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3. . 

'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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