 Kortom, zij kunnen de normatieve handelingsvrijheid 
vann latere rechtsvormers inperken. Hun taak is die van een 'normatieve 
determinering'' van de voortzetting van het rechtsvormingsproces. De deter-
mineringg is geslaagd als hun beperkende rechtsnormen gevolgd worden door 
rechtsvormendd handelen dat ermee overeenstemt, anders gezegd: als de 
determinerendee rechtsnormen niet alleen gesteld zijn, maar ook effectief zijn 
inn normatieve zin.2 

a.a. Inperking van normatieve handelingsvrijheid 
Datt bevoegde rechtsvormers rechtens in beginsel hun gang kunnen gaan, 
betekentt niet dat zij in feite kunnen doen wat zij willen.3 En ook: dat hun 

11 Hier kan men desgewenst de beeldspraak gebruiken van de hiërarchische eenheid van de 
rechtsorde:: de eerdere rechtsvormers zijn de 'hogere', de latere rechtsvormers de 'lagere'; zie 
hoofdstukk 13 onder E. 
22 Zie hoofdstuk 15. 

33 En ook: dat willekeurig welk recht door mensen maakbaar is, betekent niet dat de samenle-
vingg feitelijk maakbaar is met behulp van de instrumenten van het recht. 
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handelingsvrijheidd is ingeperkt door determinerend recht, betekent niet dat 
zijj  zich feitelijk aan de gestelde beperkingen houden. Het betekent ook niet 
datt zij er causaal door worden beïnvloed. Een rechtsstatelijke binding van 
hett rechtsvormingsproces aan het recht veronderstelt dat er regels gelden 
voorr het rechtsvormende handelen. Maar de vraag hoe latere rechtsvormers 
feitelijkk tot hun beslissingen komen, is een vraag waarvoor de jurist geen 
bijzonderee deskundigheid heeft. Normatieve determinering door voorafgaand 
rechtt perkt de normatieve, niet de empirische handelingsvrijheid van rechts-
vormerss in. 

Inn de Critical Legal Studies verzet men zich ten stelligste tegen het idee 
datt rechtspraak gedetermineerd kan worden door voorafgaand recht.4 Het is 
echterr niet op voorhand duidelijk welke betekenis de bekende 'indetermin-
acyy thesis' heeft voor het rechtsstaatsdebat. Opgevat als de stelling dat 
rechterss zich niet causaal laten beïnvloeden door wetgeving, is de CLS-these 
voorr het rechtsstaatsdebat niet relevant. Als de stelling daarentegen betrek-
kingg heeft op de normatieve werkelijkheid van een bestaande rechtspraktijk, 
iss ze onaannemelijk. Dan zou ze neerkomen op de bewering dat de algeme-
nee rechtsnormen die de verdere rechtsvorming aan voorwaarden binden, niet 
effectieff  zijn in normatieve zin, anders gezegd: dat er in de rechtswerkelijk-
heidd vrijwel geen rechtsvormend handelen voorkomt dat uiterlijk overeen-
stemtt met de eerder gestelde algemene rechtsnormen en in die zin als 
rechtstoepassingg is te beschouwen. Een derde mogelijkheid is, dat de these 
hett inzicht uitdrukt dat de rechtssfeer van het politieke recht niet weg te 
denkenn is uit het positieve recht. Dan is ze relevant voor het rechtsstaatsde-
bat,, want dan verwoordt ze het uitgangspunt waarop de mogelijkheid tot 
rechtsstatelijkee legitimering berust: in de rechtssfeer van het politieke recht 
iss het recht volledig onbepaald. Door zich te houden aan in het recht geposi-
tiveerdee beperkingen, doet de rechtsvormer meer dan strikt genomen nodig 
iss voor de rechtsgeldigheid van zijn handelen, dat wil zeggen voor de 'trans-
formatiee van macht in recht'.5 

Inn de Nederlandse rechtspraktijk komt wel eens een uitdrukkelijke beves-
tigingg voor van (een aspect van) de handelingsvrijheid in de politieke rechts-
sfeer.. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld overwogen: 'Als uitgangspunt heeft 
tee gelden dat de handelingen van de Staat geacht moeten worden te strekken 
tott de behartiging van het algemeen belang. Daartoe kan de Staat door wet-
enn regelgeving, bestuur, feitelijke gedragingen of anderszins zich alle aange-
legenhedenn aantrekken.'6 Kennelijk neemt de Hoge Raad aan, dat er geen 

44 Zie ook hoofdstuk 13 onder F. 

55 Zie hoofdstuk 19 onder C. 

66 Rechtsoverweging 6 in HR 25 januari 1994, NJ 1994, 598 (Volkei) m.nt. Corstens; AA 
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'aangelegenheid'' bestaat waar de rechtsvormende bevoegdheid van statelijke 
rechtsorganenn zich niet over uitstrekt. Ten aanzien van dit aspect van rechts-
vormingg bevat het recht zelf dus geen beperking. Dan is op dit punt ook een 
legitimeringg van rechtsstatelijke aard niet aan de orde. Voor de keuze van 
dee aangelegenheden die de Staat aan zich gaat trekken, is men op een ande-
ree dan rechtsstatelijke legitimite its vorm aangewezen. 

b.b. 'De staat kan geen onrecht doen' 
Normatievee handelingsvrijheid en normatieve determinering zijn begrippen 
voorr de context van het primaire recht dat zijn eigen vorming en toepassing 
regelt.. Verwarring treedt op bij het oude adagium: 'De staat kan geen on-
rechtt doen', waaraan de naam van Rousseau is verbonden. Deze zegt: '[L]a 
volontéé générale est toujours droite et tend toujours a 1'utilité publique'. 
Zijnn standpunt is op het eerste gezicht duidelijk. De algemene wil - de staat 
-- die het recht wil , kan het onrecht niet willen. De staat handelt per defini-
tiee rechtmatig en in het algemeen belang.7 Maar om welk 'onrecht' gaat het 
hierr eigenlijk? Onderscheid moet worden gemaakt tussen onjuiste uitoefe-
ningg van bevoegdheden en schending van rechtsplichten. 

Dee uitoefening van rechtsvormende bevoegdheden gebeurt in het kader 
vann het primaire recht. Hier bestaat de rechtsvormende handelingsvrijheid 
vann de rechtssfeer van het politieke recht, en is elke handeling met de bete-
keniss van een geldige rechtsnorm per definitie in overeenstemming met het 
recht.. De handeling die afwijkt van toepasselijk determinerend recht, maar 
nietteminn als geldige rechtsvorming wordt beschouwd, is een initieel rechts-
vormendd feit, dat zijn betekenis van geldende norm krijgt doordat er de 
bijpassendee grondnorm bij wordt gedacht. In de dynamiek van de rechtsvor-
mingg gaat inderdaad het oude adagium op: de staat kan geen onrecht doen. 
Juistt omdat de rechtsorganen binnen het primaire recht - uiteindelijk - geen 
onrechtt kunnen doen, is er de mogelijkheid van rechtsstatelijke legitimering. 
Omdatt en voorzover de latere rechtsvormers hun rechtsvormende hande-

1995,, p. 50, m.nt. De Hullu. De verwijzing van de Hoge Raad naar de behartiging van het 
algemeenn belang door de Staat is in een kelseniaanse interpretatie niet te beschouwen als een 
opmerkingg over een (eventueel beperkte) taakstelling van de Staat. Het is een van de manieren 
waaropp handelingen van bepaalde individuele leden van de rechtsgemeenschap kunnen worden 
toegeschrevenn aan de eenheid van de rechtsorde, gepersonifieerd tot de staat; zie hoofdstuk 18 
onderr B. 
77 Rousseau 1762/1988, (Liv. II Ch. III ) p. 64. Niet de staat maar de staatsorganen en de 
burgerss kunnen het onrecht doen; (Liv. III Ch. X) p. 110: 'Comme la volonté particuliere agit 
sanss cesse contre la volonté générale, ainsi Ie gouvernement fait un effort continuel contre la 
souveraineté.'' Zie Kossmann 1987, p. 117v. over de betekenisverschuivingen in het verwante 
adagiumm 'The King can do no wrong', dat uiteindelijk ging duiden op koninklijke onschend-
baarheid. . 
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lingsvrijheidd niet ten volle gebruiken, kan hun optreden aanspraak maken op 
eenn meer dan louter internjuridische legitimiteit. 

Onderr 'onrecht doen' kan men echter ook de strijd met secundair recht 
verstaan,, namelijk de schending van een rechtsplicht, het plegen van een 
delict.. Dan krijgt men te maken met de bureaucratische organisatie van de 
primairee rechtsfuncties. Rechtsvormers met een ambtelijke status zijn onder-
worpenn aan ambtsplichten, ingevoerd door secundaire, verplichtende ge-
dragsvoorschriftenn voor de uitoefening van de rechtsvormende bevoegdhe-
den.. In hun ambtelijke status zijn zij rechtssubject, niet rechtsorgaan. Schen-
denn zij een ambtelijke rechtsplicht, dan wordt de bevoegdheid van een 
(ander)) rechtsorgaan geactiveerd om rechtsvormend op te treden. De uitbrei-
dingg van de aansprakelijkheid van de staat wegens onrechtmatige overheids-
daadd bij de vervulling van de primaire rechtsfuncties komt zoals gezegd 
neerr op een versterking van het ambtelijk karakter van het staatsoptreden, 
opp een verdergaande bureaucratisering van de statelijke rechtsorde.8 

Eenn vernietigd vonnis of een vernietigde beschikking kan niet meer een 
rechtsgeldigee rechtsvormende handeling zijn. In het kader van het primaire 
rechtt is de handeling niet meer relevant; ze is niet meer te beschouwen als 
eenn handeling van een rechtsorgaan. Dit laat onverlet dat ze nog wel be-
schouwdd kan worden als een handeling van een ambtelijk rechtssubject, op 
wiee de rechtsplicht kan rusten geen ongeldige beschikkingen af te geven. In 
hett Nederlandse recht kan het 'primaire onrecht' een 'secundair onrecht' 
opleveren.. Een voorbeeld in verband met uitoefening van wetgevende be-
voegdhedenn bieden de procedures naar aanleiding van de Vestigingsbeschik-
kingg Boekverkopersbedrijf 1958, die het verkopen van pocketboeken buiten 
dee gevestigde boekhandel verbood. De Hoge Raad besliste dat de beschik-
kingg onverbindend was.9 De winkeliers die buiten de georganiseerde boek-
handell  pocketboeken hadden verkocht, waren niet strafbaar. De staatssecre-
tariss die deze ministeriële regeling had uitgevaardigd, had de grenzen over-
schredenn die voor zijn wetgevende bevoegdheid golden op grond van het in 
artikell  7 Grondwet geregelde grondrecht van drukpersvrijheid. In een latere, 
afzonderlijkee procedure oordeelde de Hoge Raad dat het vaststellen van de 
onverbindendee Vestigingsbeschikking een aansprakelijkheid tot schadever-
goedingg vestigde. De Hoge Raad overwoog 'dat de Staat onrechtmatig 
handeltt indien een Staatssecretaris, orgaan van de Staat, door een beschik-
kingg als de onderhavige een verbod stelt op en daardoor sancties bedreigt 
tegenn een handeling die ingevolge een bepaling van de Grondwet niet mag 

88 Zie hoofdstuk 17 onder E. 

99 Hoge Raad 22 maan 1960, NJ 1960, 274 (Pocketbooks I). 



NORMATIEVEE HANDELINGSVRIJHEID, NORMATIEVE DETERMINERING 293 

wordenn verboden.'10 De grondwettelijke regeling van de drukpersvrijheid 
steltt in de interpretatie van de Hoge Raad dus niet alleen grenzen aan wet-
gevendee bevoegdheid, maar houdt ook een rechtsplicht in: het was de minis-
teriëlee wetgever verboden het onderhavige verbod te stellen. 

Vaakk wordt beweerd dat de gestage uitbreiding van staatsaansprakelijk-
heidd voor schending van ambtelijke rechtsplichten te beschouwen is als een 
versterkingg van de rechtsstaat. In welk opzicht is dat het geval? Het conse-
quentee antwoord is: het is een versterking van de rechtsstaat voorzover een 
verplichtingg in het geding is om conform determinerend recht op te treden 
bijj  de vervulling van de primaire rechtsfuncties. De secundaire ambtelijke 
rechtsplichtenn zijn niet uit zichzelf van rechtsstatelijk belang. Waar vooraf-
gaandd primair recht de voortzetting van het rechtsvormingsproces niet, of 
maarr in geringe mate determineert, dient de staatsaansprakelijkheid (voorna-
melijk)) andere waarden, bijvoorbeeld de waarde van gelijkheid voor de 
publiekee lasten. Pas nadat de determinerende kracht van voorafgaand pri-
mairr recht is onderzocht, is vast te stellen of, en zo ja in welke mate, de 
rechtsplichtenn voor de uitoefening van de primaire rechtsfuncties een ver-
sterkingg betekenen van de rechtsstaat. 

B.. Minimale en maximale determinering 

Inn het proces van rechtsvorming wordt het recht door bevoegde rechtsvor-
merss van een inhoud voorzien. Ten opzichte van de ex ante niet bindende, 
inhoudslozee grondnorm betekent dit dat een positiefrechtelijke regulering 
vann het rechtsvormingsproces wordt ingevoerd. Bepaalde leden van de 
rechtsgemeenschapp worden aangewezen die bevoegd zijn tot voortzetting 
vann het rechtsvormingsproces. Zij kunnen aan beperkende regels worden 
gebonden,, die, naar het gangbare rechtsdogmatische onderscheid, formeel-
rechtelijkk of materieelrechtelijk van aard kunnen zijn.11 Kortom, door het 
rechtt van een inhoud te voorzien kunnen de eerdere rechtsvormers het 
'wie',, 'hoe' en 'wat' van de verdere rechtsvorming determineren. Het hangt 
vann hun beslissingen af, of voor latere rechtsvormers een rechtsstatelijk 
legitimerendee binding aan het recht mogelijk is. 

100 Hoge Raad 24 januari 1969, NJ 1969, 316 (Pocketbooks II). 
111 De belangrijkste categorie van de materieelrechtelijke beperkingen wordt gevormd door 
hett secundaire recht dat verplichtende normen richt tot de rechtssubjecten: schending van de 
rechtsplichtt door een rechtssubject activeert een bepaalde bevoegdheid tot verdere rechtsvor-
ming. . 
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a.a. Personele en procedurele determinering 
Hett minimum dat de eerdere rechtsvormers kunnen bijdragen aan een aan 
hett recht gebonden, rechtsstatelijk gelegitimeerd rechtsvormingsproces, 
betreftt het personele aspect van de bevoegdheden tot rechtsvorming. Zij 
zorgenn er dan voor dat het mogelijk is positief rechte lijk te onderscheiden 
tussenn enerzijds rovers of willekeurige zwaaiende mannen op kruispunten en 
anderzijdss juridische gezagsdragers.12 De historisch eerste grondwetgever 
vann een rechtsorde kan wat betreft zijn personele legitimiteit geen aanspraak 
makenn op een rechtsstatelijke, maar slechts op een louter internjuridische 
legitimiteit.. Zijn bevoegdheid steunt immers slechts op een bij zijn optreden 
gedachtee grondnorm. 

Dee vraag 'Wie is bevoegd?' kan worden gesteld bij alle soorten handelin-
genn die zich in het proces van rechtsvorming en -toepassing voordoen. Wie 
iss bevoegd degenen aan te wijzen die tot verdere rechtsvorming bevoegd 
zijn?? Wie is bevoegd procedurele en materiële voorwaarden te stellen voor 
lateree ree hts vormende handelingen? Wie is bevoegd te beslissen of de proce-
durelee of materiële voorwaarden op een bepaald moment in gegeven om-
standighedenn zijn vervuld? Wie is bevoegd om in een concreet geval te 
bepalenn wat behoort? Wie is bevoegd te beslissen of een en ander op de 
voorgeschrevenn wijze is bepaald? Wie is bevoegd tot tenuitvoerlegging van 
eenn opgelegde sanctie? Enzovoort. 

Dee rechtsstatelijke legitimiteit van bijvoorbeeld een grondwetsherziening 
kann binnen de Nederlandse rechtsorde niet verder gaan dan een personele en 
eenn procedurele legitimiteit. De Nederlandse grondwetgever bepaalt wie 
bevoegdd is de Grondwet te wijzigen. Daarnaast heeft de grondwetgever voor 
eenn grondwetsherziening alleen procedureel beperkende voorwaarden ge-
steld.133 Een herziening van de Grondwet kan slechts personeel en procedu-
reell  met voorafgaand positief recht in overeenstemming zijn. De grondwets-
herzienerr is op andere vormen van legitimering aangewezen als het gaat om 
dee materiële aspecten van zijn herziening. 

Eenn ander voorbeeld, nu met betrekking tot de organisatie van de recht-
spraak.. De Nederlandse grondwetgever heeft aan de gewone wetgever de 
bevoegdheidd verleend om te bepalen welke leden van de rechtsgemeenschap 
tott rechtspraak bevoegd zijn. Het is dus de gewone wetgever die rechtspraak 
mogelijkk kan maken die in personeel opzicht gebonden is aan positief recht 
enn zodoende in personeel opzicht rechtsstatelijk gelegitimeerd is.14 

122 Kelsen spreekt van een 'zuiver dynamisch systeem' bij een rechtsvormingsproces waarin 
slechtss de tot rechtsvorming bevoegde individuen zijn aangewezen zonder dat hun bevoegdheid 
wordtt ingeperkt door procedurele of materiële voorwaarden. 
133 Hoofdstuk 8 Grondwet. 

144 Artikel 112, 113, 116, 117 Grondwet; Wet op de rechterlijke organisatie; Wet rechtsposi-
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Bijj  het ontbreken van materiële voorwaarden voor rechterlijke rechtsvor-
mingg bestaat er volgens Raz een systeem van 'absolute discretie'. In zo'n 
systeemm zijn rechters zijns inziens slechts aan één aanwijzing onderworpen, 
namelijkk dat zij altijd die redenen voor hun normstelling moeten gebruiken 
diee hun de beste lijken van alle geldige redenen. Zij mogen niet arbitrair 
beslissen,, maar moeten handelen op basis van redenen. De selectie van de 
redenenn ligt echter binnen hun eigen discretie.15 

Razz vermeldt niet of de door hem bedoelde aanwijzing deel uitmaakt van 
hett positieve recht. Zo nee, dan heeft de aanwijzing geen rechtsstatelijk 
belang.. In een - positiefrechtelijk - systeem van absolute discretie is de 
willekeurr van de rechtsvormer rechtens relevant en internjuridisch legitiem. 
Rechtsstatelijkee legitimiteit in materieel opzicht kan zulke rechtsvorming 
niett hebben, want materieelrechtelijk determinerend recht ontbreekt.16 

Bijj  het ontbreken van materieelrechtelijke determinering is de personele 
rechtsstatelijkee legitimiteit van het rechtsvormend handelen slechts aan te 
vullenn met procedurele rechtsstatelijke legitimiteit. Een beroep op rechtssta-
telijkee legitimiteit onder verwijzing naar procedurele voorschriften roept 
gemakkelijkk de kritiek op van formalisme. Die kritiek is niet altijd ten 
onrechte.. Ze treft doel waar men de rechtsstatelijke legitimiteit die ontstaat 
doorr het volgen van voorgeschreven procedures, stilzwijgend probeert te 
doenn overgaan op de materiële aspecten van de rechtsvormende handeling. 
Dezee projectie zal niet slagen. Een rechtsvormer kan slechts aanspraak 
makenn op rechtsstatelijke legitimiteit van zijn optreden omdat en voorzover 
ditt overeenstemt met voorafgaand determinerend recht. Een eerdere rechts-
vormerr kan bijvoorbeeld nauwkeurige procedures hebben vastgesteld voor 
eenn veroordeling tot schadevergoeding, terwijl deze door een latere rechts-
vormerr strikt zijn gevolgd. Tegelijkertijd kan materieel determinerend recht 
ontbrekenn en kan er bij wijze van spreken een 'blanco volmacht' bestaan 
voorr de latere rechtsvormer om te beslissen of schadevergoeding moet 
wordenn betaald. De veroordeling tot schadevergoeding kan dan materieel 
niett overeenstemmen met determinerend recht. En dit betekent ook: de 
veroordelingg kan materieel niet rechtsstatelijk gelegitimeerd zijn. 

tiee rechterlijke ambtenaren. 
155 Raz 1975, p. 138. 

166 Raz stelt op dezelfde plaats ook, dat rechtstoepassing in een systeem van absolute discre-
tiee niet geïnstitutionaliseerd is. Bij deze visie zijn kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste is het 
mogelijkk dat de materieel onbepaalde rechterlijke beslissing in procedureel opzicht sterk aan 
determinerendd recht is gebonden. Ten tweede, en dat is fundamenteler, past de rechter nood-
zakelijkerwijss het recht toe waaraan hij zijn personele bevoegdheid ontleent. Was de rechterlij-
kee uitspraak in dat opzicht geen rechtstoepassing, dan zou het een handeling van een willekeu-
rigg individu zijn, zonder relevantie in de geldende rechtsorde. 
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b.b. Determinering door legaliteitsbeginselen 
Bijj  Weber drukt de stelling 'legitimiteit door legaliteit' de kerngedachte van 
dee klassiek liberale rechtsstaat uit. De stelling wordt door Weber gebruikt in 
verbandd met een rechtspraktijk waarin een maximale procedurele en mate-
riëlee inperking bestaat van de handelingsvrijheid van degenen die bevoegd 
zijnn te beslissen in concrete gevallen. Dezen zijn gebonden aan abstract-
algemeenn recht, dat een nauwkeurige determinering bevat van de procedure 
enn de inhoud van verdere rechtsvormende beslissingen. 

Doorr regels van positief recht alleen kan de maximale inhoudelijke deter-
mineringg niet totstandgebracht worden. Iedere wetgever kan voorzien dat 
zichh gevallen zullen voordoen die niet onder te brengen zijn onder de uit-
drukkelijkk gestelde regels. Men kan niet redelijkerwijs aannemen dat (men 
vroegerr dacht dat) de wetgever in staat is van tevoren een regeling te treffen 
voorr alle gevallen die om verdere rechtsvorming vragen. Het wordt dan de 
vraagg of het positieve recht zelf een voorziening bevat die de latere rechts-
vormerr voorschrijft hoe te handelen bij het ontbreken van een regeling. 

Dee Nederlandse grondwetgever draagt bijvoorbeeld van oudsher de be-
rechtingg van burgerlijke geschillen op aan de rechterlijke macht.17 De be-
palingg gold ook in de periode van het abstract-algemene recht. Ze veronder-
steltt niet dat er voor alle mogelijke geschillen die tussen burgers kunnen 
ontstaan,, in voorafgaande wetgeving een materiële determinering van de 
rechterlijkee beslissingen heeft plaatsgevonden. Toch zal de rechter, onder-
worpenn als hij was en is aan een ambtelijk verbod van rechtsweigering, 
moetenn rechtspreken.18 

Mett het oog op te verwachten ongeregelde gevallen kan de wetgever 
gebruikk maken van een bijzondere techniek om de rechterlijke rechtsvor-
mingg alsnog maximaal te binden. Hij kan bijvoorbeeld de bevoegdheid om 
straff  op te leggen beperken tot in de wet geregelde gevallen. Of hij kan de 
civielee rechter opdragen om de eiser niet-ontvankelijk te verklaren of om 
dienss vordering af te wijzen, wanneer deze een belang voorlegt dat niet door 
hett recht wordt beschermd. Door de invoering van een legaliteitsbeginsel 
mett een dergelijke negatieve, 'sluitende' werking kan de eerdere rechtsvor-
merr de voortzetting van het rechtsvormingsproces beperken tot wel van 
tevorenn geregelde gevallen. Zo'n legaliteitsbeginsel gold in het recht waar-
voorr Weber zijn stelling over de 'legitimiteit door legaliteit' formuleerde.19 

177 Thans artikel 112 Grondwet. 

188 Art. 13 Wet Algemene Bepalingen, met cursivering van de wetgever: 'De regter die 
weigertt regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolle-
digheidd der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.' 
199 Zie hoofdstuk 7 onder D t/m G; Brouwer 1979, p. 128, 131 v. De constatering dat zich 
eenn ongeregeld geval voordoet, is niet gelijk aan de constatering dat het determinerende recht 
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Kortmannn stelt in 1990: 'Overheidsbevoegdheden bestaan rechtens slechts 
krachtenss uitdrukkelijke toekenning of erkenning ervan door de constitutie. 
Ditt lijk t nogal voor de hand te liggen, doch in de historie is daarover wel 
anderss gedacht. Zo was de Koning in de vorige eeuw van oordeel dat hij 
bevoegdd was tot datgene wat Grondwet of wet niet aan hem onttrokken 
hadden.'200 Zo gesteld klinkt het alsof het standpunt van de Koning getuigde 
vann gebrekkig bestuursrechtelijk inzicht. Maar het is geen kenmerk van 
positieff  recht als zodanig dat bestuurlijke en rechterlijke rechtsvormers 
slechtss bevoegd zijn tot datgene waartoe hun uitdrukkelijk in voorafgaand 
rechtt de bevoegdheid is verleend. Waar zulke beperkingen in het positieve 
rechtt bestaan, duidt dit op het bestaan van determinerend recht. Bij gebreke 
vann determinerend recht is de handelingsbevoegdheid van de aangewezen 
rechtsvormerr een vrije. Kortmann verwoordt dus geen noodzakelijk ken-
merkk van positief recht, maar een voorwaarde voor een rechtsstatelijk gele-
gitimeerdee rechtspraktijk. 

Kortmannn zegt ook: 'De Hoge Raad maakte aan deze opvatting een ein-
de'.. De rechter paste hierbij geen reeds bestaand determinerend recht toe, 
maarr besliste zelfstandig dat een sluitend legaliteitsbeginsel geldt voor de 
rechtsvormendee bevoegdheden van het bestuur. Hij bepaalde 'dat [...] het 
niett de vraag is of die bevoegdheid den Koning door eenige uitdrukkelijke 
bepalingg ontzegd, maar of zij hem toegekend zij'.21 

Eenn legaliteitsbeginsel met de betekenis van een negatief werkende slui-
tingsregell  is gericht tot de latere rechtsvormers, en laat hun rechtsvorming 
slechtss toe in gebondenheid aan van tevoren gestelde rechtsnormen. Die van 
tevorenn gestelde rechtsnormen zijn op hun beurt te bezien op hun determine-
rendee inhoud. En dan treft men opnieuw wel een legaliteitsbeginsel aan, met 
eenn andere betekenis. Dit is gericht tot degenen die bevoegd zijn het rechts-
vormingsprocess van tevoren te regelen. Het houdt een eis van bepaaldheid 

eenn leemte bevat. Volgens Kelsen (1960, p. 25Iv.) komen leemte-redeneringen in het recht 
vaakk neer op de creatie van een rechtsvormende handelingsvrijheid met een beroep op eisen 
vann rechtvaardigheid. Het is echter naar zijn zeggen inconsequent om wel een leemte aan te 
nemenn bij afwezigheid van een gewenste norm en niet bij aanwezigheid van een niet-gewenste 
norm. . 

200 Kortmann 1990, p. 22. 
211 HR 13 januari 1879, W. 4330 (Meerenberg), over de bevoegdheid van de Koning zelf-
standige,, burgers bindende, algemene maatregelen van bestuur uit te vaardigen. 

Dee gebruikelijke naamgeving van de rechtsnormen die rechtsvormende bevoegdheden 
regulerenn - 'bevoegdheidverlenende normen', 'ermachtigende Normen', 'power-conferring 
norms',, 'empowering norms' - geeft voedsel aan de opvatting dat bevoegdheden slechts 
bestaann voorzover ze in voorafgaand positief recht uitdrukkelijk zijn toegekend of erkend. Dit 
biedtt een opening voor de kritiek van Cotterrell (zie hoofdstuk 13 onder D), dat juristen 
geneigdd zijn de rule of law in te bouwen in hun begrip van het positieve recht. 
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inn - een Bestimmtheitsgebot, lex certa-eis - voor de regulering van het 
verderee rechtsvormende handelen.22 

Err is geen aanwijzing dat de eis van bepaaldheid een geldend algemeen 
rechtsbeginsell  is in het Nederlandse recht.23 Het beginsel lijk t nog het 
meestt op een van Neumanns buitenjuridische eisen van rechtsstatelijkheid: 
inn het positieve recht moet een zodanig beperkende rechtsinhoud worden 
geconcretiseerdd en geïnstitutionaliseerd, dat een dominantie van het beper-
kendee recht in de rechtspraktijk kan worden gerealiseerd. Dan drukt het 
beginsell  de rechtsstatelijke verantwoordelijkheid van de eerdere rechtsvor-
merss uit om houvast te bieden, zodat latere rechtsvorming in overeenstem-
mingg kan zijn met een voor af gegeven beperkende rechtsinhoud, waardoor de 
rechtsstatelijkee legitimiteit van de latere rechtsvorming mogelijk wordt 
gemaakt. . 

Dee wetgever die algemene zorgplichtbepalingen formuleert als die in 
dee Wet milieubeheer,24 draagt weinig bij aan de mogelijke rechtsstatelijke 
legitimiteitt van later optreden van bestuurders en rechters in het kader van 
dee desbetreffende regeling. De latere rechtsvormers zijn genoodzaakt de 
legitimiteitt van hun optreden elders te zoeken. In tegenovergestelde richting 
gaatt Jurgens' voorstel om authentieke interpretatie door de wetgever van de 
eigenn wetgeving te institutionaliseren.25 De wetgever die zelf bij voorbaat 
eventuelee controverses over de interpretatie van zijn normen beslist, ver-
sterktt de mogelijkheid voor latere rechtsvormers om te handelen overeen-
komstigg determinerend recht en hun optreden rechtsstatelijk te legitimeren. 

c.c. Determinering door grondrechten 
Negatievee determinering is niet alleen te bewerkstelligen door een sluitend 
legaliteitsbeginsel.. Er zijn ook andere technieken. Te denken is aan de 
grondrechtelijkee techniek waarmee bepaalde onderwerpen uitgesloten kun-

222 Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de legaliteitsbeginselen ook worden gebruikt om 
eenn spreiding van bevoegdheden over verschillende rechtsorganen te verdedigen. Ze bevatten 
dann de eis dat aan de formele, parlementaire wetgever in het rechtsvormingsproces het primaat 
toekomt,, en dat andere rechtsvormers slechts kunnen opereren in ondergeschiktheid aan de 
formelee wetgever. Zo opgevat hebben de legaliteitsbeginselen niet te maken met een rechtssta-
telijkk relevante determinering van het rechtsvormingsproces, door welk rechtsorgaan dan ook, 
maarr met de politieke keuzes voor het 'wie' van de verschillende vormen van rechtsvorming 
inn verband met de machtenscheiding. Zie bijv. RegelMaat 1998/1: 'Primaat van de wetgever'. 

233 Brouwer 1999, p. 202 in verband met het strafrecht: 'In beginsel kunnen op grond van 
hett lex certa-beginsel, dat naar men aanneemt in het nulla poena beginsel besloten ligt, al te 
vagee delictsomschrijvingen onverbindend worden verklaard of buiten toepassing blijven. Maar 
ditt beginsel leidt een wat kwijnend bestaan.' In een voetnoot vermeldt Brouwer de opmerking 
'datt klachten over schending van het lex certa beginsel eigenlijk nooit zijn gehonoreerd.' 
244 Zie hoofdstuk 20 onder B. 

255 Zie hoofdstuk 8 onder C. 
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nenn worden van verdere rechtsvorming.26 Voor de kracht van deze negatie-
vee determinering moet men erop letten of het grondrecht vergezeld gaat van 
hett 'voorbehoud van wetgeving', en zo ja hoe omvangrijk dat voorbehoud 
is. . 

Iederr heeft bijvoorbeeld volgens de Nederlandse grondwet het recht zijn 
godsdienstt of levensovertuiging vrij te belijden, 'behoudens ieders verant-
woordelijkheidd volgens de wet.' Niemand heeft voorafgaand verlof nodig 
omm door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, 'behoudens 
iederss verantwoordelijkheid voor de wet'.27 Met deze bepalingen determi-
neertt de grondwetgever slechts het 'wie' van de verdere rechtsvorming: 
anderenn dan de formele wetgever zijn uitgesloten. 

Eenn ruimer voorbehoud van de wet in personeel opzicht bestaat bij de 
grondrechtenn in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De 
beperkingenn van de grondrechten moeten zijn voorzien bij de wet ('provided 
byy law'). Deze bepaling omvat elke norm die wordt gesteld door volgens 
nationaall  recht bevoegde rechts vormers. Ook andere rechts vormers dan de 
hoogstee gewone wetgever kunnen dus rege Ivor mend optreden in de ruimte 
vann de grondrechten. Hier staat tegenover dat het Europese Hof aan de 
voorzieningg 'by law' de bepaaldheidseisen stelt van kenbaarheid ('accessibil-
ity')) en voorzienbaarheid ('foreseeability').28 Als de bevoegde rechtsvor-
merr zich aan deze bepaaldheidseisen houdt, is zijn optreden in dat opzicht 
rechtsstatelijkk gelegitimeerd. Bovendien vervult hij dan een rechtsstatelijke 
verantwoordelijkheidd in die zin dat hij bijdraagt aan de mogelijkheid dat de 
eropp volgende praktijk van beperkingen van het grondrecht overeenstemt 
mett duidelijk voorafgaand recht. 

Dee negatieve determinering door de grondrechtelijke techniek wordt iets 
krachtigerr wanneer het voorbehoud van wetgeving gebonden wordt aan van 
tevorenn bepaalde doelen, zoals dat veelvuldig is gebeurd in internationale 
verdragenn over mensenrechten. Men kan zich echter gevoeglijk afvragen of 
err wel enige substantiële determinering uitgaat van de gebruikelijke ruime 
opsommingg van toegelaten doelen. Een voorbeeld biedt het grondrecht op 
eerbiedigingg van de persoonlijke levenssfeer zoals dat is geregeld in artikel 
88 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
dee fundamentele vrijheden. Een inbreuk op dit grondrecht is niet toegestaan 
'dann voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 

266 Zie hoofdstuk 5 onder C. 
277 Artikel 6 en 7 Grondwet. 

288 EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146, m.nt. EAA (Sunday Times). Onder de naar natio-
naall  recht bevoegde rechtsvormers zijn niet alleen de hogere en lagere wetgevers te verstaan, 
maarr ook bijvoorbeeld de tot regel vorming bevoegde rechters. 
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noodzakelijkk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veilig-
heidd of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanorde-
lijkhedenn en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 
zedenn of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.' 

Overeenstemmingg van de rechtsvorming met de zwak determinerende 
doelclausuless levert op dat punt een zwakke rechtsstatelijke legitimiteit op. 
Uitt de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens blijkt 
bovendienn dat het geoorloofd zijn van een nagestreefd doel nagenoeg een -
evenn zwakke - rechtsstatelijke heiliging inhoudt van de gebezigde middelen 
terr bereiking van dat doel. Bij de keuze van de middelen hebben staten een 
ruimee handelingsvrijheid. Schokkenbroek concludeert: 'Het stellen van de 
eiss dat maatregelen geëigend moeten zijn om hun doel te bereiken zou 
lijnrechtt ingaan tegen de door het Hof omarmde gedachte dat de verdrags-
statenn een zekere beoordelingsvrijheid genieten.' En: '[D]e eis dat er geen 
minderr vérgaande maatregelen denkbaar moeten zijn geweest komt in feite 
neerr op een interpretatie van "necessary" als "onontbeerlijk" of "noodzake-
lijk" .. Deze uitleg heeft het Hof nu juist uitdrukkelijk afgewezen.'29 

d.d. Determinering door verwijzing 
Dee sterk determinerende techniek van een negatief werkend legaliteitsbegin-
sell  voor ongeregelde gevallen komt zelden voor. Het ontbreken van zo'n 
sluitingsbeginsell  betekent niet, dat de eerdere rechtsvormers voor de geval-
lenn die zij niet zelf van tevoren hebben geregeld, aan de latere 
rechtsvormerss steeds de gehele handelingsvrijheid toestaan die kenmerkend 
iss voor de rechtssfeer van het politieke recht. Het blijkt dat de wetgever ook 
kann determineren door de latere rechtsvormer te verwijzen naar normen die 
niett door hemzelf zijn gesteld. 

Tee denken is aan normen die weliswaar niet door de bevoegde rechtsvor-
merss van de statelijke rechtsorde zelf zijn gesteld, maar die door hen in die 
rechtsordee worden 'geadopteerd', zoals Raz het noemt. Een rechtsorde kan 
zijnn handhavingsapparaat inzetten ter ondersteuning van 'vreemde' normen. 
'Thee more "alien" norms are "adopted" by the system the more open it 
is.'300 Wanneer de wetgever de rechter opdraagt om in bepaalde gevallen 
hett recht van andere staten toe te passen, determineert hij de rechterlijke 
rechtsvormingg door deze te binden aan zijn verwijzing en daardoor indirect 
aann de normen van die andere rechtsorde. En wanneer de wetgever de 
rechterr opdraagt om de normen te handhaven die contractspartijen voor hun 
onderlingee verhouding hebben vastgesteld, determineert hij op vergelijkbare 

299 Schokkenbroek 1996 p. 198, 199. 

300 Raz 1975, p. 152-154; 1979, p. 119-120. 
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wijze.. Zo ontstaat een aparte categorie binnen de voorwaarden die de be-
voegdheidd tot verdere rechtsvorming activeren.31 Naast de gedragingen die 
doorr eerdere rechtsvormers zelf tot delict zijn bestempeld, staat nu de 
schendingg van gedragsvoorschriften die deel uitmaken van een andere nor-
matievee orde maar door de eerdere rechtsvormers zijn erkend als juridisch 
tee handhaven voorschriften. 

Doorr de 'adoptie' wordt een rechtsplicht geconstitueerd: rechtens behoort 
menn zich te gedragen zoals men zich behoort te gedragen volgens het gea-
dopteerdee voorschrift. De rechter kan een rechtsstatelijke binding aan het 
rechtt praktiseren door de verwijzing van de wetgever te volgen, en vervol-
genss is voor de graad van de rechtsstatelijke legitimiteit van zijn optreden 
vann belang hoe sterk de determinerende kracht is van de bepalingen van het 
'vreemde'' normenstelsel. 

Bijj  oppervlakkige beschouwing kan men denken dat de verwijzende, 
adopterendee wetgevingstechniek ook wordt gebruikt bij de zogenaamde 
'openn normen' - de 'Generalklauseln'. De 'vreemde' normen zijn in dit ge-
vall  bijvoorbeeld de eisen van redelijkheid en billijkheid. De desbetreffende 
rechtsplichtt voor de rechtssubjecten zou luiden: men dient zich rechtens te 
gedragenn zoals men zich dient te gedragen volgens de normen van rede-
lijkheidd en billijkheid. Rechtens goed gedrag is wat overeenstemt met de 
eisenn van redelijkheid en billijkheid, rechtens slecht gedrag is wat daarmee 
inn strijd is. De Nederlandse wetgever geeft zelf nog een verdere aanwijzing 
inn artikel 3:12 Burgerlijk Wetboek: 'Bij de vaststelling van wat redelijkheid 
enn billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met de algemeen 
erkendee rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen 
enn met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven 
gevall  zijn betrokken.' 

Dee nadere aanwijzing van de wetgever geeft aanleiding om een onder-
scheidd in te voeren. De verwijzing naar de algemeen erkende rechtsbeginse-
lenn en de in Nederland levende rechtsovertuigingen kan mijns inziens inder-
daadd worden opgevat als een adoptiebepaling. De verwijzing adopteert de 
'vreemde'' normen van positieve, maatschappelijke moraal waarin wordt 
uitgedruktt wat moreel wenselijk is in het recht. Deze determinering perkt de 
handelingsvrijheidd van de latere rechtsvormer in voorzover de positieve 
moraall  houvast biedt. Een rechtstoepasser die deze determinering accep-
teert,, zoekt naar het - wellicht geringe - houvast dat de positieve moraal 
biedt.. Hij meent niet dat de verwijzing hem de ruimte biedt vrijelij k recht te 
vinden. . 

311 Zie hoofdstuk 14 onder B. 
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Voorr het overige is echter geen sprake van een verwijzing naar min of 
meerr kant en klare 'normatieve generaliseringen' van 'vreemde' afkomst. In 
verbandd met de belangenafweging adopteert de wetgever geen vreemde 
normen,, hij gebruikt een andere wetgevingstechniek. Hij maakt gebruik van 
dee omstandigheid dat het begrip redelijkheid en billijkheid een 'betwist 
begrip'' is: er wordt een waardeoordeel gegeven wanneer men het begrip 
gebruikt,, maar de gebruikers van het begrip verschillen doorgaans van 
meningg over de precieze inhoud van de in dat verband te gebruiken waarde-
maatstaven.322 Zelf laat de wetgever achterwege om het variabele deel van 
hett betwiste begrip in te vullen met bepaalde waardemaatstaven. Anders 
gezegd:: hij houdt de inhoud van het begrip redelijkheid en billijkheid 
'open',, in de betekenis van: onbepaald. Zodoende laat hij het aan de rechter 
overr om zelf de maatstaven te bepalen voor zijn evaluatieve oordeel. Omdat 
dee wetgever de inhoud van het begrip onbepaald heeft gelaten, wordt de 
lateree rechtsvormer nagenoeg volledig losgelaten. De determinering bestaat 
opp dit punt slechts voorzover het begrip 'redelijkheid en billijkheid' in zijn 
vastee kern een gedeeld begrip is. 

Neumannn stelde dat de wetgever de open normen gebruikt om de rechter 
rekeningg te laten houden met de bijzonderheden van unieke gevallen.33 Dat 
hett de functie van de 'open normen' is om de rechter beoordelingsruimte te 
geven,, lijk t tegenwoordig de heersende opvatting.34 De wetgevingstechniek 
diee gebruik maakt van een betwist begrip zonder fixatie van het variabele 
begripsdeell  dat de evaluatiecriteria bevat, wordt dus juist gebruikt om de 
lateree rechtsvorming niet te determineren. Deze kan dan ook slechts zeer 
zwakk rechtsstatelijk gelegitimeerd worden. Alleen op het punt dat de latere 
rechtsvormerr het omstreden begrip als zodanig gebruikt, kan nog gesproken 
wordenn van volgen van eerder recht. 

Ietss anders is dat een rechter bij zijn beslissing noodzakelijkerwijs het 
variabelee deel van een betwist begrip op juridisch gezaghebbende wijze 
invult,, ook als hij de door hem gekozen maatstaven niet uitdrukkelijk ver-
meldt.. Wellicht wordt zijn beslissing door latere rechtsvormers gevolgd. De 

322 Zie hoofdstuk 2 onder B. 
333 Zie hoofdstuk 7 onder E en F. 

344 Hesselink (1999, p. 408, 416, 420) stelt zich op het standpunt 'dat redelijkheid en billijk -
heidd [...] een volledig open norm is en dus geen norm meer is.' 'De enige functie die redelijk-
heidd en billijkheid kan hebben, is wat men in het Duits de "Ermachtigungsfunktion" noemt. 
[...]]  Een algemene redelijkheid-en-billijkheidsbepaling zou dus van nut kunnen zijn bij de 
emancipatiee van de rechter als rechtsvormer.' Ze vervult deze functie niet meer wanneer de 
emancipatiee voltooid is, zoals zijns inziens onder meer in Nederland het geval is. De rechter 
krijgtt een bevoegdheid te doen wat hij zonder dien ook al zou hebben gedaan, nl. concretise-
ren,, aanvullen en corrigeren van regels. Wel stelt Hesselink: 'De rechter zal [...] de werkelijk 
doorr hem toegepaste regel moeten noemen.' 
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'historischh eerste rechter' die een bepaalde invulling aan het betwiste begrip 
geeft,, bewerkstelligt bij wijze van spreken een 'transformatie' van één of 
enkelee van de tot dan toe rechtens onbepaalde criteria in bindend positief 
recht.. Hij past daarmee zelf geen reeds bestaand recht toe. De initiële juridi-
schee fixering van de maatstaven van een omstreden begrip vindt plaats door 
eenn moreel oordeel van de desbetreffende rechtsvormer. Dit oordeel heeft 
geldingg in het recht, en het recht wordt daardoor van een nieuwe inhoud 
voorzien.35 5 

C.. Het kader voor verdere rechtsvorming 

Wanneerr de eerdere rechtsvormer wel zelf de inhoudelijke aanwijzingen 
geeftt voor de latere rechtsbeslissingen, dan nog kan hij de voortzetting van 
hett rechtsvormingsproces niet sterker determineren dan door het kader te 
bepalenn waarbinnen de latere rechtsvorming moet blijven. De determinering 
kann niet elk detail van de latere rechtsvormende handeling betreffen. Het 
gegevenn kader biedt ruimte voor uiteenlopende beslissingen, die alle in 
overeenstemmingg zijn met het voorafgaande recht.36 Het standaardvoor-
beeldd is dat van de bepaling van de strafmaat in een concreet geval. Als het 
determinerendee recht voor een vrijheidsstraf een maximum van drie jaar 
steltt en een minimum van één dag, zijn alle veroordelingen van één dag tot 
enn met drie jaar in overeenstemming met het voorafgaande recht en in dat 
opzichtt rechtsstatelijk gelegitimeerd. Rechtsstatelijke legitimiteit strekt zich 
niett uit over de keuze tussen de mogelijkheden die binnen het kader blijven. 

Hett van tevoren bepaalde kader kan ruimer of nauwer zijn.37 Het kan 

355 Cf. de strong social thesis van Raz (1979, p. 45v.; 1994, p. 230v.). Kelseniaans gedacht 
staatt het positiviteitsbeginsel in de weg aan de acceptatie van 'incorporatiethese' (zie bijv. 
Lyonss 1993, p. 82, het soft positivism van Hart 1994, p. 250v. en het inclusive positivism van 
Waluchoww 1994.) De gemeenschappelijke stelling van Lyons, Hart en Waluchow is ongeveer: 
morelee normen maken deel uit van het recht voorzover de toepassing ervan nodig is om de 
inhoudd van het recht te bepalen. De kelseniaanse tegenwerping is: de wetgever die het varia-
belee deel van betwiste begrippen onbepaald laat, doet juist dat: onbepaald laten. Hij voegt op 
datt punt geen inhoud toe aan het recht. Zijn wetgevingstechniek heeft inderdaad noodzakelij-
kerwijss tot gevolg dat latere rechtsvormers een invulling aan het begrip geven, wanneer zij 
beslissenn wat rechtens is. Dat wil echter niet zeggen dat de wetgever reeds bij voorbaat die 
invullingenn 'incorporeert' in het bestaande recht. 

Menn kan onder 'juridische argumentatie' al datgene begrijpen wat nodig is om tot een 
concretee beslissing te komen. Dan ziet men 'that legal expertise and moral understanding and 
sensitivityy are thoroughly intermeshed in legal reasoning' (Raz 1994, p. 335). Dit geheel 
wordtt door Hoi/Loth (2001, p. 44-45) gevat onder het begrip 'professionele kennis' van de 
jurist;; zij zijn van mening dat de professionele kennis van de jurist ten dele van morele aard 
is,, en uiteindelijk ook een beroep doet op persoonlijke eigenschappen. 
366 Neumann 1936/1986, 212v.; Kelsen 1960, p. 348v. 

377 Kelsen wijst er vaak op dat met de in de rechtstheorie gebruikte termen beeldspraak wordt 
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niett van tevoren een uniek juist antwoord bepalen voor een rechtsvormings-
vraagg in een concreet geval. Een juridische beslissing kan niet uitsluitend op 
grondd van juridische deskundigheid totstandkomen. Er blijf t altijd enige 
discretiee voor de latere rechtsvormer.38 Dworkin verdedigt daarentegen dat 
dee rechter een beslissing kan nemen die rechtens als de enig juiste kan 
wordenn beschouwd, dat wil zeggen als 'best mogelijk' volgens de criteria 
vann best fit bij en best justification van het bestaande recht. Het vinden van 
diee best mogelijke beslissing is een opgave die een Hercules vergt, een 
alwetendee rechter. Consciëntieuze rechters zullen, gegeven deze theoretische 
mogelijkheid,, ernaar streven de best mogelijke beslissing te nemen.39 

Eenn rechter die zijn eigen optreden serieus neemt, kan niet beweren dat 
zijnn beslissing niet de best mogelijke is. Daarin ligt niet het verschil tussen 
Dworkinss opvatting en een kelseniaanse benadering. Het verschil is ook niet 
datt het bestaande recht bij Dworkin gerechtvaardigd recht is; ook Kelsen 
maaktt gebruik van een rechtsbegrip waarin de rechtvaardiging van het recht 
iss vervat: geldige rechtsvorming is per definitie legale rechtsvorming en 
daarmeee internjuridisch legitieme rechtvorming. Het verschil ligt daar waar 
inn Dworkins theorie geen plaats is voor de rechtssfeer van het politieke 
rechtt met de fundamentele normatieve handelingsvrijheid van iedere rechts-
vormer,, ook de rechter. Dworkin acht de rechter altijd gebonden aan be-
staandd recht. En sterker nog: hij acht de rechter altijd volledig gebonden. 
Hett bestaande recht determineert de enige rechtens juiste beslissing, niet 
slechtss het kader waarbinnen uiteenlopende beslissingen alle rechtens juist 
zijn.. Dat rechters gewone stervelingen zijn en geen Hercules, tempert 
slechtss de verwachtingen over het werkelijk vinden van de juiste beslissing. 

Kelseniaanss gezien is elke beslissing van de rechter per definitie - in de 
rechtssfeerr van het politieke recht - internjuridisch gelegitimeerd. Een 

gebezigd.. Dat zou hij mijns inziens ook zeggen met betrekking tot het gebruik van de term 
'kader'' in dit verband. Er is niets wat erop wijst dat Kelsen het standpunt huldigt waarop hij 
doorr Endicott (1994, p. 42-44) wordt bekritiseerd: 'But no sharp boundaries isolate the 
borderlinee cases from the clear cases. A norm, therefore, is not a frame, if by "frame" we 
meann a sharp boundary demarcating the discretion of a court.' Kelsen houdt zich gewoonweg 
niett bezig met het probleem van vaagheid zoals dat zich voordoet wanneer men zich afvraagt 
off  'drie jaar' driemaal 365 dagen of ook tweemaal 365 en eenmaal 366 dagen betekent. 

388 Ook bij een volledig gebonden en duidelijk bepaalde bestuursbevoegdheid, zonder enige 
beleidsvrijheid,, zonder bevoegdheid af te wijken van de gegeven regeling, moet de latere 
rechtsvormerr in elk concreet geval zelf beoordelen of zijn bevoegdheid is geactiveerd. De 
bijzonderee omstandigheden van het geval staan daarbij centraal, en deze worden niet bereikt 
doorr de van tevoren gestelde regels. De in het concrete geval resterende beoordelingsvrijheid 
bijj  volledig gebonden beschikkingen is door de Hoge Raad (HR 27 september 1996, NJ 1997, 
39)) nog enigszins verder ingeperkt, door haar te onderwerpen aan algemene beginselen van 
behoorlijkk bestuur, 'waarbij moet worden gelet op de omstandigheden van het geval' 
399 Dworkin 1979, p. 279v., 331v.; 1986, p. 66v. 
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externee legitimering wordt mogelijk wanneer een wetgever de rechterlijke 
beslissingenn aan voorwaarden bindt. Neumann maakt erop attent dat de 
externn legitimerende waarde van de internjuridische binding aan rechtsregels 
niett is af te lezen uit het positieve recht zelf, maar slechts tot uiting komt in 
dee achtergrondideeën bij de heerschappij van het algemene recht. Zo'n 
onderscheidd tussen interne en externe legitimiteit is in Dworkins theorie niet 
tee plaatsen. Volgens Dworkin maken de politieke achtergrondnormen deel 
uitt van het bestaande, door rechters toe te passen recht. Ze vormen er de 
beginselenn van, en hebben internjuridische gelding. De toepassing van dit 
rechtt inclusief zijn politiek-morele beginselen levert een volledig gelegiti-
meerdee rechterlijke beslissing op. 

Dee wetgever heeft bij Dworkin niet de verantwoordelijkheid om de rech-
terlijkee handelingsvrijheid van de politieke rechtssfeer in te perken, en 
zodoendee de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechterlijke beslissing moge-
lij kk te maken. Zijn regelgeving vormt slechts een van de factoren waarmee 
dee rechter rekening dient te houden bij het zoeken naar de rechtens juiste 
beslissing. . 

Dee volledige legitimiteit van de rechterlijke beslissing is bij Dworkin 
politiek-juridischh van aard. Maar daarmee is ze niet tot externe legitimiteit 
geworden.. Het blijf t een legitimiteit die is opgesloten in het bestaande recht 
zoalss hij dat heeft gedefinieerd. Dit laat externe legitimiteitsvragen onverlet. 
Hett is wellicht juist Dworkins bedoeling om een bijzondere vorm van inter-
nee legitimiteit te doordenken. Hij kan daarmee echter niet verhinderen dat 
eenn internjuridisch legitieme rechterlijke beslissing nog onderworpen wordt 
aann een externe legitimiteitstoets. Ook ten aanzien van een op dworkiniaanse 
wijzee internjuridisch gerechtvaardigde beslissing kan de rechtsstatelijke 
vraagg worden gesteld of de beslissing blijf t binnen het kader van de door 
eerderee rechtsvormers gestelde, positiefrechtelijke voorwaarden. 

D.. Voorzieningen voor het herstel van fouten 

Hett determinerende recht zelf kan niet garanderen dat het wordt toegepast, 
nochh dat de toepassing correct gebeurt. Sterker nog, de notie van een regel 
iss onlosmakelijk verbonden met het maken van 'fouten', met het afwijken 
vann de regel.40 Rechtsvorming in afwijking van toepasselijk determinerend 
rechtt behoort tot de rechtssfeer van het politieke recht. Het is rechtens 
ongebondenn rechtsvorming. 

Geldigee normen kunnen ook ontstaan als wordt afgeweken van het deter-
minerendee recht. Een rechtvormende handeling waarin zo'n 'fout' wordt 

400 Winch 1958, p. 32; zie ook hoofdstuk 15 onder B. 
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gemaakt,, is rechtsstatelijk vanzelfsprekend niet gelegitimeerd. De rechtssta-
telijkheidd van een rechtspraktijk als geheel verdraagt echter een zekere 
foutenmarge.. Voldoende is dat het overwicht ligt bij de rechtssfeer van het 
determinerendee recht. Hieraan wordt ook bijgedragen wanneer het determi-
nerendee recht voorzieningen bevat waardoor mogelijke fouten kunnen wor-
denn hersteld. De determinerende werking van het eerdere recht is sterker 
naarmatee het rechtsvormingsproces zo georganiseerd is, dat op de afwijking 
vann determinerende regels een corrigerende reactie volgt. 

Terechtt hecht men dan ook gewoonlijk vanuit rechtsstatelijk oogpunt veel 
belangg aan rechterlijke controle op de rechtsvorming door andere rechtsor-
ganen,, en aan rechterlijk herstel van fouten die in eerdere instantie zijn 
begaann door wetgevers, bestuurders of rechters. Hierbij is echter een kantte-
keningg te plaatsen. Niet elke rechterlijke toetsing van het ree hts vormende 
handelenn van andere rechtsorganen is rechtsstatelijk relevant. Rechtsstatelij-
kee relevantie heeft de toetsing slechts voorzover het gaat om een reactie op 
fouten,, dat wil zeggen voorzover de toetsing een gebruik van de handelings-
vrijheidd van de politieke rechtssfeer in strijd met determinerende rechtsre-
gelss corrigeert. Het spreekt vanzelf dat naarmate de rechtsvorming minder 
nauwkeurigg door voorafgaand recht is gedetermineerd, minder snel sprake is 
vann een fout. Zwak determinerend recht perkt immers de handelingsvrijheid 
vann de latere rechtsvormer weinig in. Het biedt meer ruimte voor de latere 
rechtsvorming,, waardoor een grotere diversiteit aan handelingen nog over-
eenstemtt met het voorafgaande recht. Zo zal bij de eerder besproken, zeer 
ruimee algemene zorgbepaling van de Wet Milieubeheer,41 niet snel sprake 
zijnn van bestuurlijk handelen dat valt buiten het door deze bepaling gestelde 
kader. . 

Inn gevallen waarin slechts zwak determinerend recht van toepassing is op 
eenn rechts vormende handeling, is er wat gebondenheid aan recht betreft 
weinigg te controleren. De rechterlijke 'controle' heeft dan weinig van doen 
mett rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtsvorming, en dient dan mogelijk 
anderee waarden. 

411 Zie hoofdstuk 20 onder B. 
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Normativistischee rechtsvorming 

Eenn rechtsvormende handeling is rechtsstatelijk legitiem als ze binnen het 
kaderr blijf t dat door eerdere rechtsvormers is bepaald. Het maakt hierbij 
niett uit waardoor de overeenstemming met het eerdere recht totstandgeko-
menn is. Dat wil niet zeggen dat de attitude van de latere rechtsvormers 
tegenoverr het eerdere recht geen verschil maakt. Het determinerende recht 
kann zichzelf niet toepassen, noch kan het de latere rechtsvormers dwingen 
zichh te houden aan de gestelde beperkingen. Vandaar het sluitstuk van Neu-
mannss rechtsstaatseisen: rechtsorganen moeten bij hun rechtsvormende 
optredenn een 'normativistische' houding aannemen tegenover het bestaande 
determinerendee recht. Hij doelt daarmee op de houding van de deelnemer 
aann een normatieve praktijk die zich laat leiden door de voor die praktijk 
geldendee beperkende regels. 

A.. Overwicht van determinerend recht 

Hett adagium 'Geen rechtsvorming zonder rechtstoepassing' drukt uit dat 
elkee rechtsvormende handeling rechtstoepassend is in die zin dat zij slechts 
dee betekenis heeft van geldige rechtsnorm door haar relatie met een andere, 
reedss geldige rechtsnorm, al was het maar de erbij gedachte, ex ante in-
houdslozee grondnorm. Rechtsvormers die zich op rechtsstatelijke wijze met 
rechtstoepassingg bezighouden, zijn alleen indirect aangewezen op de fictie 
vann de grondnorm. Zij passen het positieve recht toe dat hun rechtsvormen-
dee handelen normatief determineert. Zo realiseren zij een overwicht van de 
rechtssfeerr van beperkend recht over de rechtssfeer van het politieke recht. 
Zijj  praktiseren de oplossing van Neumanns rechtsstatelijk antagonisme. 

Voorr een overwicht van het determinerende recht is het nodig dat de 
desbetreffendee rechtsregels effectief zijn in normatieve zin: in de rechtsprak-
tijkk moeten handelingen voorkomen die kunnen worden beschouwd als 
toepassingg van de regels. Wanneer de latere rechtsvormers de eerder gestel-
dee regels volgen, verschaffen zij de determinerende regels het 'voedsel' 
voorr hun gelding. Daardoor dragen zij bij aan de normatieve effectiviteit 
vann het determinerende, beperkende recht.1 

11 Zie hoofdstuk 15 onder B. Dat juridische gezagsdragers de attitude hebben van deelnemer 
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Dezee bijdrage aan de normatieve effectiviteit van het determinerende 
rechtt bestaat bij beide vormen van het regelvolgende handelen, zowel de 
dynamischee als de statische rechtstoepassing.2 Een rechter die een algemene 
rechtsnormm toepast door zich eraan te oriënteren wanneer hij zich afvraagt 
welkee norm hij in een concreet geval zal stellen, erkent daarmee de gelding 
vann de toegepaste norm. De erkenning van de toegepaste algemene norm 
ligtt besloten in de individualisering ervan.3 En in het evaluatieve legaliteits-
oordeell  past de rechter een rechtsnorm toe waarvan hij de gelding veronder-
stelt.. Of iets nauwkeuriger: in de evaluatieve conclusie ligt de bewering 
beslotenn dat de toegepaste norm geldt, bestaat.4 

B.. Geldings inhoud en -kracht van rechtsregels 

Eenn rechtsvormer met een regelvolgende houding tegenover het determine-
rendee recht oriënteert zich voor zijn voorgenomen normerend handelen aan 
hett bestaande recht, of dit nu zwak of sterk determineert. Hij beoordeelt 
feitelijkk handelen ex post met behulp van evaluatiecriteria ontleend aan het 
determinerendee recht. Dit is gemakkelijk gezegd, maar er zijn complicaties. 
Hett is mogelijk dat op een concreet geval verschillende algemene normen 
kunnenn worden toegepast die in verschillende richting wijzen. Ook mogelijk 
iss dat een bepaalde toepasselijke norm vatbaar is voor uiteenlopende inter-
pretaties.. Het te volgen recht biedt dan weinig houvast. Door zulke compli-
catiess wordt de rechtsstatelijke evaluatie van de rechtspraktijk echter niet 
bemoeilijkt.. Kennelijk determineert het voorafgaande recht slechts in gerin-
gee mate of in het geheel niet, en heeft de rechtstoepasser beoordelingsvrij-
heid.. Voorzover dit het geval is, is zijn rechtstoepassende handelen navenant 
zwakk of in het geheel niet rechtsstatelijk gelegitimeerd. De legitimiteit van 
zijnn optreden zal (grotendeels) elders moeten worden gezocht. 

Eenn andere kwestie is, hoe de latere rechtsvormer de inhoud van het toe 
tee passen recht vaststelt. Kelseniaans gezien zijn rechtsnormen betekenissen 
vann rechtsvormende feiten, vooral normerende handelingen. Ze blijven dat 
ook.. Uit het positiviteitsbeginsel vloeit voort dat de geldingsinhoud van 

aann een door regels geleide rechtspraktijk is bij Hart (1960, p. 32, 56, 113-114) een noodza-
kelijkee voorwaarde voor het bestaan van een rechtssysteem als zodanig. Vgl. de kritiek van 
Cotterrell:: Hart heeft de rule of law ingebouwd in zijn begrip van het positieve recht. 

22 Zie hoofdstuk 20 onder B en C. 

33 Vgl. Kelsen 1979, p. 191v. 

44 Vgl. Kelsen 1945/1961, p. 48: 'A juristic value judgement that asserts a positive or 
negativee relation between definite human behavior and a legal norm implies the assertion of 
thee existence of the norm. This assertion, and therefore the juristic value judgment itself, can 
bee verified by means of the facts which condition the existence of a legal norm.' 
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totstandgekomenn recht constant is. Dit wil niet zeggen dat er met een ooit 
gesteldee regel inhoudelijk niets meer kan gebeuren. Door interpretatie van 
eenn regel kan de rechtstoepasser een bestaande regelinhoud veranderen of 
eenn nieuwe inhoud toevoegen. Maar dergelijke wijzigingen zijn een kwestie 
vann het totstandbrengen van nieuw recht, met een eigen constante geldings-
inhoud.55 Juist door die constante inhoud wordt de oriëntatie aan en het 
evaluatievee gebruik van determinerende rechtsregels mogelijk die resulteert 
inn een overwicht van het determinerende recht, en dus in een rechtsstatelijk 
gelegitimeerdee rechtspraktijk. Men bepleit echter wel dat de regelinhoud van 
ooitt totstandgekomen rechtsnormen gezien kan worden als iets dat min of 
meerr flexibel is. Ook stelt men wel dat de bindende kracht van bestaande 
regelss kan variëren onder invloed van de omstandigheden waarin moet 
wordenn beslist. Zulke benaderingen dragen niet bij aan de normatieve effec-
tiviteitt van het voorafgaande recht. 

a.a. Flexibele regelinhoud 
Dee inhoud van het geldende recht, welke dan ook, komt tot stand bij de 
uitoefeningg van bevoegdheden tot normering. Nadat een rechtsregel is ge-
steld,, kunnen de maatschappelijke omstandigheden min of meer grondig 
veranderen.. De regel behoudt echter zijn constante geldingsinhoud. Onver-
kortee toepassing van de regel kan dan leiden tot resultaten die men niet 
wenst. . 

Hett probleem dat geldend recht verouderd kan zijn, is een rechtspolitiek 
probleem.. Dit politieke probleem wordt door sommigen weggewerkt met 
behulpp van een bijzondere interpretatietheorie. Zij projecteren actuele wen-
selijkhedenn in de geldingsinhoud van ooit gestelde rechtsregels. Zij bepleiten 
datt de actuele betekenis van rechtsregels wordt vastgesteld door zogenaamde 
contextuelee interpretatie op het moment van de rechtsbeslissing. Zij gaan 
ervann uit dat de geldingsinhoud van regels flexibel is: de betekenis van 
rechtsregelss kan zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Van der 
Vliess brengt deze opvatting kort en krachtig onder woorden: 'Geschreven 
rechtt kan de ontwikkelingen in de samenleving en het recht niet fixeren en 
duss zal de betekenis van regels steeds wijzigen. [...] De interpretatie van 

55 Zie hoofdstuk 16 onder A m verband met het internjuridische legitimiteitsbeginsel: rechts-
normenn gelden zolang de gelding ervan niet is beëindigd door een ander in het recht geregeld 
rechtsvormendd feit, of door gebrek aan werking. Vgl. Raz 1994, p. 229: 'A convention of 
referencee sometimes exists which allows one to refer to a statute, or to the original judicial 
decision,, when citing a legal rule, even though they are no more than the starting-point in the 
developmentt of the rule, which is in a very real sense the product of the activities of several 
bodiess over a period of time.' 
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geschrevenn recht kan worden gezien als de spil van behoud en verande-
ring.'6 6 

Dee voorstanders van een contextuele benadering van bestaand recht zullen 
dee binding aan het recht door hun vingers zien glippen. Hoe sterker men 
contextualiseert,, des te minder men overhoudt van het regelkarakter van 
algemenee normen: een flexibele regel is geen regel. Het is juist een ken-
merkk van regels dat zij, zoals Schauer zegt, 'sticky' zijn: degene die een 
regell  stelt, verankert met zijn categoriseringen een bepaalde normatieve 
generalisering.77 De toepassing van een regel betekent de toepassing van een 
eerdere,, meestal door anderen gemaakte en in de regel verankerde normatie-
vee generalisering. 

Inn contextuele rechtsopvattingen blijf t men spreken in termen van inter-
pretatiee en toepassing van bestaand recht, maar daarbij krijgt het begrip 
'bestaandd recht' iets ongrijpbaars. Men meent dat rechtsregels, nadat ze zijn 
gesteld,, op de een of andere manier inhoudelijke mutaties ondergaan onder 
invloedd van veranderingen in hun sociaal-functionele context. Dit betekent 
ookk dat wat door de rechtstoepassers moet worden toegepast, door henzelf 
eerstt nog moet worden vastgesteld. Zij moeten een regel die geldingsinhoud 
toekennenn die door de actuele context van de regel op het moment van de 
beslissingg wordt vereist. 

Hett is onduidelijk waarom de voorstanders van contextuele interpretatie 
blijvenn spreken van regeltoepassing.8 Zij negeren dat de 'kleverigheid' van 
regelss noodzakelijkerwijs ook een tijdsaspect heeft. Er zit, zoals Schauer 
zegt,, een 'temporal gap' tussen de regel en de toepassing ervan. 'If we can 
makee a rule whatever we now want it to be, then it ceases to incorporate the 
veryy component that distinguishes rules from unconstrained decisions.'9 

66 Van der Vlies 1995, p. 185. Deze contextuele interpretatie wordt ook wel 'relationele' of 
'relatieve'' interpretatie genoemd; de betekenis van een rechtsregel wordt gerelateerd aan en 
gestuurdd door de actuele sociale context waarin de beslissing moet plaatsvinden. 
77 Schauer 1992, p. 82; zie ook hoofdstuk 10 onder A. 
88 Misschien is het antwoord op deze vraag te vinden bij Nieuwenhuis (1995, p. 1391), die 
wijstt op het belang van retorische principes: 'De macht van de rechter om te oordelen ('si 
terriblee parmi les hommes' [Montesquieu]) wordt door de samenleving gemakkelijker aan-
vaard,, indien in de uitspraak het recht aan het woord komt, en de rechter genoegen neemt met 
dee rol van "vertolker". [...] Wie spreekt, wanneer recht wordt gesproken? De gangbare 
formuleringg dat het recht op deze of gene wijze moet worden "verstaan", geeft al aan dat het 
rechtt sprekend wordt ingevoerd en wordt erkend als zelfstandige discursieve grootheid. Het is 
hett goede recht van de wetenschap een dergelijke hypostasering als naïeve fictie te ontmaske-
ren,, maar in de praktijk van het leven zijn ficties tot op heden onmisbaar gebleken als overle-
vingsstrategiee (Si Dieu n'existait pas, il faudrait 1'inventer; Voltaire. Nur noch ein Gott kann 
unss retten; Heidegger).' 
99 Schauer 1992, p. 82. 
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Individuelee rechters worden in de contextuele rechtsopvatting tot zeer 
veell  in staat geacht. Men vertrouwt erop dat zij de actuele sociale functie 
vann de regel kunnen vaststellen, voordat zij die regel toepassen. Zij worden 
geachtt dat te kunnen naar aanleiding van één concreet geval met zijn bijzon-
deree kenmerken. Dit vraagt van een rechter meer dan wanneer hem wordt 
gevraagdd om bij zijn beslissing rekening te houden met de bijzondere om-
standighedenn van een geval. Neumann maakt er bovendien op attent, dat een 
rechterr die zich - met een (sociaal-)institutionalistische houding tegenover 
hett recht - wil oriënteren op de sociale functie van een rechtsregel, afhanke-
lij kk is van het bestaan van een tamelijk sterke sociale samenhang. Is die 
samenhangg gebrekkig, dan heeft het onderzoek van de maatschappelijke 
contextt waarin de regel functioneert, geen richtinggevend resultaat.10 

Mett een dergelijke contextueel interpretatieve houding ontdoet men de 
algemenee rechtsnormen die door eerdere rechtsvormers zijn gesteld van hun 
determinerendee werking. De eerder gestelde normen worden niet gehanteerd 
alss regels. Rechtsorganen die vanuit deze houding werken, voldoen niet 
actieff  aan de rechtsstatelijke eis dat zij bij hun rechtsvormende activiteiten 
diee normativistische houding aannemen die past bij een door rechtsregels 
geleidee rechtspraktijk. Zij kunnen niettemin op passieve wijze een bijdrage 
leverenn aan de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtspraktijk. Of dit het 
gevall  is, hangt af van de uiterlijke overeenstemming van hun optreden met 
dee eerder gestelde determinerende rechtsregels. 

b.b. Vaagheid in de taal van regels 
Bijj  de vaststelling van de geldingsinhoud van een regel krijgt de rechtstoe-
passerr te maken met de betekenis van de woorden die door de eerdere 
rechtsvormerr zijn gebruikt. Een rechtstoepasser die de regels wil volgen, 
neemtt als uitganspunt dat voor de betekenis van de woorden van een regel 
doorslaggevendd is hoe deze door de regelgever zijn gebruikt. Zo handhaaft 
hijj  de aanname dat de inhoud van geldende normen constant is. Dit uit-
gangspuntt is toe te lichten door vier verschillende aspecten van vaagheid in 
dee taal van regels aan de orde te stellen. 

Tenn eerste zijn er de vage termen die een wetgever zelf heeft gebruikt. 
Doorr het gebruik van vage termen biedt de wetgever de rechtstoepasser een 
ruimm kader waarbinnen uiteenlopende beslissingen rechtens alle nog juist 
zijn.. Men zegt wel dat het gebruik van vage termen de veroudering van 
regelss tegengaat. Daardoor ontstaat de indruk dat de regels zichzelf, door 
middell  van hun vage termen, automatisch aanpassen aan veranderde omstan-
digheden.. Die indruk is niet juist. De constante regelinhoud is een vage 

100 Zie hoofdstuk 10 onder D. 
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regelinhoud,, en blijf t dat. Als de vaagheid van de woorden in de 
rechtspraktijkk een rol speelt, zal de rechtstoepasser op een grens stuiten van 
dee determinerende kracht van de regel. Om tot een beslissing te komen zal 
hijj  zijn eigen keuzes moeten maken, los van de regel. Hij zal er vermoede-
lij kk de voorkeur aan geven om de beslissing te nemen die gelet op de actua-
liteitt het meest wenselijk is. De vaagheid van de woorden van de toegepaste 
regell  biedt hem die ruimte. Wil hij in een later geval een andere, op dat 
momentt meer bij de actualiteit aansluitende beslissing nemen, dan maakt de 
vaagheidd van de regel als zodanig, die dezelfde is gebleven, hem dat op-
nieuww mogelijk.11 Hij maakt zijn steeds opnieuw aan actuele omstandighe-
denn aangepaste keuzes buiten het bereik van de determinerende regel. 

Eenn ander aspect van vaagheid in de taal van de regels is die van de altijd 
aanwezigee periferie van vaagheid die de vaste betekeniskern van de termen 
vann een natuurlijke taal, ook van de taal van het recht, omringt. Ook duide-
lijkee woorden hebben hun marge van vaagheid. In grensgevallen zal een 
rechtstoepasserr ermee geconfronteerd worden dat de vage betekenismarge 
vann een overigens duidelijk woord een rol speelt. Dit alles wordt onder-
schrevenn door een rechtstoepasser met een houding waarin regels worden 
gevolgd.. Een rechtstoepasser heeft echter niet de houding van een deelne-
merr aan een door regels geleide praktijk, als hij instemt met de opmerking 
vann Franken: 'En ... woorden zijn nu eenmaal nooit duidelijk. [...] Daar-
meee heeft de rechter de mogelijkheid om niet alleen terzake van zogenaam-
dee vage of abstracte begrippen, maar bij iedere taalkundige aanduiding 
volkomenn zelfstandig rechtmatigheidsvragen te beantwoorden.'12 

Inn de derde plaats leidt de aanname dat de geldings inhoud van rechtsnor-
menn constant is, tot een eigensoortig probleem van vaagheid, dat te maken 
heeftt met de historische afstand tussen het toepassen van een regel en het 
stellenn van de regel. Hoe verder de rechtstoepasser in de tijd verwijderd is 
vann de regelsteller, des te moeilijker zal het zijn om een historisch adequate 
beschrijvingg te geven van de betekenis van de woorden die door de eerdere 
rechtsvormerr zijn gebruikt, omdat de context waarin deze zijn regel stelde 
niett meer bestaat. Dit betekent dat het moeilijker wordt om de inhoud te 
identificerenn van de regel zoals die door de vroegere rechtsvormer is ge-
steld.. Er treedt bij wijze van spreken een 'historische vervaging' op van de 
woordenn van de wetgever. Naarmate het moeilijker wordt om de inhoud 
vastt te stellen van de door een vroegere wetgever gestelde regel, neemt de 
determinerendee werking van die regel af. In deze situatie kan de rechtstoe-

111 Het is denkbaar dat de eerdere beslissing bindt als gevolg van precedentwerking; wat in 
datt geval bindt is de door de eerdere beslissing aan het recht toegevoegde, nieuwe inhoud. 
122 Franken 1997, p. 13. 
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passerr niet nauwkeurig weten wanneer hij nog de regel toepast en wanneer 
hijj  een nieuwe inhoud aan de regel toevoegt. Dit is een situatie waarvoor bij 
uitstekk de stelling van Raz opgaat over de 'continuïteit van rechtstoepassing 
enn rechtsvorming'. Men kan niet verwachten dat een scherpe grens de over-
gangg markeert van de toepassing van een regel naar de toevoeging van een 
nieuwee inhoud aan het recht.13 Wel is de rechtstoepasser met een regelvol-
gendee attitude zich er in dit verband van bewust dat zijn rechtsvormende 
handelingsvrijheidd in de loop van de tijd groter kan worden. 

Tott slot is er in verband met de taal van de regels een vaagheidsprobleem 
datt vrijwel het spiegelbeeld is van het eerste. Dat is de kwestie van de 'open 
texturetexture11 van woorden. De normatieve generalisering die in een regel is 
verankerd,, komt tot stand op een bepaald moment, en vormt een fixering 
vann de werkelijkheid op dat moment. Het is echter altijd mogelijk dat men 
opp een bepaald moment geconfronteerd wordt met de veranderlijkheid van 
dee wereld en met de feilbaarheid van de menselijke kennis over de wereld. 
Ditt kan leiden tot wat Schauer een 'recalcitrante ervaring' met de regel 
noemt.. De nieuwe ervaring of de nieuwe kennis stemt niet langer overeen 
mett de generalisering die in de regel is verankerd. Het gevolg daarvan kan 
zijnn dat woorden die voordien maximaal nauwkeurig waren, vager wor-
den.den.1414 De uitvinding van de surfplank maakt pas de vraag mogelijk of on-
derr 'vaartuig' ook een surfplank te verstaan is. Het past niet bij een regel-
volgendee attitude om aan te nemen dat dit soort vaagheid bij voorbaat be-
hoortt tot de inhoud van de regels zoals die door de eerdere rechtsvormers 
zijnn gesteld. De vervaging van 'vaartuig' is iets wat later ontstaat. 

c.c. Bindende kracht van regels 
Eenn rechtstoepasser heeft een strikt regelvolgende houding als hij in een 
concretee situatie een bestaande rechtsregel volgt uitsluitend omdat het nu 
eenmaall  een op deze situatie toepasselijke regel is. Met een dergelijke hou-
dingg volgt de beslisser de normatieve generaliseringen die in de regel zijn 

133 Zie hoofdstuk 20 onder A. 

144 Schauer 1991 p. 31-37, p. 195 nt. 38. Hart (1961, p. 124-125) verstaat onder de 'open 
texture'texture' van termen de altijd bestaande periferie van vaagheid die de vaste betekeniskern van 
dee termen omringt; zie het tweede in deze paragraaf beschreven aspect van vaagheid. Schauer 
steltt dat zijn weergave van het probleem beter dan die van Hart past bij de opvatting van 
Waismann,, van wie het begrip afkomstig is. Ook Hart noemt de veranderlijke wereld en de 
beperktee menselijke kennis, echter met als factoren die bepalend zijn voor de open textuur van 
termen,, maar veeleer als factoren die deze tot iets wenselijks maken. 'Apart from this depen-
dencee on language as it actually is, with its characteristics of open texture', is het volgens hem 
niett wenselijk om te werken met een regelopvatting die ervan uitgaat dat de ideale regel zo 
gedetailleerdd is dat het antwoord op de vraag naar de toepasselijkheid ervan op bijzondere 
gevallenn steeds van tevoren is gegeven; we hebben rekening te houden met onze relatieve 
onwetendheidd over de werkelijkheid, en de relatieve onbepaaldheid van onze doelstellingen. 
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verankerd,, ongeacht de vraag of de regeltoepassing in een concreet geval tot 
hett meest gewenste resultaat leidt. Een dergelijke 'wet-is-wet'-houding staat 
inn laag aanzien. Men vergeet daarbij vaak dat het volgen van regels als 
zodanigg ten dienste kan staan aan de realisering van bepaalde waarden. 
Daaropp berust in de kern juist de legitimerende werking van rechtsstatelijk-
heid.. De rechtsstatelijke legitimering veronderstelt dat een aan regels gebon-
denn rechtspraktijk als zodanig, nog los gezien van de inhoud van de regels, 
voorr de leden van de rechtsgemeenschap van waarde is.15 

Degenenn die een rechtsregel stellen, hebben daarvoor doorgaans een 
aanleiding.. Er zijn bijvoorbeeld klachten van voetgangers over de rust en 
veiligheidd in een park die door fietsers worden verstoord. Stel dat in reactie 
opp de klachten een algemeen verbod wordt ingesteld om fietsen mee te 
nemenn in het park. Het fietsverbod wordt door de regelgever beschouwd als 
eenn passende reactie op het gesignaleerde probleem, en daarin ligt de recht-
vaardigingg van zijn normatieve generalisering. Door zijn normatieve genera-
liseringg in een regel te verankeren, vervult hij een determinerende rol in het 
gehelee beslissingsproces. 

Schauerr wijst erop dat men bij elke normatieve generalisering onvermij-
delijkk geconfronteerd wordt met wat hij 'over-inclusiveness' en 'under-
inclusiveness'' noemt.16 Generalisering gaat noodzakelijkerwijs gepaard met 
selectie.. Het is onvermijdelijk dat een regel gelet op de achterliggende 
redenenn voor het stellen ervan enerzijds teveel gevallen bestrijkt - over-
inclusivenessinclusiveness - en anderzijds te weinig gevallen - under-inclusiveness. Hier 
ligtt een nieuwe bron van 'recalcitrante ervaringen' met de regel. Men treft 
situatiess aan die vallen onder de regel, maar waarvoor de rechtvaardiging 
vann de regel niet opgaat, en men treft situaties aan die niet vallen onder de 
regel,, terwijl de rechtvaardiging van de regel er wel op van toepassing is. 
Kinderenn op driewielertjes onder toezicht van een begeleider, en stapvoets 
enn zeer oplettend rijdende fietsers verstoren de rust en veiligheid van de 
overigee parkgebruikers niet, terwijl sommige rolschaatsende volwassenen 
zo'nn verstoring wel kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor het volgen van 
regelss is dat men niet rechtstreeks denkt vanuit de rechtvaardiging van de 
regel,, maar de in de regel verankerde generaliseringen volgt, ook wanneer 
dee toepassing van de regel in een concreet geval op gespannen voet staat 
mett de achterliggende rechtvaardiging ervan, en ook wanneer de achterlig-
gendee rechtvaardiging zou vragen om een toepassing van de regel op een 

155 Zie de inleiding van hoofdstuk 10 voor de door Neumann en Schauer genoemde waarden 
vann een aan rechtsregels gebonden rechtspraktijk. 
166 Schauer 1991, p. 38-52. Vgl. hoofdstuk 10 onder A voor Schauers opvatting over het 
verbandd tussen regels en de gelijke behandeling van gelijke gevallen. 
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gevall  dat er niet direct onder valt. Dit is een van de aspecten van de 'kleve-
righeid'' van regels. 

Stell  dat drie rechtstoepassers gesteld worden voor de vraag of zij het 
fietsverbodd in het park zullen toepassen op respectievelijk een kind op een 
driewielertje,, een rustige fietser en een skatende volwassene. Stel ook dat 
zijj  alle drie in verband met elk van deze gevallen een 'recalcitrante erva-
ring'' hebben. Wat betreft het kind op het driewielertje en de rustige fietser 
zijnn ze van mening dat het fietsverbod zich als zodanig over deze gevallen 
uitstrekt,, maar ze zijn ook van mening dat ze hier worden geconfronteerd 
mett over-inclusiveness van de verbodsregel, omdat noch het kind op het 
driewielertjee noch de rustige fietser iets te maken hebben met het probleem 
terr oplossing waarvan de eerdere rechtsvormer zijn verbod stelde. Wat 
betreftt de skater menen zij alle drie dat sprake is van under-inclusiveness 
vann het fietsverbod: het verbod strekt zich niet uit over rolschaatsen in het 
park,, terwijl de rechtvaardiging voor het verbod er naadloos bij aansluit. De 
driee rechtstoepassers reageren verschillend op hun recalcitrante ervaringen. 

Dee eerste rechtstoepasser past het verbod niet toe op het geval van de 
skater,, omdat dit naar zijn oordeel niet onder de algemene begrippen van de 
verbodsregell  te brengen is. Wat betreft het kind op het driewielertje en de 
rustigee fietser aarzelt hij even, maar past hij de verbodsregel uiteindelijk in 
beidee gevallen toe. Hij ziet weliswaar dat zijn beslissingen niet de waarden 
dienenn die de eerdere rechtsvormer beoogde te dienen met de normatieve 
generaliseringg van het fietsverbod, maar hij acht het gegeven dat de eerdere 
rechtsvormerr zijn generalisering 'verankerd' heeft in een regel doorslagge-
vend.. Voor deze eerste rechtstoepasser is de verbodsregel 'qua regel' bij 
wijzee van spreken 'ondoorzichtig'. Hij houdt de achterliggende redenen 
voorr het stellen van de regel buiten beeld. Dit is de houding van een rechts-
toepasserr die strikt de regels volgt. Hij kent geen gradaties van binding en 
accepteertt het bindende karakter van de door de eerdere rechtsvormer in het 
fietsverbodd verankerde generalisering. Bij hem komt het volle licht te vallen 
opp de waarden van een beslissingspraktijk die verloopt in gebondenheid aan 
doorr eerdere rechtsvormers gestelde regels. 

Ookk de tweede rechtstoepasser past het verbod niet toe in het geval van 
dee skater, en om dezelfde reden. De twee andere gevallen beslist hij ver-
schillend.. Hij past het verbod wel toe op de rustige fietser, maar niet op het 
kindd op het driewielertje. Hij meent dat de toepassing van het verbod op de 
rustigee fietser weliswaar resulteert in een suboptimale beslissing gelet op de 
achterliggendee rechtvaardiging van de verbodsregel, maar hij meent tevens 
datt dit voor lief moet worden genomen, omdat de waarden van de regel 
'qua'qua regel' prevaleren. Hij past het verbod echter niet toe op het kind op 
hett driewielertje, omdat dit zijns inziens tot een absurde beslissing zou 
leiden.. Hij meent dat hij in dit bepaalde geval voor het afwijken van de 
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regell  een reden heeft die sterker is dan som van de redenen van de eerdere 
rechtsvormerr om het verbod in te voeren en de redenen om die normatieve 
generaliseringg in een regel te verankeren.17 

Dee tweede rechtstoepasser komt, evenals de eerste, tot zijn beslissingen 
doorr de regel te volgen, zij het dat hij de bindende kracht van de verbodsre-
gell  varieert. Hij kent een groter of geringer gewicht toe aan de regel. Hij 
accepteertt dat de eerdere rechtsvormer zijn normatieve generalisering in de 
verbodsregell  verankerd heeft, en dat deze verankering met zich meebrengt 
datt niet langer rechtstreeks een beroep kan worden gedaan op de achter de 
regell  liggende waarden, in casu de rust en veiligheid in het park. Maar hij 
steltt zich ook op het standpunt dat de verankering en 'ondoorzichtigheid' 
vann de regel niet absoluut zijn. Ook redenen die de eerdere rechtsvormer 
voorr zijn verbodsregel had, kunnen zijns inziens een rol spelen bij zijn 
beslissingen.. Hij bestrijdt niet dat de regel 'qua regel' bindende kracht heeft 
voorr zijn beslissingen, maar hij kent voor het geval van de rustige fietser 
eenn groter, en voor het geval van het kind op het driewielertje een geringer 
gewichtt toe aan de verankering in een regel. Omdat hij de waarden van de 
regell  'qua regel' meeweegt bij zijn beslissing om van de regel af te wijken, 
heeftt ook deze tweede rechtstoepasser een attitude waaruit respect blijkt 
voorr de regels die door eerdere rechtsvormers totstandgebracht zijn. Die 
houdingg is relevant voor de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtspraktijk. 

Dee derde rechtstoepasser reageert nog weer anders op de over- en under-
inclusivenessinclusiveness van het fietsverbod. Hij vraagt zich uitsluitend af of met de 
toepassingg van de verbodsregel de waarden worden gediend die een rol 
speeldenn bij de beslissing van de eerdere rechtsvormer om het fietsverbod 
uitt te vaardigen. Zo ja, dan komt de regel voor toepassing in het concrete 
gevall  in aanmerking; zo nee, dan moet de regel niet worden toegepast. Nu 
nochh de rustige fietser, noch het kind op het driewielertje het probleem 
veroorzakenn ter oplossing waarvan de eerdere rechtsvormer het fietsverbod 
stelde,, wijst hij in beide gevallen de toepassing van de regel af. Hij wil de 
suboptimalee beslissingen vermijden die het gevolg zijn van de toepassing 
vann de regel in gevallen waarin de rechtvaardiging van de regel niet opgaat. 
Hijj  acht het daarnaast mogelijk om het fietsverbod toe te passen op de 
skaterr omdat die toepassing aansluit bij de rechtvaardiging van het verbod. 

Voorr de derde rechtstoepasser legt de waarde van het volgen van regels 
alss zodanig geen enkel gewicht in de schaal. Doordat hij geen rekening 
houdtt met het gegeven dat de verbodsregel een verankering inhoudt van een 
bepaaldee normatieve generalisering, wordt het fietsverbod voor hem volledig 
'transparant';; steeds doet hij een beroep op de rechtvaardiging voor het 

177 Schauer 1999, p. 108, nt. 66. 
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verbod,, en slechts daarmee houdt hij rekening. Hij gaat niet volledig af op 
zijnn eigen oordeel over wat de diverse parkgebruikers hadden behoren te 
doenn in de gegeven omstandigheden, maar het belang van de beslissing van 
dee eerdere rechtsvormer is voor hem slechts dat deze zijn agenda bepaalt: 
zijnn beslissing moet bepaalde waarden dienen, namelijk rust en veiligheid in 
hett park. Dat is alles. Voor zijn beslissingen heeft de door de eerdere 
rechtsvormerr gestelde verbodsregel geen bindende kracht 'qua regel'. In dat 
opzichtt heeft hij niet een houding die gericht is op de realisering van het 
praktischee overwicht van determinerende rechtsregels van eerdere rechtsvor-
mers. . 

Bijj  het voorgaande gedachte-experiment dient de kanttekening te worden 
gemaaktt dat sprake is van een zeer eenvoudige beslissingssituatie. Bij de 
rechtvaardigingg van een bepaalde regel kunnen verschillende waarden be-
trokkenn zijn, wellicht ook conflicterende.18 Een regel over de bevoegdheid 
tott huiszoeking is bijvoorbeeld totstandgekomen op basis van een politiek 
compromiss over het belang van de opsporing en vervolging van strafbare 
feitenn en het belang van privacy. Hoe zal het de rechtstoepasser lukken vast 
tee stellen of er in een bepaald concreet geval sprake is van over- of under-
inclusivenessinclusiveness in de regel, gelet op de rechtvaardiging voor die regel? Als 
voorr bepaalde omstandigheden geen huiszoekingsbevoegdheid bestaat, ook 
all  zou die nuttig zijn met het oog op effectieve misdaadbestrijding, kan het 
ontbrekenn van de bevoegdheid in die situaties gelet op de waarde van mis-
daadbestrijding,, beschouwd worden als een geval van under-inclusiveness 
vann de regel, terwijl het ontbreken van de bevoegdheid gelet op de waarde 
vann privacy binnen het gewone bereik van de regel valt. En andersom: als 
voorr bepaalde omstandigheden wel een huiszoekingsbevoegdheid is gere-
geld,, kan dit leiden tot een recalcitrante ervaring omdat de regel under-
inclusiveinclusive is wat betreft de waarde van privacy, terwijl de recalcitrante erva-
ringg uitblijf t waar dezelfde regel naadloos aansluit bij het belang van mis-
daadbestrijding.. Bij een waardegeladen benadering van een dergelijke regel, 
diee let op de rechtvaarding van de regel, kan de rechtstoepasser doorgaans 
verschillendee kanten uit. En dat betekent dat er geen binding meer is aan de 
regell  die hij zegt toe te passen. 

d.d. Constructieve interpretatie 
Dee rechtspraaktheorie van Dworkin is in extreme mate een ' transparantie'-
theoriee waar het de bindende kracht betreft van door eerdere rechtsvormers 
gesteldee regels. Hij accepteert niet de 'ondoorzichtigheid' van regels die 
samenhangtt met de verankering in regels van bepaalde, door eerdere 

188 Zie over conflicterende beginselen: Burg 2000. 
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rechtsvormerss gekozen normatieve generaliseringen. Maar hij gaat nog 
verder.. De rechtvaardigingen voor die generaliseringen zijn op hun beurt 
transparant. . 

Dee rechter van Dworkin heeft als startmateriaal het recht dat door eerdere 
rechtsvormerss tot stand is gebracht. Dat is vooralsnog ongeïnterpreteerd 
recht,, het is 'preïnterpretatief recht. De rechter moet dit recht constructief 
interpreteren.. Dat wil zeggen dat hij door de gestelde regels heen, door de 
inn de regels verankerde generaliseringen heen, moet kijken naar de recht-
vaardigingg ervoor. Vervolgens moet hij nog verder kijken, en niet blijven 
stekenn bij de rechtvaardiging die eerdere rechtsvormers hadden voor het 
stellenn van de afzonderlijke regels. Hij moet letten op de rechtvaardiging 
vann het grote geheel van het bestaande recht. Daarmee kan hij de bestaande 
rechtsnormenn constructief interpreteren, en kan hij ze zo toepassen dat zijn 
beslissingg niet alleen het beste past bij het bestaande recht, maar ook de 
bestee rechtvaardiging krijgt.19 

Slechtss rechter Hercules is volgens Dworkin in staat het grote geheel van 
hett bestaande recht met de daarbij behorende rechtvaardiging te overzien. 
Voorr de rechtstoepassing van gewone stervelingen is Hercules meer een 
regulatievee idee, of een motiverend ideaal. Duidelijk is echter dat voor een 
dworkiniaansee rechter de regels van eerdere rechtsvormers slechts een van 
dee factoren vormen die een rol spelen bij de totstandkoming van zijn beslis-
singen.. Aan de regels 'qua regels' kent hij voor zijn beslissingen geen 
bindendee kracht toe. Hij laat zich niet leiden door wat eerdere rechtsvor-
merss hebben beslist. Als hij geconfronteerd wordt met een regel van een 
wetgever,, stelt hij zelf vast wat die regel behoort in te houden.20 

C.. Constitutieve rechtstoepassing 

Menn volgt een regel van het primaire recht als men een in het recht genor-
meerdee bevoegdheid uitoefent met de desbetreffende regel als leidraad. Deze 
vormm van - dynamische - rechtstoepassing is voorbehouden aan bevoegde 
rechtsorganen,, en resulteert in een nieuwe bijdrage aan het rechtsvormings-
proces.. Men volgt een regel van het primaire recht ook als men er een 
maatstaff  aan ontleent bij de toetsing op rechtmatigheid van een handeling 
diee zich voordoet als geldige bijdrage aan het rechtsvormingsproces. Deze 
vormm van - statische - rechtstoepassing staat in beginsel open voor een 

199 Dworkin 1986, p. 65v. 

200 Raz 1994, p. 224-225: '[T]he identification of much of the law depends, according to 
Dworkin'ss analysis, on considerations which are the very same considerations which the law 
iss there to settle. [...] Establishing what the law is involves judgment on what it ought to be.' 
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iederr met juridische deskundigheid, en resulteert in een evaluatief oordeel 
overr de legaliteit van de beoordeelde handeling.21 Binnen het positieve 
rechtt zelf is er de complicatie dat ook de rechtens relevante statische rechts-
toepassingg is voorbehouden aan bevoegde rechtsorganen.22 Dit deert echter 
dee rechtsstatelijke evaluatie van de rechtspraktijk niet. 

a.a. Objectiviteit van het legaliteitsoordeel 
Dee regelgeleide toets op rechtmatigheid is een intellectuele activiteit, en het 
legaliteitsoordeell  waartoe deze toets leidt, is een objectief waardeoordeel. 
Bijj  de evaluatie wordt een norm toegepast waarvan het bestaan, de gelding, 
wordtt verondersteld. Deze gelding is onafhankelijk van de wil van de oorde-
lendee persoon. De norm waaraan de waardemaatstaf wordt ontleend, bestaat 
reedss buiten hem om, en de waardemaatstaf kan ook door anderen worden 
gebruikt.23 3 

Voorr het evaluatieve oordeel is kennis nodig van twee soorten gegevens. 
Tenn eerste van de regels waaraan de evaluatiecriteria worden ontleend. Ten 
tweedee van de handelingen die worden geëvalueerd, bijvoorbeeld een norm-
vormendee handeling van een rechtsorgaan, een sanctiehandeling van een 
rechtsorgaan,, of - secundairrechtelijk - een gedraging van een rechtssub-
ject.. Ik wil niet suggereren dat het gemakkelijk is om tot kennis te komen 
vann deze soorten gegevens. Er is geen aanleiding om te denken dat men in 
verbandd met de toekenning van een normatieve betekenis aan zintuiglijk 
waarneembaree feiten op minder kennisproblemen stuit dan in verband met 
dee toekenning van een causale betekenis aan zulke feiten. Wel is op te 
merkenn dat het juridisch spraakgebruik soms een bron van verwarring is. 
Datt is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechtstaal feitelijke vragen onder-
scheidtt van rechtsvragen, en daarbij onder 'feitelijke vragen' niet alleen 
rapportage-- en be wijskwesties verstaat, maar ook evaluatieve vragen betref-
fendee concrete gevallen, terwijl men met 'rechtsvragen' gewoonlijk doelt op 
kwestiess die te maken hebben met normatieve generalisering. Een en ander 
wordtt nog gecompliceerder bij rechtsnormen die verwijzen naar morele 
criteria.. Bij evaluatieve toepassing van zulke verwijzende rechtsnormen 

211 Secundaire legaliteitsoordelen bevatten het evaluatieve oordeel over de rechtmatigheid van 
hett gedrag van de rechtssubjecten gerelateerd aan secundaire verplichtende normen. Een 
secundairr legaliteitsoordeel heeft in het kader van het primaire recht de betekenis uitsluitsel te 
gevenn over de vraag of een voorwaarde is vervuld voor verder rechtsvormend handelen. 

222 Het geweldsmonopolie van de rechtsorde omvat bij wijze van spreken een interpretatie- en 
eenn evaluatiemonopolie. 
233 Zie hoofdstuk 13 onder B; vgl. Winch (1958, p. 30): *[I] t is only in a situation in which 
itt makes sense to suppose that somebody else could in principle discover the rule which I am 
followingg that I can intelligibly be said to follow a rule at all.' 
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krijgtt men onvermijdelijk mede te maken met morele vragen, die moeilijk 
inn te passen zijn in het gangbare onderscheid tussen feitelijke vragen en 
rechtsvragen.24 4 

Dee rechtsstatelijke evaluatie hoeft zich met zulke begripsproblemen van 
dee rechtstaal niet bezig te houden. Ze moet slechts letten op de toepassing 
vann juridische criteria. Uit zichzelf hebben feiten geen - positieve of nega-
tievee - waarde. Ze krijgen deze pas door een waardeoordeel. Dat kan een 
subjectieff  waardeoordeel zijn, waarin iemand zijn persoonlijke voorkeur uit, 
off  een objectief waardeoordeel waarin hij een geldende norm toepast. 
Slechtss het objectieve waardeoordeel, waarin criteria worden toegepast die 
aann positieve rechtsnormen zijn ontleend, is rechtsstatelijk relevant. Dat 
daarnaastt andere criteria of zelfs persoonlijke voorkeuren moeten worden 
gebruiktt om tot het legaliteitsoordeel te komen, duidt erop dat het oordeel 
slechtss in beperkte mate wordt gedetermineerd door het toegepaste recht. 

Err is niets in de eigen aard van het legaliteitsoor deel wat dit oordeel 
voorbehoudenn doet zijn aan rechtsorganen. De evaluatie kan door iedereen 
wordenn verricht. Dat gebeurt ook voortdurend. Rechters, advocaten, politie-
ambtenaren,, studenten en docenten, en niet te vergeten leken, vormen zulke 
waarderendee oordelen voortdurend. De betrouwbaarheid van het oordeel zal 
bevorderdd worden door juridische deskundigheid, met name waar het erom 
gaatt de toepassing van determinerende aspecten van rechtsregels te onder-
scheidenn van de toepassing van morele criteria. Maar ieder die voldoende 
kenniss bezit van het recht en van de feiten, kan tot een betrouwbaar legali-
teitsoordeell  komen. 

Opp het objectieve karakter van het legaliteitsoordeel steunt de mogelijk-
heidd van een rechtsstatelijke evaluatie van de rechtspraktijk. Rechtsstatelijke 
legitimiteitt vereist legaliteit van het statelijk rechtsoptreden in de zin van 
eenn gerealiseerde binding van dat optreden aan determinerend recht. De 
legall  ite its waarde van rechtsstatelijkheid is een andere dan de internjuridische 
legaliteitswaarde.. Hoezeer dit het geval is, blijkt wanneer men onderzoekt 
hoee het positieve recht zelf het legaliteitsoordeel door rechtsorganen heeft 
geregeld. . 

244 Vgl. het probleem dat Scholten (1934/1974, p. 9) formuleerde voor een systeem van 
cassatierechtspraakk dat steunt op een onderscheid tussen feitelijke vragen en rechtsvragen: 'Is 
nuu de vraag: handelt de gedaagde in strijd met de goede zeden, had hij schuld? was er over-
macht?? een feitelijke of een rechtsvraag? De Hoge Raad wankelt. Nu eens laat hij de beslis-
singg over dergelijke punten aan de lagere rechter, worden zij "feitelijk" geheten, dan weer 
trektt hij ze aan zich'. 
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b.b. 'Jedermann' en koning Midas 
Menn hoeft geen rechtsorgaan te zijn om tot een betrouwbaar legaliteitsoor-
deell  te komen. Zulke oordelen kunnen door een ieder worden gegeven met 
voldoendee kennis van de toe te passen rechtsnorm en het te beoordelen 
handelen.. Binnen een rechtsorde ontstaat hier echter wat Kelsen beschrijft 
alss het 'jedermann'-probleem.25 De kennis die nodig is voor de legaliteits-
oordelen,, is zoals alle kennis open en voorlopig, en mogelijk onderhevig 
aann onvolkomenheden. Als ieders - al dan niet goed geïnformeerde - legali-
teitsoordeell  rechtens relevant zou zijn, zou binnen het recht een eindeloos 
debatt kunnen ontstaan over de juistheid van de oordelen. Legaliteitsoordelen 
wordenn in de rechtsorde echter niet omwille van een uitbreiding van kennis 
totstandgebracht,, maar omdat ze een rol spelen bij de voortzetting van het 
rechtsvormingsproces.. Als een ieder rechtens bevoegd zou zijn om de recht-
matigheidd van een wetgevend besluit of een rechterlijke uitspraak te beoor-
delen,, zou nauwelijks bindende wetgeving of rechtspraak tot stand kunnen 
komen.. Een rechtsorde heeft behoefte aan finale evaluatieve oordelen over 
dee rechtmatigheid van handelingen, aan legaliteitsoordelen die bindend zijn 
ookk als het oordeel zelf gebrekkig is. 

Hoee deskundig de evaluatie door buitenstaanders ook gebeurt, internjuri-
disch,, rechtens, is slechts het oordeel van de in het recht aangewezen be-
voegdee beslisser relevant. Het beginsel van arbeidsdeling werkt in een state-
lijkee rechtsorde ook met betrekking tot de intellectuele activiteit van de toets 
opp rechtmatigheid.26 In het recht zelf zijn degenen aangewezen wier evalu-
atiee van het eigen handelen en dat van anderen rechtens relevant is. Zij 
gevenn niet een voor debat openstaand antwoord op een rechtmatigheids-
vraag,, maar ze beslissen met hun antwoord de legaliteitskwestie op gezag-
hebbendee wijze. Dit wil ook zeggen: alleen de aangewezen bevoegde beslis-
serss kunnen door een positief legaliteitsoordeel, waarin tot uitdrukking komt 
datt de handeling in overeenstemming is met de toegepaste norm, de beoor-
deeldee handeling internjuridisch legitimeren.27 Als het recht geen voorzie-
ningenn (meer) bevat voor een eventuele correctie van hun legaliteitsoordeel, 
zijnn hun evaluatieve beslissingen bovendien rechtens finaal. 

Hierr ziet men het optreden van de rechtstheoretische koning van Kelsen: 
koningg Midas. Koning Midas is iedere rechtsvormer wiens evaluatieve 
beslissingenn rechtens rechtsgeldig worden geacht. Wat hij aangeraakt heeft, 
iss recht geworden. De - voorlopige of finale - rechtskracht van de legali-
teitsoordelenn van de bevoegde beslissers bestaat ongeacht de juistheid ervan. 

255 Bijv. Kelsen 1960, p. 272. 

266 Zie hoofdstuk 17 onder A. 

277 Zie hoofdstuk 16 onder A. 
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Ookk op andere manieren blijkt dat een volledige en juiste evaluatie binnen 
hett recht niet steeds telt als het hoogste goed. Het recht zelf vereenvoudigt 
bijvoorbeeldd het evaluatieve beslissingsproces door de totstandkoming van 
dee legaliteitsoordelen aan beperkende regels te binden. Te denken is aan de 
bewijsregelss die een beslisser moet volgen bij de vaststelling van de feiten. 
Off  aan een regel dat aan een rechterlijke beslissing over feiten gezag van 
gewijsdee toekomt in een andere procedure waarin deze feiten in geding zijn. 
Off  aan een regel dat de deurwaarder op uiterlijkheden moet afgaan als hij 
eenn rechterlijk vonnis ter executie voorgelegd krijgt en zich afvraagt of het 
eenn rechtmatig totstandgekomen en daarom rechtsgeldige rechterlijke norm 
is. . 

Mett de van hem bekende ijzeren consequentie stelt Kelsen dan ook, dat 
dee vraag of een handeling van een rechtsorgaan of van een rechtssubject 
rechtmatigg is of niet, binnen de rechtsorde niet kan worden losgemaakt van 
dee vraag wie de rechtsorde aangewezen heeft als degene die daarover heeft 
tee beslissen. Voordat de bevoegde beslisser zijn legaliteitsoordeel heeft 
gegeven,, is er binnen de rechtsorde geen rechtens relevante rechtmatigheid 
off  onrechtmatigheid van enige handeling. Voegt men hieraan toe dat de 
internjuridischee gelding van zijn legaliteitsoordeel niet afhankelijk is van de 
juistheidd ervan, dan is slechts één conclusie mogelijk: het legaliteitsoordeel 
vann de bevoegde beslisser is internjuridisch constitutief voor de rechtmatig-
heidd of onrechtmatigheid van de geëvalueerde handelingen. 

Koningg Midas is in staat rechtsgeldig te beslissen, ook al wijkt zijn beslis-
singg af van determinerende rechtsregels. Dat zijn aanwezigheid niet weg te 
denkenn is uit het recht met zijn behoefte aan finale beslissingen, vormt een 
bevestigingg van Neumanns stelling dat de rechtssfeer van het politieke recht 
niett weg te denken is uit het positieve recht. Elke rechtsorde kent het insti-
tuutt van de formele rechtskracht, dat voorziet in de geldigheid van rechts-
vormendee handelingen die niet in overeenstemming zijn met voorafgaand 
determinerendd recht. En sterker nog, wat Kelsens consequente benadering 
laatt zien is dat ook de rechtskracht van beslissingen die wel in overeenstem-
mingg zijn met voorafgaand determinerend recht, uiteindelijk een formele 
rechtskrachtt is. Formele rechtskracht is politieke rechtskracht.28 

Internjuridischh is het niet van belang dat anderen dan de rechtens bevoeg-
dee beslissers betrouwbare legaliteitsoordelen kunnen vormen. Deze oordelen 
hebbenn geen rechtsgevolgen. De rechtsstatelijke evaluatie heeft echter geen 
boodschapp aan de internjuridische behoefte aan finale beslissingen. Het 
koningg Midas-effect, dat de internjuridisch geldige legaliteitsoordelen hun 

288 Het formele van de formele rechtskracht duidt op de ex ante bestaande inhoudsloosheid 
vann een binding aan niet meer dan de fictieve grondnorm van de rechtsorde. 
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constitutievee karakter bezorgt, is daarom rechtsstatelijk gezien irrelevant. 
Dee rechtsstatelijke legitimiteitsvraag is een zelfstandige vraag naar de legali-
teitt van het rechtsvormende optreden van rechtsorganen aan de hand van 
toepasselijkk determinerend recht. 

c.c. Normativisme en activisme 
Hett hedendaagse recht bevat op vele punten slechts een zwakke determine-
ringg van de voortzetting van het rechtsvormingsproces. Dat is niets bijzon-
derss waar het wetgevende rechtsvorming betreft, zeker niet op het niveau 
vann de hoogste gewone wetgever. De wetgevende rechtstoepasser met een 
opp het volgen van regels gerichte normativistische houding vindt maar wei-
nigg voorafgaande regels waaraan hij zich kan oriënteren en die hij kan 
gebruikenn bij de anticiperende legaliteitstoets van het eigen voorgenomen 
handelen.. Omdat heden ten dage ook voor de rechterlijke voortzetting van 
hett rechtvormingsproces op vele punten slechts zwak determinerend recht 
bestaat,, zegt men wel dat rechters gedwongen zijn tot activisme. Wanneer 
menn ze op deze wijze met elkaar in verband brengt, vormen 'normativisme' 
enn 'activisme' geen tegenstelling. Meer nog: omdat het determinerende recht 
slechtss het kader voor verdere rechtsvorming verschaft, en nooit alle details 
vann de rechterlijke beslissingen kan bereiken, is een positieve rechtsorde 
zonderr enig rechterlijk activisme van deze aard niet denkbaar. Dit activisme 
vultt het normativisme aan. 

Menn stelt normativisme en activisme echter ook wel tegenover elkaar als 
tweee concurrerende attitudes: normativistische rechtsvormers volgen de door 
eerderee rechtsvormers gestelde normen, activistische niet. Vooral rechters 
hebbenn binnen een positieve rechtsorde de praktische mogelijkheid om deze 
activistischee houding tegenover het bestaande recht aan te nemen zonder het 
risicoo te lopen door andere rechtsorganen te worden gecorrigeerd. Zij zijn 
immerss bij uitstek aangewezen om de finale rechtens relevante beslissingen 
tee nemen, zowel over de legaliteit van het gedrag van rechtssubjecten als 
overr de legaliteit van het rechtsvormende handelen van andere rechtsorganen 
enn dat van henzelf. Zij kunnen zich als een koning Midas onttrekken aan de 
criteriaa voor de legaliteitsoordelen die zijn vervat in toepasselijke rechtsnor-
menn van eerdere rechtsvormers. Alles wat zij 'aanraken' wordt recht. 

Err zijn verschillende manieren waarop rechtsvormers zich aan vooraf-
gaandd determinerend recht kunnen onttrekken. Steeds komt het erop neer 
datt het rechtsorgaan zelfstandig zijn eigen rechtsvormende bevoegdheid 
bepaalt,, los van voorafgaande rechtsnormen die zijn normatieve handelings-
vrijheidd inperken. Hierboven is besproken dat rechtsorganen door bepaalde 
interpretatievee houdingen ten opzichte van de door hen 'toegepaste' gel-
dingsinhoudd van rechtsregels of door de toekenning van variërend gewicht 
aann de toe te passen regels zich (in zekere mate) kunnen losmaken van de 
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normerendee handelingen van de eerdere rechtsvormers.29 Soms geeft een 
rechterr meer rechtstreeks blijk van een activistische houding. Franken ver-
teltt als persoonlijke anecdote, dat hij als jong rechterlijk ambtenaar in oplei-
dingg eens een vonnis heeft geconcipieerd dat als dictum een onbevoegd-
heidsverklaringg inhield. 'De rechter voor wie ik werkte verwierp mijn keu-
rigg op de wet gebaseerde argumenten. Hij zei mij: "Niet de wet bepaalt of 
ikk bevoegd ben, dat maak ik zelf uit.'"30 

Eenn relatief recent voorbeeld van dergelijk rechterlijk activisme leveren 
dee veelbesproken uitspraken op van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raadd van State over het zogenaamde zelfstandige schadebesluit.31 Volgens 
Vann Buuren heeft door de bestuursrechtelijke jurisprudentie over het zelf-
standigg schadebesluit een grenscorrectie plaatsgevonden tussen bestuursrecht 
enn privaatrecht: iemand die schade lijdt als gevolg van een al dan niet recht-
matigg bestuursbesluit hoeft geen civiele procedure meer te voeren om een 
veroordelingg tot schadevergoeding te krijgen.32 De vraag of de uitspraken 
vann de bestuursrechter waardoor deze grenscorrectie totstandkwam, rechts-
statelijkk verantwoord zijn, vormde de inzet van een debat tussen Kortmann 
enn Drupsteen.33 

Dee Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde dat een schriftelijke beslissing 
vann een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van schade als zoda-
nigg een publiekrechtelijke rechtshandeling is, en dus een besluit is dat bin-
nenn haar competentie ligt. Kortmann uit de kritiek dat de Afdeling voor dit 
oordeell  over de eigen bevoegdheid geen rechtstreeks beroep kan doen op de 
wet.. Dit, terwijl het grondwettelijk stelsel van bevoegdheidstoekennïng aan 
dee onderscheiden rechterlijke colleges erop neerkomt dat de bevoegdheid 
omm te beslissen over geschillen uit burgerlijke rechtsbetrekkingen toekomt 
aann de (gewone) rechterlijke macht, en 'dat de wetgever zal moeten beslis-
senn welke geschillen niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, 
will  een niet tot de rechterlijke macht behorend gerecht bevoegd kunnen zijn. 
[...]]  Artikel 8:73 [Algemene wet bestuursrecht] maakt de administratieve 
rechterr uitdrukkelijk slechts bevoegd zich over schadevergoeding uit te 
spreken,, als een beroep tegen een besluit gegrond is verklaard.' 

299 Zie dit hoofdstuk onder B. Dat de aandacht daarbij vooral uitging naar de attitude van 
rechters,, was slechts ingegeven door de omstandigheid dat in het debat over de binding aan 
hett recht gewoonlijk de rechter centraal wordt gesteld. 
300 Franken 1997, p. 14. 

311 ABRS 29 november 1996, AB 1997, 66; ABRS 18 februari 1997, AB 1997, 143; ABRS 6 
meii  1997, AB 1997, 229. Zie hoofdstuk 21 onder B voor een ouder voorbeeld: het Meeren-
berg-arrestt van de Hoge Raad uit 1879. 
322 Van Buuren 1997, p. 759v. 

333 Kortmann 1997a en 1977b, Drupsteen 1997. 
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Dezee analyse wordt door Drupsteen niet bestreden. De Afdeling baseert 
zijnn bevoegdheid niet op de wet, maar 'op twee rechtsbeginselen, namelijk 
hett beginsel dat degene die aan hem toerekenbare schade toebrengt, deze 
moett vergoeden en het beginsel van de égalité devant les charges publiques.' 

Voorr Kortmann is dit juist het punt van kritiek op de bestuursrechter: 
'Bevoegdhedenn doen steunen op rechtsbeginselen is potentieel even "gevaar-
lijk ""  voor de rechtsstaat als taakstelling beschouwen als bevoegdheidsgrond-
slag.. De rechtspraak is dan ook - terecht - niet geneigd tot het laatste.' 

Drupsteenn reageert 'lichtvoetig': 'Wij hebben in Nederland een aardige 
Grondwet,, misschien wel de aardigste ter wereld. Echt nodig is hij, geloof 
ik,, niet.' Hij zegt: 'Bijzonder is natuurlijk dat een bevoegdheid wordt geba-
seerdd op twee beginselen. Dat kan niet, maar het aardige van het Nederland-
see bestuursrecht is dat het toch gebeurt. Houdt dat nu verwerpelijke vinding-
rijkheidd in? [...] De erkenning [van de bevoegdheid] levert [...] geen gevaar 
voorr de rechtsstaat op. Eerder is het omgekeerde het geval. Het in dit geval 
vasthoudenn aan een geschreven wettelijke grondslag voor een schadebesluit 
zouu een ontkenning betekenen van een bestuursrechtelijke rechtsontwikke-
ling,, waarin vanuit op billijkheids- en efficiency-overwegingen gebaseerde 
voorkomendheidd in schrijnende gevallen de overtuiging is ontstaan dat on-
evenredigee schade als gevolg van overheidsoptreden in het algemeen in 
beginsell  voor vergoeding in aanmerking moet komen. Uit de bestuurswerke-
lijkheidd is een volwaardig publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht ont-
staan.' ' 

Kortmannn repliceert: 'Drupsteen acht de recente jurisprudentie inzake het 
zelfstandigg schadebesluit kennelijk een strategische keuze van de rechter. 
Datt is, zij het in een andere terminologie, juist een van mijn bezwaren.' De 
grondwetgeverr heeft volgens Kortmann bepaald dat zo'n keuze in beginsel 
aann de wetgever toekomt, en: 'De rechter dient zich, noodgevallen daargela-
ten,, maar daarvan is in casu geen sprake, tot interpretatie te beperken.' Hij 
besluit:: '[I] k liet mij niet uit over het door de Afdeling bestuursrechtspraak 
bereiktee resultaat. Het ging en gaat mij om de weg daartoe. Deze acht ik 
kronkeligg en gevaarlijk.' 

Kortmannn verdedigt in dit debat het rechtsstatelijke belang van normati-
vistischee rechtsvorming in overeenstemming met de beperkingen van het 
bestaandee positieve recht. Drupsteen verdedigt daarentegen het activisme 
vann de bestuursrechter. Zijn opmerking dat uit de bestuursrechtelijke werke-
lijkheidd een volwaardig publiekrechtelijk schadevergoedingsrecht is ontstaan, 
betekentt kelseniaans gezien dat hij aanneemt dat de Afdeling bestuursrecht-
spraakk als 'historisch eerste rechter' is opgetreden bij een transformatie van 
machtt in recht. Drupsteen juicht dit toe. De wenselijkheid van de rechterlij-
kee beslissingen is voor hem voldoende om ze het tegendeel van een gevaar 
voorr de rechtsstaat te noemen. Hij gebruikt zodoende een rechtsstaatscon-
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ceptiee die in het begin van deze studie is verworpen: de rechtsstaat als een 
goedee staat, gelet op de behoeften van de samenleving.34 

Dee activistische rechter volgt het door eerdere rechtsvormers gestelde 
rechtt niet, maar hij concurreert met die eerdere rechtsvormers. Een beslis-
sendd voordeel in die concurrentieslag is, dat het recht hem op vele plaatsen 
dee functie van koning Midas toekent, zodat hem uiteindelijk het definitieve 
oordeell  toekomt. Wat is het dat de rechter bindt, zo vroeg Barendrecht.35 

Gelett op de in het recht zelf geregelde positie van rechter-koning Midas, 
moett het antwoord thans in elk geval ook luiden: niets bindt de rechter als 
hijj  dat niet zelf wil.36 

Dee normativistische rechter-koning Midas, niet de activistische, levert een 
actievee bijdrage aan de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechtspraktijk. De 
activistischee rechter draagt slechts bij aan de rechtsstatelijkheid van de 
rechtspraktijkk voorzover zijn optreden uiterlijk overeenstemt met het be-
staandee recht. 

D.. Het controlerende laatste woord 

Hett determinerende recht moet volgens Neumanns rechts staatse isen voorzie-
ningenn bevatten om de fouten te herstellen die begaan kunnen worden in het 
rechtsvormingsproces.. Dit betreft ook de fouten die gemaakt kunnen worden 
inn de rechtstoepassende evaluatie die uitmondt in legaliteitsoordelen. Zolang 
err nog een correctie mogelijk is, is het constitutieve koning Midas-effect 
vann de bevoegde evaluatieve oordelen nog slechts voorlopig. 

Hett recht dat de voorzieningen biedt om fouten te herstellen, kan niet 
garanderenn en garandeert ook niet dat de legaliteitsoordelen die in laatste 
instantiee totstandkomen, juist zijn. Het is denkbaar dat een juist eerder 
(lager)) oordeel wordt vernietigd en vervangen door een onjuist later (hoger) 
oordeel.. De rechtstoepasser die is aangewezen om het eerder totstandgeko-
menn legaliteitsoordeel te controleren, heeft de bevoegdheid om rechtens 
bindendd te beslissen of het eerdere oordeel al dan niet rechtens juist is. Ook 
dann treedt in het recht het koning Midas-effect op. De externe, objectieve 
juistheidd of onjuistheid van het laatste evaluatieve oordeel waarin de rechts-
ordee voorziet, is niet beslissend voor de rechtsgeldigheid ervan. Het contro-

344 Zie hoofdstuk 1 onder B. 
355 Zie hoofdstuk 3 onder D. 

366 Vertaald in Neumanns terminologie: de rechtssfeer van het politieke recht is niet uit het 
positievee recht weg te denken; in Kelsens terminologie: hoeveel beperkende voorwaarden het 
voorafgaandee recht ook bevat, deze toegevoegde rechtsinhoud kan het fundamenteel dynami-
sche,, met de inhoudsloze grondnorm verbonden karakter van de positieve rechtsorde niet 
doorbreken. . 
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lerendee legaliteitsoordeel is constitutief voor de rechtmatigheid of onrecht-
matigheidd van het gecontroleerde legaliteitsoordeel. 

Rechterlijkee controle wordt zoals gezegd vaak, en niet ten onrechte, 
beschouwdd als een rechtsstatelijke voorziening bij uitstek. De kanttekening 
iss echter op z'n plaats dat deze controle rechtsstatelijk slechts relevant is, als 
dee juistheid van de door andere rechtsvormers gegeven legaliteitsoordelen 
getoetstt wordt met behulp van maatstaven die ontleend zijn aan het bestaan-
dee recht. Ook rechters die in een latere instantie een controlerende taak 
hebben,, kunnen zich onttrekken aan eerder totstandgekomen determinerend 
recht.. En wanneer dat eerdere recht niet, of maar in beperkte mate determi-
neert,, zijn zulke maatstaven niet of nauwelijks te vinden. Waar in eerste 
instantiee geen binding aan determinerend recht is, draagt controle op de 
eerderee beslissing niet bij aan de rechtsstatelijke legitimiteit van de rechts-
praktijk.. In dat geval leidt de positiefrechtelijke inrichting van wat 'controle' 
wordtt genoemd ertoe dat de rechtens ongebonden voorkeuren van juridische 
gezagsdragersgezagsdragers concurreren. Daarbij worden enkelen van hen aangewezen als 
44 opper koning', met de bevoegdheid het allerlaatste woord te spreken. 



23. . 

Besluit t 

Eenn rechtspositivistische rechtsstaatsevaluatie is gericht op alle handelingen 
vann alle rechtsorganen in het rechtsvormingsproces, van de eerste grondwet-
geverr van een rechtsorde tot aan de executeur van een rechterlijk vonnis, 
vann de kleinste lokale wetgever tot aan de hoogste rechter. Elk handelen van 
eenn rechtsorgaan kan worden beoordeeld op een gepraktiseerde binding aan 
voorafgaandd recht. De Jong herhaalt slechts een misverstand wanneer hij het 
rechtspositivismee de opvatting toeschrijft: 'Every action outside of the 
meaningg of the general rules is not part of the law, and as such does not 
belongg to the field of interest of legal scholars'. Het misverstand ondergraaft 
dee houdbaarheid van zijn conclusies: 'positivism is unable to deal with the 
problemm of the claim for legitimacy by a judge', en: 'these theories are also 
unsuitablee for dealing with the problem of the claim for legitimacy by a 
legislature.'1 1 

Neumannss theorie laat zien hoe een gepraktiseerde binding aan het recht 
legitimerendd kan werken, juist omdat de rechtssfeer van het rechtens onge-
bonden,, politieke recht niet uit het positieve recht is weg te denken. Kelsens 
theoriee geeft inzicht in de kenmerken van die politieke rechtssfeer. Het 
rechtsstatelijkk antagonisme van Neumann maakt in combinatie met het rech-
telijkk monisme van Kelsen begrijpelijk, dat de rechtsstatelijke binding van 
dee staat aan het recht een kwestie is van effectieve zelfbinding binnen het 
doorr het positieve recht geregelde rechtsvormingsproces, en maakt duidelijk 
hoee deze zelfbinding vorm kan krijgen. 

Dee rechtspraktijk is voor haar rechtsstatelijke legitimiteit afhankelijk van 
hett bestaan van determinerend recht, van rechstsregels die de politieke, 
rechtenss ongebonden, handelingsvrijheid inperken van degenen die later in 
hett rechtsvormingsproces optreden. Slechts wanneer voor het juridisch op-
tredenn van statelijke rechtsorganen voorwaarden zijn gesteld in daaraan 
voorafgaandee rechtsnormen, is door hen een rechtsstatelijk legitimerende 
bindingg aan het recht te praktiseren. Hun optreden is rechtsstatelijk gelegiti-
meerdd als het blijf t binnen het kader dat door het voorafgaande recht is 
gesteld.. De rechtsstatelijke legitimiteit van met voorafgaand recht overeen-

11 De Jong 1999, p. 157. 



BESLUIT T 329 9 

stemmendee rechtsvorming is sterker naarmate de gestelde voorwaarden 
strikterr zijn. Daarnaast levert de bereidheid van rechtsorganen om zich door 
regelss te laten leiden een bijdrage aan de rechtsstatelijke legitimiteit van een 
rechtspraktijk,, ook wanneer hun beslissingen in concrete gevallen soms 
onjuistt zijn. 

Eenn gerealiseerde binding aan het recht kan het handelen van rechtsorga-
nenn nooit volledig legitimeren, omdat zelfs de strikste regel de normatieve 
handelingsvrijheidd van latere rechtsvormers niet geheel opheft. Waar daar-
entegenn handelingen van wetgeving, bestuur of rechtspraak in het geheel 
niett worden bepaald door voorafgaande rechtsregels, is geen binding aan het 
rechtt te praktiseren. De rechtens ongebonden aspecten van rechtsvormende 
handelingenn kunnen uit rechtsstatelijk oogpunt niet legitiem zijn. Voorzover 
rechtsorganenn hun handelingsvrijheid niet zien ingeperkt door voorafgaand 
recht,, zullen zij de legitimiteit van hun optreden elders moeten zoeken. 

Ditt vestigt tegelijkertijd opnieuw de aandacht op de prealabele vraag: 
dientt de binding van de staat aan het recht waarden die nog actueel zijn? 
Hechtenn de leden van een rechtsgemeenschap nog waarde aan: erkenning 
vann de fundamentele persoonlijke gelijkheid van mensen als individuen; 
voorspelbaarheidd van het staatsoptreden; rechtszekerheid; spreiding van 
beslissingsmachtt die mogelijk wordt doordat regels gepaard gaan met een 
differentiatiee van rollen in het beslissingsproces; bescheidenheid van beslis-
sers,, die hun eigen oordeel over de beste beslissing ondergeschikt willen 
makenn aan oordelen van eerdere rechtsvormers?2 

Dee vraag naar de waarden van een binding van de staat aan het recht 
komtt neer op de vraag of een rechtsstatelijke organisatie van - gedeeltes van 
-- het rechtsvormingsproces als zodanig aansluit bij de wensen en behoeften 
vann de leden van de rechtsgemeenschap. Zo nee, dan gaat er geen legitime-
rendee werking uit van rechtsstatelijkheid. Een 'onvervulbaar verlangen naar 
individuelee gerechtigheid'3 verdraagt geen heerschappij van algemeen recht. 

Hiermeee is echter niet nog alles gezegd. Door waarden te beschouwen als 
eenn functie van de behoeften en verlangens van mensen, krijgt men er on-
vermijdelijkk mee te maken dat deze als zodanig niet beheerst worden door 
eisenn van rationaliteit. 'Gemengde gevoelens' - of, in dit verband beter: een 
'mengelingg van gevoelens' - behoren tot de menselijke conditie. Iemand die 
verlangtt dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle bijzonderhe-
denn van zijn geval, geeft daarmee niet het verlangen op dat anderen hem 
vrijj  laten en zich niet met hem bemoeien. En: iemand die het bestuur of de 
rechtspraakk wil losmaken van bindend recht om directer op concrete om-

22 Zie aanhef hoofdstuk 10. 
33 Loenen 1996. 



330 0 BESLUIT T 

standighedenn te kunnen reageren, geeft daarmee niet de wens op, dat beslis-
singsbevoegdheidd wordt gespreid over verschillende organen. En een laatste 
voorbeeld:: iemand die de rechter in conflicten tussen burgers wil laten be-
slissenn als kadi, als 'wijze dorpsoudste', geeft daarmee niet de wens op dat 
burgerss in democratische procedures betrokken zijn bij de vaststelling van 
dee gedragsvoorschriften waaraan zij zijn onderworpen. Bespeurt men hier 
'tegenstrijdige'' verlangens, dan gebruikt men een notie van rationaliteit en 
logicaa waar die niet op zijn plaats is. 

Err is geen samenleving te organiseren waarin tegelijkertijd tegemoet ge-
komenn wordt aan alle verlangens uit zulke mengelingen. Daarmee gecon-
fronteerd,, zal men keuzes moeten maken. En deze keuzes kan men willen 
baserenn op een zo goed mogelijk geïnformeerde afweging. De wens om ten 
behoevee van zo'n soort afweging een beter begrip te krijgen van de rechts-
staat,, vormde in niet geringe mate de motor voor de onderhavige studie. Er 
staatt heel wat op het spel. Een geslaagde aanspraak van juridische autoritei-
tenn op de legitimiteit van hun optreden duidt immers op een morele gehoor-
zaamheidsplichtt van hun subjecten. 

Eenn 'normativistische' houding, dat wil zeggen de bereidheid regels te 
volgenn die door anderen zijn gesteld, geniet tegenwoordig geen hoog aan-
zien.. Ik houd het voor mogelijk dat men min of meer 'vergeten' is welke 
waardenn gediend kunnen worden met een rechtspraktijk die aan rechtsregels 
iss gebonden. Voor mijzelf is het gewicht van de waarden van 'geregeld 
recht'' in de loop van dit onderzoek eerder groter geworden dan verminderd. 

Menn kan gering gewicht toekennen aan de waarden van rechtsstatelijk-
heid,, maar dan nog kent men er gewicht aan toe. Wanneer men zonder 
meerr zegt dat een een binding van de staat aan het recht heden ten dage niet 
langerr wenselijk is, dan beweert men dat de waarden van rechtsstatelijkheid 
volledigg achterhaald zijn. Voor zo'n bewering bestaat mijns inziens onvol-
doendee grond. Een gerealiseerde binding van de staat aan het recht kan ook 
nuu nog legitimerend werken. Men kan de rechtspraktijk onderwerpen aan 
eenn rechtsstatelijke legitimiteitstoets. Het resultaat daarvan zegt op geen 
enkelee manier iets over andere vormen van legitimiteit. De conclusie dat een 
bepaaldee rechtsvormende handeling in rechtsstatelijk opzicht maximaal of 
minimaall  gelegitimeerd is, geeft als zodanig geen uitsluitsel over de mate 
waarinn die handeling voldoet aan bijvoorbeeld eisen van democratie. Rechts-
statelijkee evaluatie leidt tot een oordeel over de rechtsstatelijke legitimiteit 
vann de rechtspraktijk. Niets minder, maar ook niets meer. 
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LAWW BOUND BY LAW 
AA legal positivist analysis 

off  the rule of law 

Thiss book explores the question 'what is the rule of law?' The introductory 
chapterr draws the outlines of the problems raised by this question. 'Rule of 
law'' is an evaluative concept that is important in the assessment of the 
legitimacyy of state action. The constituent values of the rule of law are 
highlyy controversial. Yet authors on the rule of law present their own 
favouritee list of 'essential features' of the rule of law, with a strong 
suggestionn of self-evidence, and without paying much attention to the 
differentt lists of others. But a sound debate on the rule of law asks for 
precisionn of argumentation. There is a lot at stake here: a justified claim of 
legitimacyy of state action indicates a moral duty of obedience of the state's 
subjects. . 

Onee may submit that there is no point in trying to settle the political 
disagreementt about the values of the rule of law. Yet this needs not be the 
lastt word. Apart from value problems there are conceptual problems in the 
debatee on the rule of law. A legal positivist approach to such problems is 
preferred,, because it will prevent the mixing of analytical and evaluative 
questions. . 

Inn the introductory chapter it is suggested that the concept of rule of law 
hass an invariable core element: state action is bound by the law. This fixed 
coree element gives rise to more specific questions, which are elaborated in 
partss II to IV. Which characteristics does the law have, that authorities may 
bee bound by it? How may this binding to the law contribute to the 
legitimacyy of their action? How is to be assessed whether an actual state 
standss the test of this binding? In the preceding part I the preliminary 
objectionn is discussed that 'rule of law' cannot have a fixed core, because it 
iss a so-called 'essentially contested concept'. Besides, the legitimacy 
problemm of the rule of law is defined by tracing it back — in writings of 
historianss — to the acceptance of the law-creating capacity of the emerging 
modernn states. If the state has the original capacity to create law, then the 
bindingg of the state to the law must be a binding to law created by the state 
itself.. It must be a self-binding. 

Thee conclusion of this book is as follows. A claim that state action in 
generall  or in particular instances is legitimate under the rule of law is 
justifiablee only insofar as it is proven that the action actually conforms to 
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existingg restrictive legal rules. The justifiability of the claim of legitimacy 
furtherr depends on whether the state's subjects endorse the potential values 
off  a rule-based legal practice, which face the competition of other values, 
forr example those that are connected to a desire that state action is flexible 
too accommodate the particularities of individual cases in a rapidly changing 
world. . 

Thee following will give an account of the main points of the argument in 
partss I to IV. 

I.. Endless disagreement 

Thee view that there is a fixed core element in the concept of 'rule of law' is 
nott incompatible with the conviction that it is an 'essentially contested 
concept'.. Thanks to its fixed core 'rule of law' is a shared concept in the 
sensee that opponents at least do recognize each other's statements as 
concerningg the same evaluative subject. Without this fixed core the use of 
thee term 'rule of law' would just lead to a total confusion of tongues. In 
otherr words, it is part of the conventional meaning of 'rule of law' that by 
usingg the term a positive value judgement is made about a legitimizing 
bindingg of the state to the law. 

Butt the question is: bound to which law, bound in what way? Standards 
mustt be used in the value judgement. The concept of 'rule of law' itself, 
however,, does not determine which standards are to be used. On the 
contrary,, it is also a part of the conventional meaning of 'rule of law' that 
peoplee may disagree on the evaluation criteria. The fact that the evaluation 
standardd is variable, is the reason that the concept is contestable. This gives 
risee to the endless disputes about the proper use of the concept. The 
disagreementt is so far-reaching that different usage of the concept leads to 
whatt is called 'rival conceptions' of rule of law. 

Somee authors state that historical research may provide a way to solve the 
disputee about the 'real meaning of rule of law'. But also among historians 
rivall  conceptions of rule of law are quite common. Still, their writings 
enablee a choice for a particular historical demarcation of the legitimacy 
problemm of the rule of law, that defines this problem in the sharpest possible 
way.. The problem of the rule of law is in a class of its own when it is 
consistentlyy accepted that the emerging modern state possesses an original, 
autonomouss capacity to create law, not in itself bound by God, reason or 
tradition.. Thus the legitimizing binding of the state to the law acquires a 
puzzlingg aspect. The rule of law is about the legitimacy of state action. The 
legitimacyy is expected to come from a binding to the law. But the state itself 
createss the law. Apparently it is expected that somehow the legal rule of 
menn in the modern state may be governed by the rule of law. How may one 
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conceivee of a legitimizing rule of law without detracting from the 
acceptancee of the state's original, ex ante unbound law-creating capacity? 

II .. Antagonism between 'political' and 'material' law: Franz Neumann 

Thiss sharply defined legitimacy question is Franz Neumann's point of 
departuree for his theory of the rule of law. According to Neumann a 
combinationn of two antagonistic legal spheres makes for the legitimate 
modernn state. On the one hand there is the sphere of so-called 'political 
law',, on the other hand there is the sphere of so-called 'material law'. 

Inn the sphere of political law the law's authority is purely based on the 
factt that its agents do have the authority to make law, regardless of the 
contentss of the law they create. Here the acceptance of law as 'the work of 
men'' becomes apparent. There is no such thing as pre-existing, 'higher' law 
too bind initial law-creation in the state. This sphere of political law is the 
spheree of de jure unbound law, the sphere of full legal discretion of state 
officials. . 

Thee sphere of material law is the sphere of general legal norms — legal 
ruless — whose contents meet moral requirements. The rules restrict legal 
authorities'' action and here the law's authority is based on the fact that 
authorities'' action conforms to the rules. 

Bothh legal spheres contribute to a legitimate state under the rule of law. 
Attemptss at a theoretical reconciliation of the two spheres are common, but 
accordingg to Neumann doomed to fail. Either of the two spheres will vanish 
inn the process. The antagonism between the spheres is conceptually 
irresolvable:: highest might and highest right cannot be conceived to be 
realizedd at one and the same time in one common sphere. The antagonism 
cann only be resolved in legal practice. In practice legal authorities may bind 
themselvess to legal rules created by themselves. Neumann's theory of the 
rulee of law is a theory of self-binding. Legitimate state action under the rule 
off  law depends on authorities' successful legal self-binding. 

Howw can the binding of legal practice to legal rules have a legitimizing 
effect?? According to Neumann this depends on whether such a rule-based 
legall  practice meets the needs and wants of people. In other words, whether 
peoplee attach value to this binding. The rules themselves do not and cannot 
holdd the clue to this question, as they are only the tools used to structure a 
particularr process of decision making. 

III .. Law internally bound to law: Hans Kelsen 

Itt hardly needs argumentation that the conformity to restrictive legal rules 
contributess to the legitimacy of legal practice. But how does political law 
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contributee to such a legitimacy, it being the sphere of de jure unrestricted 
law?? Hans Kelsen's theory of law offers valuable insight into this question. 

Likee Neumann, Kelsen rejects any view in which the validity of some 
kindd of law prior to the positive law is defended. But whereas Neumann 
aimss at a theory of the morally legitimizing rule of law, moral con-
siderationss are irrelevant for Kelsen's descriptive theory of the positive law 
inn its normative aspect, i.e. in its existence as valid norms. Kelsen's theory 
off  law is a theory of what Neumann called the sphere of political law. 

Kelsenn points out that in order to be able to determine the legal status of 
individuall  acts one needs a legal norm as an interpretation scheme. This 
alsoo holds true for the acts involved in the law-making process, from the 
creationn of the historically first constitution of a state right through to the 
judiciall  decision in a particular case. Legal systems usually have norms of 
positivee law for the interpretation of law-making acts. But what if an act is 
performedd to which no positive legal norm is applicable? When creating the 
historicallyy first constitution this must be the case, but there may be other 
instancess as well. If such acts are nevertheless considered to be valid law-
making,, evidently a non-positive legal norm is used as an interpretation 
scheme. . 

Thee norm used to assess the legal validity of such initial law-creating acts 
mustt be a legal norm, otherwise it has no bearing on the legal status of the 
actss under consideration. But it is by definition not a norm of the existing 
positivee law. It is a purely thought norm, i.e. a fictitious legal norm, a so-
calledd 'basic norm'. 

Onlyy the use of a dynamic basic norm fits the consistent acceptance of 
laww as the work of men. As opposed to a static basic norm, a dynamic basic 
normm contains in itself no conditions for the validity of law-making acts. It 
acquiress its content at the moment that acts are considered to be valid law-
makingg notwithstanding the fact that no positive legal norms apply to them. 
Thee use of this basic norm is not a detached activity. It amounts to the 
authorizationn of initial law-making. Without authorization the acts would 
justt be the acts of ordinary women or men who are not capable of making 
law. . 

Ass a consequence of the need for a legal norm to determine the legal 
statuss of actual acts, every act considered to be valid law-making by 
definitionn conforms to a legal norm. In other words, the legality of a valid 
law-makingg act is by definition assured, even if it is an initial law-making 
actt that only conforms to the non-positive legal basic norm. 

Thee legality of a law-making act also indicates its legitimacy, within the 
contextt of the law. Legality and legitimacy are just two sides of the same 
coin,, as it is always possible to describe every law that authorizes law-
makingg acts by saying that it imposes a duty to obey the laws made by the 
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authority.. An initial law-making act is not only legalized by the application 
off  a dynamic basic norm, but is also legitimized by it, within the context of 
thee law. This is the Kelsenian answer to the question, raised by Neumann's 
theory,, of how the sphere of political law, of legally unbound law, 
contributess to a legitimate legal practice under the rule of law. 

IV.. Rule of law test 

Whetherr a state can rightfully claim to be governed by the morally 
legitimizingg rule of law can only be established by examining the legal 
practicee of its officials. The morally legitimizing rule of law requires the 
dominancee of restrictive legal rules over the state's use of its basically 
unboundd capacity to create law. A rule-based legal practice is characterized 
byy an allocation of decision-making powers to different authorities, 
separatedd in time. Two temporal positions in the process of legal decision-
makingg are important in bringing about the practical dominance of the 
spheree of material law. 

'Earlier'' authorities in the law-making process have the responsibility to 
createe rules imposing conditions for future valid law-making and to provide 
forr correction of error. If such determining rules are absent, 'later' 
authoritiess cannot effectuate any (morally relevant) binding to the law. Rules 
thatt are weakly determining, make for a correspondingly weak binding, and 
forr a correspondingly weak potential legitimacy of future law making. For 
instance:: the highest legislative acts in a state encounter only few and 
weaklyy binding rules laid down by 'earlier' authorities. Consequently, state 
legislationn at this level can only be weakly legitimized by the rule of law. 
Forr a major part of his acts the legislator cannot but take refuge to other 
groundss for his claim to legitimacy than the rule of law. 

'Later'' authorities in the law-making process have the responsibility to 
exercisee their law-making powers with a rule-following attitude. This means 
amongg other things that they will have to accept that the rules they 
encounterr have a fixed meaning, i.e. the meaning attributed to the rules by 
thee earlier authorities who decided on the enactment of the rules. The 'later' 
authoritiess abandon a rule-follow ing attitude when they take the stand that 
thee meaning of once enacted rules may be changed at will to suit the issues 
inn which they now have to decide, or when they assume that the meaning of 
thee rules may be constructed by referring to justifying background ideas on 
thee law. In these cases they do not practise a binding to existing legal rules, 
butt activate their always present discretionary powers of the sphere of 
politicall  law. 

Thee willingness to follow rules posed by others is not a commonly 
cheeredd attitude nowadays. Moreover, citizens often want legal authorities 
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too do justice to all particularities of their own cases, which is not compatible 
withh the application of general rules. Yet the view that the values of the rule 
off  law are completely outdated is an exaggeration. Practised binding of the 
statee to self-imposed restrictive law remains an up-to-date ground for the 
legitimacyy of authorities' legal practice. 
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eigendomm l l l v , 120, 123v, 

127v,, 133, 140, 143, 149, 150 
eigenrichtingg 242 
Europesee rechtsorde 208, 252v 
familiegelijkenissenn 18v 
feminismee 134v 
formalisme,, rechts- 86v, 142, 295 
-- en deformalisering 83, 88, 

94v,, 144, 147 

formelee rechtskracht 321 v 
functiess van heerschappij van 

algemeenn recht 43, 129v 
-- calculatie- 129, 140v 
-- ethische 129, 130v, 139v 
-- versluierings- 129, 138v 
functiess van recht 
-- internjuridische 21 lv 
-primairee 21 lv, 243,265 

-- onsplitsbaarheid van 229, 
258v,, 282v, 307 

-secundairee 211v, 261v, 265 
-- sociale 21 lv 
functionalismee 151 
gedragsvoorschrift,, zie recht, secundair 
gehoorzaamheidd 2, 3, 51, 75, 77, 80, 

121,, 126, 175, 201 v, 209, 220, 225 
gehoorzaamheidsplichtt 77, 330 
-- internjuridische 23lv, 274 
-- sociale 234v, 274 
gelding g 
-- feitelijke voorwaarden voor 176v, 225 
-- als ideëel bestaan van normen 175, 

219,, 224 
-- objectiviteit van 175, 185, 216 
-- en verbindendheid 23lv 
-- volle - van algemene norm 223 
-- voortduring van 216v 
-- en werking, zie effectiviteit 
gelijkheidd 3, 21 v, 58, 

92,, 141v, 143, 314 
-- en differentiatie 134v 
-- formele 135v, 137v 
-- materiële 134, 137v 
-- persoonlijke 129, 13lv, 137, 152, 329 
generalisering g 
-- normatieve, prescriptieve 88, 130, 

138,, 302, 310 
-- en over-/under-inclusiveness 314v 
-- verankering van 310, 313, 314v 

-- descriptieve 88 
geweldsmonopoliee 65, 203v, 

242,, 245, 319 
-- als evaluatiemonopolie 319 
-- als interpretatiemonopolie 204, 319 
gewoonterechtt 26, 30, 173v, 

241v,, 243, 257, 269 
gezagg en legitiem gezag 278 
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-- in 'materieel recht', zie aldaar 
-- in 'politiek recht', zie aldaar 
gratiee 104 
grondnormm 160 
-- autorisering door 181, 184, 197, 199 
-- bevoegdheidverlenende 182v, 190, 

194,, 197, 198 
-- binding (ex post) aan 277, 285, 289 

ziezie ook legaliteit 
-- bijpassende 184, 186, 187v, 190, 

192,, 196, 199, 218, 226, 274, 289 
-- complexe 257 
-- bij conflicterende normen(stelsels) 

237,, 239 
-- dynamische 181, 184, 189, 

197,, 199, 200, 231 
-- als fictieve norm 181, 182v 
-- van (rechts)gemeenschap 186v, 

193,, 199, 247 
-- Grundnorm 172, 177, 192 
-- als hypothese 183 
-- geen identificatieregel 192, 217v, 257 
-- (ex ante) inhoudsloze 184, 191v, 

232,, 293, 307, 322, 326 
-- van (inter)nationaal recht 250v, 258 
-- kentheoretische functie van 190, 

199,, 233v 
-- natuurrechtelijke 198 
-- geen positieve norm 181, 195v, 259 
-positivistischee 184,191,219 
-- primaire, secundaire functie van 

219,, 231v 
-- privé- 184v, 186, 248 
-- rechtswetenschappelijke 187v, 190v, 

202,, 217, 219, 221, 239, 257 
-- als secundaire blanketnorm 232 
-- sociaal karakter van 186 
-- en soevereiniteit 249v 
-- statische 178, 198 
-- verandering van 216 
grondrechtenn 3, 7, 26v, 58v, 

131v,, 149, 275, 298v 
handeling,, rechtsvormende 
-- objectieve betekenis van 174v, 

183,, 185, 195 
-- interpretatieschema voor 175, 176v 
-- subjectieve betekenis van 174v, 183, 

184v,, 188, 193, 218 

-- als wilshandeling 
-- zelfduiding van 

handelingsvrijheid d 
-- empirische 
-- inperking van 
-- normatieve 

ziezie ook discretie 
harmonie,, sociale 
hiërarchie e 

175v,, 179v, 287 
175,, 188, 

218,225,268 8 
297,, 300, 313 

290 0 
289v,, 323, 328v 

289v,, 304 

132v,, 139 
60,, 106v, 177, 

195,, 198, 247, 289 
-- en complexiteit 256v 
-- en Stufenbau 256, 258 
identificatieregel,, zie grondnorm 
identiteitss these 
-- van staat en recht 52, 161, 170, 241 v 

-- en rechtsstaat 273v 
ideologiee 43, 69, 138, 168v, 268 
incorporatiethesee 303 
individualismee 168, 172, 241, 266 
inhoudd van recht 
-- empirische factoren voor 165 
-- en moreel minimum, zie aldaar 
-- en rechtswetenschap 168 
-- onbepaaldheid van 196v 
-- procedurele en materiële 198v 
-- en rechtsvormingsproces 195v, 197v 
-- geen relatie met grondnorm 197 
-- als secundair aspect 210, 213 
-- variabele 164, 203 
-- wensen voor 37, 157 
-- en zelfbinding, zie aldaar 

ziezie ook kader voor rechtsvorming 
// recht en moraal 

initieell  rechtvormend feit 
ziezie rechtsvorming, initiële 

institutionalismee 149v, 172, 184, 311 
institutionaliteitt van recht 160, 

171,, 172, 227v, 295 
instrumentalismee 7, 66 
internationaliseringg van recht 47, 248v 
interpretatie e 
-- authentieke 108, 167, 298 
-- causale 176, 219, 224v, 249, 267, 320 
-- constructieve 317v 
-- contextuele 309v 
-- normatieve 176, 182, 184, 187, 

219,, 224, 257, 267, 269, 319 
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-- en ongeïnterpreteerd recht 318 
-- en ongeïnterpreteerde werkelijkheid 

177,221 1 
-- -verbod 106 
-- verwijzingssysteem voor 106v 
-- en zelfduiding, zie handeling 
interpretatieschema a 
-- rechtsnorm als 176v, 196 
-- en rechtsvorming, initiële, zie aldaar 
irrelevantt product, rechtens 206v, 

220,, 263 
jedermann-probïeemjedermann-probïeem 321 
juridiseringg 70, 258 
justitiëlee organisatie 85v 
kaderr voor rechtsvorming 286, 

303v,, 307, 323 
kadi,, zie rechtspraak 
kiesrechtt 143, 268v 
koningg Midas 321v, 323, 326 
leemtee 88v, 93, 106, 297 
legaliteitt 52, 61, 122 
-- in primair recht 23 lv 
legaliteitsbeginsell  2, 7, 26, 261, 296v 
legaliteitsoordeell  285, 308, 319 
-- controlerend 326v 
-- legitimerende werking van 23lv, 320 
-- objectiviteit van 319v, 326 
-- secundair 319 
-- als waardeoordeel 287 

ziezie ook oordeel, normering 
legitimiteitt 3, 6, 7, 15, 23, 31v 
-- externe, morele 4v, 154, 277v, 304v 
-- internjuridische 232v, 275, 276v, 

291,, 294, 304v, 321 
-- materiële 294v 
-- personele, procedurele 294v, 
-- rechtsstatelijke 6, 23, 28, 

32,, 37, 43v, 45, 62, 63, 65, 
274,, 283, 290, 321v, 326, 328v 

-- volledige 305 
-- zwakke 14, 153, 286, 300, 302, 308 
legitimiteitsbeginsell  232, 309 
machtenscheidingg 2, 7, 21, 26, 52, 

101,, 114v, 128, 255v, 298 
Magnaa Charta 29v, 32 
'materieell  recht' 
-- concretisering en institutionali-

seringg van 69, 72, 79v, 97v, -* 

-**  HOv, 150, 152, 157, 281,298 
-- overwicht van 72v, 75, 80v, 132, 

152,, 159, 278, 281v, 306, 307v, 317 
ziezie ook determinering 

-- rechtssfeer van 53v, 61, 62, 
71v,, HOv, 152, 199 

materieell  wetsbegrip 2, 100, 102 
methodologiee 90, 154, 160, 172, 241 

ziezie ook individualisme 
ministeriëlee verantwoordelijkheid 

260,, 263 
monisme e 
-- en (inter)nationale rechtsorde 250v 
-- rechtstheoretisch 160, 168v, 

171,, 277, 281, 328 
monopolie,, economisch 54, 99, 

I41v,, I43v, I45v 
moreell  minimum 165v 
motief,, handelings- 76, 20lv, 220 
nalevingg van recht 122, 285 
-- sancties en 209 
-- en secundair recht 212, 221, 261 v 

ziezie ook effectiviteit 
naturalnatural justice 136 
natuurrechtt 43v, 45, 72v, 74v, l l l v , 

149,, 163v, 191, 198, 236, 243, 276 
noodtoestandd 51v 
normativismee 7, 147, 149, 

157,, 281, 307v, 323v, 330 
normativiteitt van recht 
-- sociale en gerechtvaardigde 235v, 240 

ziezie ook gelding 
onbepaaldheidsthesee 196v, 290 
objectivisme,, zie waarde(n) 
objectiviteitt 163, 319v 

ziezie ook gelding / legaliteitsoordeel 
onrechtmatigee overheidsdaad 213, 

267,, 268v, 292v 
ziezie ook statelijk onrecht 

onttoverdd recht 45, 75, 81, 122, 
152,, 158, 160, 161, 189v 

oordeel,, beslissing, normering 
-- evaluatief oordeel 287v, 319v 
-- finale beslissing 32lv 
-- juiste beslissing 304 
-- normerende beslissing 287v 
'ought'' implies 'can' and 'can abstain' 

222 2 
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overheidd (begrip) 48, 270 
persistentiee in recht 216v 
perspectief f 
-- dynamisch, statisch 177v, 191 v, 

194v,, 218, 231,284v 
-- internjuridisch 154, 189 

-- praktisch, theoretisch 186v, 189 
-- primair, secundair 211, 219, 265, 283 

-- en probleemdefinities 21 lv 
pleonasmes s 
-- geldende norm 175 
-- rechts-staat 63v 
pluralismee 46, 51, 145, 

149,, 150, 245v, 269 
'politiekk recht' 
-- en handelingsvrijheid, zie aldaar 
-- overwicht van 80 
-- rechtssfeer van 62v, 71, 110v, 152, 

154,, 214v, 276v, 305v, 322, 326, 328 
-- gezag in 46, 206 
-- als wilssfeer 61, 63 

-- en soevereiniteit 47v, 64v, 73 
-- theorie over 170, 216, 281 

ziezie ook soevereiniteit / willekeur / 
zelfbinding g 

positiviteitsbeginsell  190, 197, 199v, 
206,, 210, 216, 219, 249, 284, 303, 308 
prejudiciëleprejudiciële procedure 106 
prerogatieff  van de Kroon 113v, 119 
rationaliteitt van rechtspraktijk 

82v,, 115, 141, 144, 153, 214 
ziezie ook calculatie 

recht t 
-- abstract-algemeen 7, 83, 87v, 

108,, 129, 142, 148, 296 
-- algemeen geformuleerd 97v, 118v, 137 
-- inhoud van, zie aldaar 
-- (ir)rationeel, zie rationaliteit 
-- materieel, zie aldaar 
-- nieuw 284, 309, 312v 
-- ongeschreven 26, 95, 148, 171, 192 
-- onttoverd, zie aldaar 
-- preïnterpretatief 318 
-- primair en secundair 208v, 

246v,, 261v, 267, 293 
-- systematisering van 88 
-- veroudering van 309v, 31 lv 

ziezie ook rechtsnorm / rechtsorde 

rechtt en macht46, 48v, 50, 63, 64v, 67, 
68v,, 128, 140, 142, 161v 162, 168v, 

187v,, 193v, 201v, 221, 226v, 231, 283 
ziezie ook rechtsmacht 

rechtt en moraal 53, 61, 64, 76, 122, 
161,, 162, 164v, I66v, 196, 197v, 
209,, 211, 214v, 235v, 237v, 303 

rechter r 
-- controle, toetsing door 306, 327 
-- geblinddoekte 92 
-- staat als 31 
-- strikt gebonden 93 
-- als subsumptieautomaat 108 
rechtsbewustzijn,, -overtuiging 145v, 

147,, 249, 301 
rechtsfuncties,, zie functies van recht 
rechtsgemeenschapp 185, 247v 
-- ontstaan van 204 
-- minimale 242 
rechtshandhavingg 46, 48, 49, 51, 112v 
rechtsmacht t 
-- arbitraire 50 
-- creatieve 32, 35, 36v, 65 
-- onbeperkte 47, 53, 59, llOv, 154 
-- originaire 7, 47, 49, llOv, 154 
-- ongebonden 49, 158 
rechtsnorm m 
-- algemene, individuele 36, 49, 

79,, 97, 132 
-- bevoegdheid verlenende 174, 179v, 

198,, 210, 297 
-- geldige, zie gelding / pleonasmes 
-- als interpretatieschema 176v, 196 
-- open 94v, 144, 146, 148v, 150, 301v 
-- vage, zie vaagheid 
-- verplichtende 161, 174, 210v, 219, 

231,233,261,, 262,265, 292v 
-- verwijzende 94v, 144, 300v, 319 

ziezie ook recht / Sollen 
rechtsorde e 
-- bureaucratisering van 264, 292 
-- als dwangorde, zie aldaar 
-- eenheid van de, zie aldaar 
-- feitelijke basis van 176v, 225 
-- en hiërarchie, zie aldaar 
-- internationale, nationale 250v 
-- partiële, zie deelrechtsorde 
-- staat als, zie identiteitsthese 
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-- als rechtsgemeenschap 185 
-- verstatelijking van 245 
rechtsorgaann 243,261,265, 

289,, 292, 319v, 328 
rechtsplicht t 
-- tot aangaan sociaal contract 123v 
-- ambtelijke 26lv, 269, 292v 
-- en bevoegdheid 262 
-- en sanctie 209v, 26lv 
rechtspolitiekk 163, 164, 166v, 273v, 309 
rechtspositivismee 5, 6, 7, 38, 162, 

166,184,, 208, 235, 244, 282, 328 
-- soft, inclusive positivism, zie incor-

poratiethese e 
rechtspraak k 
-- binding aan recht van 13, 104v, 

136,, 284, 329 
-constitutionelee 261,275v 
-- grens tussen bestuur en 109, 145, 260 
-- inmenging door bestuur in 103 
-jury-- 18,45,264,284 
-- kadi- 83v, 95, 198, 330 
-- onafhankelijke 2, 21, 26, 

lOlv,, 128, 141, 146,275 
-- oneigenlijke 260 
-- organisatie van 85, 95, 264, 294 
-- overwinnaars- 214 
-- aan staat toegeschreven 269 
-- als toepassing van secundair recht 260 

ziezie ook machtenscheiding / rechter 
rechtspraktijk k 
-- berekenbaarheid van, zie rationaliteit 
-- beschrijving van 154,281,283 
-- aan recht gebonden 110, 129, 

131,, 152, 157, 275, 328 
-- door regels geleide 129, 137, 

278,, 308, 311, 314v 
-- zelfbegrip van 16lv, 240 

ziezie ook materieel recht, overwicht 
rechtsscheppingg 29, 32v, 35v, 38 
rechtsstaat t 
-- abjecte 272v 
-- begrip, concept 

-- beschrijvend, evaluatief lv 
-- en concepties van 16, 21v, 

24v,, 49, 61, 275, 326 
-- essentieel betwist 14v, 19, 23 
-- in formele zin 274v 

-- fragmentatie van 
-- in ruime zin 
-- in technische zin 
-- variabel deel van 
-- vaste kern van 

20 0 
23v v 

274v,, 276 
15v v 

5,, l lv , 
14,, 16v, 18, 22, 25 

-- consensus over 21 v 
-- klassiek liberale 24, 62, 82, 86, 90, 

HOv,, 129v, 132, 139v, 140, 295 
-- voorgeschiedenis van 28v 

ziezie ook rule of law 
rechtssubject t 
-- ambtelijk 26lv, 292 
-- en secundaire normen 210 
rechtssysteemm 88v, 90v, 92 
-- feitelijke bestaansvoorwaarden voor 

165,, 225 
-- identiteit van 192, 225, 257 
-- ontstaan van 211, 244 
-- open 89v, 141, 144, 149, 195, 300 
-- gesloten 89v, 93, 141, 148, 195, 296v 
rechtstechniekk 58v, 101, 

110,, 131,276, 293v 
-- en verplichtend recht 201 v, 

209,, 214, 220 
ziezie ook rationaliteit 

rechtstoepassing g 
-- constitutieve 318v, 326v 
-dynamischee 284v, 286v, 308, 318 
-- fouten in 305v, 326v 
-- en interpretatie, zie aldaar 
-- als functie van recht, zie aldaar 
-- en primair recht 221 
-- rechterlijke 109, 227v 
-- en rechtsnaleving 221 
-- in rechtsvormingsproces, zie aldaar 
-- statische 284v, 286v, 308, 318 

ziezie ook regels 
rechtsvindingstheoriee 106, 108, 

147,, 149, 150 
rechtsvormingg in enge zin 
-- determinerende, zie determinering 
-- als functie van recht, zie aldaar 
-- grondrechtelijke beperkingen van 59v 
-- initiële 181, 183v, 194, 196, 197, 

198v,, 200, 216, 219, 251v, 257v 
-- kader voor, zie aldaar 
-- organische 51 
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-- originate 51, 197, 200 
-- in rechtsvormingsproces, zie aldaar 
-- voorwaarden voor 198 

ziezie ook rechtsmacht / legislatieve 
soevereiniteit t 

rechtsvormingsprocess 199 
-- ambtelijke organisatie van, 

ziezie bureaucratie 
-- (de)centralisatie van, zie aldaar 
-- geldingssamenhang in 198 
-- en inhoud van recht, zie aldaar 
-- irrelevant product van, zie aldaar 
-- minimale regulering van 198 
-- en primair recht 210 
-- en Selbsterzeugung 194v 
-- uitersten van 259 
-- zuiver dynamisch 294 

ziezie ook eenheid van de rechtsorde 
rechtsvraagg en feitelijke vraag 319 
rechtsweigeringg 264, 296 
rechtswerkelijkheidd 50, 161v, 163, 166, 

185,, 191,218,221, 225 
-- als (empirisch) rechtsmateriaal 188, 

225,, 238v, 253v, 268 
rechtswetenschapp 158, 161, 

252,, 256, 273, 276 
-- empirische 167 
-- normatieve 163v 
-- object van 163v, 20 lv 
-- traditionele 166, 168, 170 

ziezie ook rechtswerkelijkheid / 
spraakgebruik,, juridisch 

rechtszekerheidd 3, 21 v, 34, 82, 
100,, 213, 272, 275, 285, 329 

rechtswaardee 164, 206, 238, 277, 287 
-- en intrinsieke morele waarde 66v 
rechtvaardigheidd 3, 14, 53, 61, 65, 67, 

129,, 135v, 163, 164, 165, 168, 238 
redelijkheidd en billijkheid 73, 95, 

145,, 147, 148, 149, 301v 
regels s 
-- binding aan, zie materieel recht, 

overwichtt van 
-- bindende kracht van 309, 313v 
-- fout in het volgen van 305 
-- inhoud van 308v 
-- als leidraad en maatstaf 286v 
-- kleverigheid van 310, 315 

-- recalcitrante ervaring met 313, 314v 
ziezie ook generalisering, normatieve 

-- rechtvaardiging van 314v 
-- strikt volgen van 315 
-- transparante 316v 
-- volgen van 286v, 289 

ziezie ook normativisme 
relativisme,, zie waarde(n) 
religiee 45, 58, 65, 

79,, 80, 170, 201,242v 
revolutiee 78, 120, 126, 218 
roverr 174, 217, 282, 284, 294 
rulerule of law 4, 18, 27v, 36v, 43, 101 
rulerule of obscolescence 218 
rulerule of recognition 181 v, 192, 224 
sanctiee 202v, 209, 213 
-- fysieke implementatie van 209, 

223,, 228, 244, 259v 
-- -recht 161, 205, 227v, 260 
-- van rechtswege intredende 244 
sociaall  contract 46, HOv, 

117v,, 121v, 139 
sociaall  gewenste toestand 164, 206, 261 
soevereiniteitt 7, 33v 
-- absolute 80v, 250v 
-- juridische 47v 
-- legislatieve 35, 36v, 45, 

47,, 49v, 51, 64, 72, 102, 119, 277 
-- als normatief begrip 248v 
-- rechts- 249 
-- rechtssfeer van, zie politiek recht 
-- relatieve 250v 
-- sociologische 47v 
SollenSollen 174, 176, 183, 220, 227 
sovereigntysovereignty of Parliament 27v, 

73,, 102, 117 
spraakgebruik,, juridisch 27, 107, 161, 

210,240,268,287,, 319 
sprong,, rechtsvormende 287v 
staat t 
-- en binding aan recht, zie aldaar 
-- als bureaucratie 27v, 261v 
-- doelen van 50 
-- in engere zin 265 
-- als handelende persoon 169v, 266v 
-- als institutie 45, 52v 
-- als machtsfeit 69v, 168v, 243, 266 
--orgaann 269v 
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-- als personificatie 266v 
-- als politiek systeem 53, 258 
-- als rechtsorde, zie identiteitsthese 
-- als rechtssubject 69, 243, 266 
-- als relatief gecentraliseerde rechtsorde 

241v,, 274 
-- in secundaire zin, zie bureaucratie 
-- als soevereine macht 27v, 47v, 68v 
-- toeschrijving aan 266v, 291 
-- volkenrechtelijke definitie van 251 
-- -svorm 272 
statelijkk onrecht 
-- primair 291 
-- secundair 292 
Stufenbau,Stufenbau, zie hiërarchie 
subjectivisme,, zie waarde(n) 
symboolwetgevingg 207, 220 
tacittacit alternative clause 181 
terugwerkendee kracht 100v, 212v, 222 
totalitarismee 26, 71, 78 
traditiee 24 ,25 ,35 ,37 ,42 ,45 ,51 ,64 
transformatie e 
-- tot geldend recht 183, 185, 187, 218, 

221,, 226, 231, 277, 290, 303 
-- bij internationaal recht 251 
uniciteitsthesee 237v, 250 
vaagheidd 14, 144v, 148v, 298, 304, 311 
verbindendee kracht 75, 76, 111, 122, 

174,, 186, 187v,231v, 249 
verplichtendee norm, zie rechtsnorm 
verzet,, recht van 31, 75, 

79,, 115, 116, 125 
voluntarisme,, zie decisionisme 
volksvertegenwoordigingg 115, 

117,, 121, 244 
vredee 111, 165 
vrijheidd 21v, 91 
-- individuele 29v, 33v, 

l l l v ,, 117, 121, 184 
-juridischee 54v, 57v, 90, 123, 131, 150 
-- natuurlijke 112, 117, 119v, 121, 123 

-- negatieve 54v, 58, 61, 90, 117, 123 
-- politieke 33, 55, 117, 125 
-- positieve 56 
-- rechtssfeer van, zie materieel recht 
-- sociologische 56v 
-- voorstatelijke 110v, 131 
waarde(n) ) 
-- conflicterende 317 
-- kennis van 166v 
-- -objectiv isme 61 
-- van rechtsstaat 4v, 13, 

22,, 61v, 129v, 132v, 140, 
153,, 157, 281, 293, 314v, 329v 

-- rechts-, zie aldaar 
-- -relativisme 62, 163 
-- -subjectivisme 61 v 
-- -vrijheid 163 
wetgever r 
-- adicatie van 107v 
-- bedoeling van 89, 91 v, 102 
-- gesluierde 90v, 99, 144 
-- als rechter 113v 
-- staat als 31v, 35, 65 
-- suprematie van 113v, 298 

ziezie ook machtenscheiding 
wetgeving,, zie machtenscheiding 
wil l 
-- algemene 118v 
-- collectieve 173 
-- politieke 151 
-- psychische 173v, 188 
-- van staat 73, 79, 169 
-- verdrags- 126v 
-- volks- 128 

ziezie ook bevelsleer / politiek recht 
willekeurr 26, 33, 49, 

73,, 85, 95v, 132, 275, 295 
zelfbindingg 37, 47, 49, 59, 68, 

72,, 81, 137, 152v, 157v, 196, 328 
zuiveree rechtsleer 52, 154, 

157v,, 162, 168, 219, 273 







GEREGELDD RECHT 

Eenn rechtspositivistische analyse van 

dee rechtsstaat 

Voorr velen in de wereld van politiek en recht spreekt het vanzelf dat Nederland 

eenn rechtsstaat is. Een waarderend begrip als 'rechtsstaat' zou echter volgens 

schrijfsterr niet maar losjesweg moeten worden gebruikt. De inzet van een debat 

overr de rechtsstaat is immers niet gering. In geding is de legitimiteit van het 

optredenn van publieke gezagsdragers, en daarmee ook de gerechtvaardigdheid 

vann de aanspraak op gehoorzaamheid die door hen wordt gemaakt. 

Rechtsstaatsopvattingenn hebben een sterke politiek-morele lading en er bestaat 

diepgaandd verschil van mening over de waarden die een staat tot rechtsstaat 

maken.. Dat meningsverschil is volgens schrijfster onoplosbaar. Maar duidelijkheid 

vann argumentatie bij waardeoordelen is niet afhankelijk van het bestaan van 

consensuss over de desbetreffende waarden. Integendeel, het meningsverschil 

steltt juist hoge eisen aan de argumentatie. Het is dan nuttig te onderkennen dat 

hett rechtsstaatsdebat niet alleen over waarden gaat, maar ook problemen kent 

vann begripsmatige aard. In dit verband onderzoekt schrijfster de vaste kern van 

hett begrip rechtsstaat: de binding van de staat aan het recht. Daarbij maakt zij 

gebruikk van de rechtsstaatstheorie van Franz Neumann en van de rechtstheorie 

vann Hans Kelsen. 

Dee scherpste vragen over de rechtsstaat zijn te stellen als men er consequent van 

uitgaatt dat recht niets anders is dan 'mensenwerk'. De binding van de staat aan 

hett recht moet dan een zelfbinding zijn. De juridische autoriteiten zelf hebben 

immerss de zeggenschap over wat als recht geldt. Als het recht door de autoriteiten 

zelff wordt gemaakt of erkend, welke eigenschappen heeft het dan, dat het hen 

kann binden? Hoe kan die binding bijdragen aan de legitimiteit van hun handelen? 

Hoee is vast te stellen of zij zich aan het recht hebben gehouden? 

Schrijfsterr concludeert dat de aanspraak van juridische autoriteiten op 

rechtsstatelijkee legitimiteit slechts terecht kan zijn, voorzover aangetoond kan 

wordenworden dat zij rechtsregels hebben gevolgd die hun politieke handelingsvrijheid 

inperken.. Overigens plaatst zij daarbij de kanttekening dat een gerealiseerde 

bindingg van de staat aan het recht slechts werkelijk legitimerend kan werken, 

voorzoverr de rechtssubjecten de waarden onderschrijven die gediend zijn met een 

regelvolgendee rechtspraktijk. 
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