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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. 


