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5. . 

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. 
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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. 


