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6. . 

Distributiee van rechtssferen in rationeel natuurrecht 

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

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

A.. Aquino: corrigerend en niet-corrigerend natuurrecht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.. Hobbes: minimaal en bovenminimaal natuurrecht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.. Bodin: onopgelost antagonisme 

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

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

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

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

111 Neumann 1936/1986, p. 77-83. Neumann ondersteunt zijn bespreking van Bodin in zijn 
notenapparaatt met citaten uit Six Uvres de la République, 1576: I.II , I.IV, I VIII , II.V, III.IV , 
III.V ,, VI.II , VI.IV . 



800 DISTRIBUTIE VAN RECHTSSFEREN IN RATIONEEL NATUURRECHT 

kenn van een werkelijke heerschappij van materieel recht. Er is geen over-
wichtt van materieel recht. Het rechtsstatelijke antagonisme is in Bodins 
opvattingg over het positieve recht noch in de richting van het politieke recht, 
nochh in de richting van materieel recht opgelost. 

E.. Spinoza: voorrang voor soevereiniteit 

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

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

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

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

122 Neumann p. 107-116, p. 313-317 (nt. 35 t/m nt. 75); zijn notenapparaat bevat uitgebreide 
Latijnsee citaten van Spinoza's Tractatus Theologico-Politicus (1670) en Tractatus Politicus 
(1676).. Geleid door zijn verwijzingen heb ik in vertaling vooral gebruikt: Spinoza 1670/1951, 
(Ch.. XVI) p. 200v.; (Ch. XX) p. 257v.; en Spinoza 1676/1951, (Ch. 1.6) p. 289-290; 
(Ch.. II.4) p. 292-294; (Ch. IV.4) p. 310-311; (Ch. VII.1) p. 327-328; (Ch. VIII.1) p. 345. 
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Dee enige universele grens van de soevereiniteit, en daarmee het enige 
bestaandee gebied van vrijheid, wordt bepaald door de onmogelijkheid psy-
chischee verschijnselen zoals denken en voelen te reguleren door externe 
politiekee interventie. De staat heeft geen macht waar hij zijn burgers niet 
kann dwingen door dreiging of door beloning. Alles wat Spinoza aan beper-
kingenn van de soevereiniteit ziet, valt binnen de categorie van de onver-
vreemdbaree vrijheid van gedachten en gevoelens. Dit leidt tot vrijheid van 
gedachtenn en gevoelens, niet tot uitingsvrijheid.13 

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

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


