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9. . 

Vrijheidsideeënn bij heerschappij van algemeen recht 

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

A.. Locke: zwakke heerschappij van parlementair recht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.. Rousseau: absolutisme in een ideale samenleving 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.. Kant: verdragsmodel voor wetgeving 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

333 Kersting 1994, p. 208. 

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

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

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

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

355 Kersting 1994, p. 201. 

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

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

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

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


