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Hoofdstuk 6 

Volkssoevereiniteit en (con)federalisme: 

eenheid en veelheid verenigd? 

 

1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk komt naar voren dat eenheid van beslissing, en 

representatie van die eenheid onmisbare onderdelen vormen van de op 

volkssoevereiniteit gebaseerde staat. Zowel beslissingen over, als beslissingen in 

de rechtsorde kunnen op grond van volkssoevereiniteit legitiem door sommigen 

namens allen worden genomen omdat zij de volkseenheid representeren. Waar 

het concept allen in beginsel vrij en gelijk acht, moet het recht principieel op 

hun instemming kunnen rekenen als het verbindend wil zijn. Het 

conceptualiseert die instemming door middel van het maatschappelijk verdrag, 

dat alle toekomstige burgers tot de politieke eenheid maakt die soeverein over en 

in de rechtsorde is. Instemming van het volk als eenheid staat dan juridisch 

gelijk aan instemming van alle burgers omdat beslissingen aan hen worden 

toegerekend.  

 Voor zowel meerderheidsbeslissingen als representatie geldt dat zij uitgaan 

van het erkennen en meewegen van de redelijke belangen van alle burgers. Dat 

is logisch omdat van een overstemde burger slechts dan kan worden verwacht 

dat hij zich neerlegt bij een besluit waar hij tegen is als ten minste zijn redelijke 

belangen zijn meegewogen. Zelfbestuur door het volk richt zich volgens de 

volkssoevereiniteitsidee axiomatisch op het algemeen belang van dat volk omdat 

slechts onder die voorwaarde de beslissingen van enkele representanten aan het 

gehele volk kunnen worden toegerekend. Er zijn weliswaar meer voorwaarden 

voor het goede functioneren van de staat, zoals regelmatige verkiezingen en het 

vrije mandaat van volksvertegenwoordigers, maar de eenheid van het volk en de 

noodzaak tot representatie van het volk zijn hier het meest van belang.  

 In deel I van dit onderzoek leek het er sterk op dat volkssoevereiniteit 

inherent op gespannen voet staat met (con)federalisme. Dit leek veel te maken te 

hebben met de hierboven genoemde noodzakelijke eenheid. Met name het 

Amerikaanse staatsrecht lijkt niet goed uit de voeten te kunnen met de 

combinatie van deze twee grootheden omdat de deelstaatvolkeren niet even 
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soeverein lijken te kunnen zijn als het nationale volk.
1
 Iemand moet immers in 

hoogste instantie beslissen over de bevoegdheidsverdeling tussen beide, over de 

wens een nationaal volk te blijven en over de juridische relatie tussen de 

verschillende rechtsordes. Het is moeilijk voorstelbaar dat beide tegelijkertijd als 

God over de rechtsorde kunnen zijn.  

 Hetzelfde probleem speelt in de rechtsorde. Juist omdat de eenheid van het 

volk zo’n belangrijke rol speelt bij de representatie van het volk, kan het bijna 

niet anders dan dat de (con)federale opbouw van een constitutioneel systeem 

consequenties heeft voor de representatieopdracht van het (con)federale 

parlement en zijn organisatiewijze. Het Duitse volk lijkt bijvoorbeeld wel 

volledig soeverein over, maar niet in de rechtsorde te zijn. Het is immers 

weliswaar de enige auteur van het Grundgesetz, maar heeft zichzelf een 

organisatiewijze gegeven die de Landen over veel zaken een blokkerende stem 

geeft. Het Amerikaanse Congres lijkt een gemengde 

vertegenwoordigingsopdracht te hebben die de suggestie wekt dat de staten en 

het nationale volk de soevereiniteit in de rechtsorde delen. Dat lijkt onmogelijk 

in verband met de eenheid van de soevereiniteit en haar claim dat zij het hoogste 

gezag is, maar de claim is zeker de moeite van het nader onderzoeken waard. 

 In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat volgens het concept 

volkssoevereiniteit in een (con)federaal model de relatie is tussen de volkeren en 

hun representanten. Hieronder wordt ook de vraag begrepen of het denkbaar is 

dat er zowel een centraal soeverein volk is als meerdere soevereine decentrale 

volkeren zijn en wat, als dat laatste het geval is, de relatie tussen die soevereinen 

is. Kan de eenheid ‘federaal volk’ bijvoorbeeld bestaan uit meerdere eenheden 

‘decentraal volk’ zonder dat een van hen de soevereiniteit verliest? En is het 

überhaupt wel denkbaar dat verschillende soevereinen samen één federatie of 

confederatie met gezamenlijke organen scheppen? De al eeuwen bediscussieerde 

vraag naar het verschil tussen statenbond, bondsstaat en eenheidsstaat wordt hier 

onder de loep genomen. Een vervolgvraag is wat in dergelijke constitutionele 

systemen de relatie is tussen de soevereine volkeren en hun (onderscheiden) 

organen. Hierbij moet duidelijk worden in welk opzicht een (con)federaal 

parlement afwijkt van dat van een eenheidsstaat.  

 De relevantie van deze vragen voor de hoofdvraag van dit onderzoek schuilt 

uiteraard niet (louter) in systematisering van de verschillende gebruikte termen. 

Waar deel I afsloot met de voorlopige conclusie dat het Europees Parlement de 

vertegenwoordiger van de gemeenschap van Unievolkeren is, moet dit 

hoofdstuk nader in kaart brengen of dat theoretisch gezien eigenlijk wel kan en 

wat de consequenties van die conclusie zijn. Het vorige hoofdstuk maakte 

duidelijk dat meerderheidsbeslissingen binnen één volk mogelijk zijn omdat er 

daarbinnen juridisch toegerekend kan worden. Formeel zijn het immers niet de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1  Met ‘het nationale volk’ wordt hier niets anders bedoeld dan het ‘gehele’ of, in dit geval, 

‘Amerikaanse’ volk. Niet wordt gedoeld op het concept ‘natie’, als tegengesteld aan 

‘volk’. 
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verzamelde individuen die beslissen, maar is dat het volk als zelfstandige 

entiteit. Als het Parlement echter niet één, maar meerdere volkeren 

representeert, is uiteraard de vraag van belang op welke grondslag juridische 

toerekening tussen die volkeren kan plaatsvinden. De enkele gedachte of stelling 

dat ze samen een gemeenschap zijn waarbinnen kan worden toegerekend maakt 

immers niet duidelijk waarom dat mogelijk en geloofwaardig zou zijn. Dit 

hoofdstuk onderzoekt (con)federalisme dan ook niet primair omdat dat 

interessant is voor het Duitse of Amerikaanse staatsrecht, maar omdat dat nu 

eenmaal de concepten zijn die traditioneel worden gebruikt voor op meerdere 

soevereinen gebaseerde staatssystemen.  

 Voor de debatten over (con)federalisme geldt, meer nog dan voor de 

ontwikkeling van het concept volkssoevereiniteit, dat de theorieën van auteur tot 

auteur verschillen en dat ‘de bondsstaat’ dus niet bestaat. Alleen al over de vraag 

of de bondsstaat überhaupt theoretisch mogelijk is bestaat al honderden jaren 

debat. Het zou dan ook wat al te ambitieus zijn hier te pogen het definitieve 

antwoord op dergelijke vragen te willen geven. In plaats daarvan illustreert dit 

hoofdstuk de verschillende tradities die bestaan in het denken over soevereiniteit 

en (con)federalisme, zodat die in het volgende hoofdstuk aan het huidige 

Europese debat gekoppeld kunnen worden. Het gebruikt daarbij grofweg 

dezelfde methode als het vorige hoofdstuk, behalve dan dat er dus niet één maar 

meerdere concepten in naar voren komen.  

 Het hoofdstuk is gegroepeerd rondom verschillende grote debatten over, en 

enkele individuele theoretische vernieuwingen in het denken over soevereiniteit 

en (con)federalisme. Op deze manier wordt duidelijk hoezeer tijdgenoten 

reageerden op elkaar, hoezeer het debat vaak ingegeven was door de noodzaak 

tot theorievorming over een specifiek staatssysteem en hoezeer schrijvers oudere 

theorieën overnamen en verfijnden. Deze laatste tendens maakt het begrijpelijk 

dat elkaar opvolgende (con)federalismedebatten tot op zekere hoogte 

herhalingen van zetten zijn. Aan de andere kant laten de theoretische 

vernieuwingen die steeds werden aangebracht goed zien hoe is gepoogd wel 

theoretisch vooruit te komen. Deze wisselwerking tussen oud en nieuw is voor 

de Europese Unie interessant omdat de constitutionele debatten die erover 

gevoerd worden tezamen in zekere zin het derde grote debat over soevereiniteit 

en (con)federalisme zijn.
2
  

 Ongelukkigerwijs is het niet mogelijk gebleken de bestaande 

theorievorming op het gebied van (con)federalisme kort en bondig uiteen te 

zetten. Waar mogelijk is slechts één auteur per ‘stroming’ besproken en zijn 

velen dus weggelaten. Ook daarmee is dit hoofdstuk echter omvangrijker 

geworden dan het voorgaande. Ter rechtvaardiging hiervan kan evenwel worden 

aangevoerd dat de verschillende besproken schrijvers eerst samen goed duidelijk 

maken welke theoretische problemen het hoofd moet worden geboden en welke 

oplossingen er voor die problemen zoal zijn bedacht. Vanwege de omvang bevat 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2  Grimm, Souveränität, p. 107 en p. 111 en Forsyth, Unions of States, p. 105 en p. 133. 
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dit hoofdstuk enkele korte tussentijdse beschouwingen die zoveel mogelijk de 

opgedane kennis bondig samenvatten en structureren. 

 Tot slot is het nuttig dit hoofdstuk te beginnen met twee werkdefinities, 

omdat (con)federalismeterminologie met de tijd nogal van inhoud veranderd is 

en lang niet alle auteurs dezelfde betekenis geven aan dezelfde termen. 

Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van eigen definities. Onder confederalisme 

wordt dan verstaan: het op zodanige wijze duurzaam samenwerken door 

verschillende staten dat zij zich gedragen als staatsrechtelijke eenheid, terwijl 

iedere staat zijn soevereiniteit behoudt. Onder federalisme wordt verstaan: het 

op zodanige wijze duurzaam samenwerken door verschillende staten dat zij zich 

gedragen als staatsrechtelijke eenheid, waarbij de soevereiniteit gedeeld lijkt te 

worden tussen de federatie en zijn onderdelen. Deze werkdefinities zijn 

uiteraard niet ideaal of perfect, maar dat hoeft ook niet. Dit hoofdstuk reflecteert 

juist op die definities zodat eventuele onjuistheden erin snel genoeg duidelijk 

worden. 

 

2. De (con)federatie als theoretisch probleem 

2.1 Rousseau: de (on)mogelijkheid van federalisme  

Rousseaus Considérations sur le Gouvernement de Pologne zijn bij uitstek 

geschikt als vertrekpunt van beschouwingen over (con)federalisme en 

volkssoevereiniteit, omdat deze theorie goed de innerlijke theoretische spanning 

laat zien die de verschillende theorieën in het debat over (con)federalisme en 

(volks)soevereiniteit kenmerkt.
3
 Met name bestaat deze spanning tussen de 

eigen beslismacht van lokale volksvergaderingen en de uiteindelijke wens tot 

nationale eenheid.
4
 Deze spanning kwam in hoofdstuk 3 en 4 ook al naar voren, 

en lijkt dus inherent aan een op volkssoevereiniteit gebaseerde bondsstaat te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3  Vertaald in Rousseau, ‘Considerations’, Considerations on the Government of Poland. 

Rousseau heeft ook specifiek geschreven over confederalisme. Omdat zijn 

confederalismetheorie evenwel veel minder consistent en instructief is dan zijn 

Considérations wordt die hier niet uitgebreid besproken. Zie erover nader J.J. 

Rousseau/C.E. Vaughan, ‘A Lasting Peace through the Federation of Europe: Exposition 

and Critique of St. Pierre’s Project’ (Statement of St. Pierre’s Project, en Criticism of 

Saint Pierre’s Project for Perpetual Peace, vertaald door C.E. Vaughan (1917)), herdrukt 

in: D. Karmis en W. Norman (red.), Theories of federalism, a reader, New York: Palrave 

Macmillan 2005, p. 59-86, P. Riley, ‘Rousseau as a Theorist of National and 

International Federalism’, Publius 1973, vol.3, nr. 1 en Forsyth, Unions of States, p. 85-

95. Zie verder R. Fralin, Rousseau and representation, a study of the development of his 

concept of political institution, New York: Colombia University Press 1978.  
4  Fralin, Rousseau and representation, p. 180 en Riley, ‘Rousseau as a Theorist of 

National and International Federalism’, p. 7. 
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zijn. De Considérations zijn een poging van Rousseau om zijn theorie over 

volkssoevereiniteit toepasbaar te maken op grote volkrijke staten. Het 

eindresultaat daarvan is een federalismetheorie waarin hij, in afwijking van zijn 

eerdere werk en zeer waarschijnlijk schoorvoetend, koos voor een representatief 

stelsel met twee bestuurslagen.
5
 Interessant eraan is onder meer dat hierbij 

uiteindelijk onduidelijk blijft waarom ‘centraal’ door de Landdag genomen 

besluiten precies gelegitimeerd moeten worden geacht. 

 Het representatieve stelsel is de belangrijkste theoretische vernieuwing van 

de Considérations ten opzichte van Rousseaus eerdere werk.
6
 Concreet stelt 

Rousseau voor de lokale standenvergadering, de Diétines of paltsvergaderingen, 

om te vormen tot volksvergaderingen en die tot het zwaartepunt van de statelijke 

ordening te maken. Ze zouden zoveel mogelijk zichzelf moeten besturen, terwijl 

ze op nationaal niveau intensief, maar op een beperkt terrein zouden moeten 

samenwerken.
7
 De nationale samenwerking zou moeten plaatsvinden in de 

Landdag, waarin representanten van alle paltsvergaderingen zouden moeten 

plaatsnemen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5  Met name Fralin is ervan overtuigd dat Rousseaus keuze voor representatie alles te 

maken heeft met de omvang van Polen. R. Fralin, ‘The Evolution of Rousseau's View of 

Representative Government’, Political Theory 1978, vol. 6, nr. 4, special issue: Jean 

Jacques Rousseau en Fralin, Rousseau and representation, p. 181: ‘Perhaps the most 

dramatic concession that Rousseau made was his acceptance of representative 

government in Poland. His acceptance was reluctant, but in view of Poland’s immense 

size he saw no alternative.’ Vgl. Rousseau, ‘Considerations’, p. 181-183, p. 192 en p. 

206. 
6   Een andere vernieuwing bestond uit een drieklassenstelsel, waarbij burgers niet 

principieel gelijk waren, maar op basis van verdienste konden ‘promoveren’ naar de 

hogere klasse. Rousseau, ‘Considerations’, p. 183-187 en p. 245-257. Zie o.a. p. 186-187, 

p. 239 en p. 251 voor de geleidelijke opleiding en vrijlating van de serfs. Volgens Fralin 

stelt Rousseau massademocratie gelijk aan tumult en beroering. Zie hierover, en over de 

Pools-historische achtergrond ervan Fralin, Rousseau and representation, p. 188-189 en 

p. 192. 
7  Rousseau, ‘Considerations’, p. 181-183; Hoogers, ‘Considerations’, p. 150. Zie ook 

Fralin, Rousseau and representation, p. 191. Deze hervorming wordt vaak beschreven als 

de opdeling van Polen in 33 republieken. Zie bv. Riley, ‘Rousseau as a Theorist of 

National and International Federalism’, p. 10 en Fralin, Rousseau and representation, p. 

181. Deze beschrijving is echter in zoverre ongelukkig dat het niet Rousseaus bedoeling 

was Polen daadwerkelijk te laten bestaan uit 33 verschillende staatjes. Hij spreekt 

immers op verschillende plaatsen in de Considérations van ‘the nation’, ‘the body of the 

[Polish] republic’, en ‘the entire body of the nation’, die niet doorbroken mag worden. 

Zie Rousseau, ‘Considerations’, resp. p. 208, p. 183 en p. 201. Zie ook Hoogers, De 

verbeelding van het souvereine, p. 61. Riley meent wel enigszins terecht dat Rousseau 

zichzelf tegenspreekt in de Consíderations. Hij lijkt namelijk niet heel consequent te zijn 

in zijn woordkeuze op dit punt. Aan de andere kant zou het ook kunnen dat deze 

ambivalentie nu juist de essentie van zijn federalisme is. Riley, ‘Rousseau as a Theorist 

of National and International Federalism’, p. 7. 
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 De paltsvergaderingen moeten hun afgevaardigden volgens Rousseau een 

strikt, bindend mandaat geven, terwijl ze op de naleving ervan scherp moeten 

toezien. Dit toezicht zou er onder meer uit moeten bestaan dat Landdagzittingen 

in de regel niet langer dan zes weken mogen duren en in uitzonderingsgevallen 

niet langer dan twee jaar.
8
 Na afloop van iedere zitting zouden de 

afgevaardigden individueel publiekelijk verantwoording moeten afleggen aan 

hun paltsvergadering over hun stemgedrag en handelwijze.
9
 Op deze wijze 

zouden ze zowel juridisch als praktisch sterk gebonden worden aan de door de 

eigen paltsvergadering vastgestelde wil.
10

 Die willen zouden daardoor overeen 

moeten komen met de landelijk vastgestelde volkswil, waarmee nationale wetten 

gelegitimeerd zouden kunnen worden geacht.
11

 

 Problematisch aan dit voorstel lijkt wel dat er 33 paltsen zouden zijn die 

ieder geheel autonoom de instructies voor hun eigen afgevaardigden vaststellen. 

De instructies zouden waarschijnlijk vrijwel nooit gelijkluidend zijn. Waar 

Rousseau meent dat het primair de paltsvergaderingen zijn die de algemene wil 

vaststellen, lijkt het dus heel moeilijk te worden overeenstemming tussen de 

paltsen te bereiken over de inhoud van nationale wetten.
12

 Aangezien hij 

expliciet verklaart dat wetten slechts verbindend zijn voor diegenen die er 

persoonlijk of door tussenkomst van representanten voor hebben gestemd wordt 

dat een groter probleem.
13

 De suggestie wordt zo immers gewekt dat wetten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8  Rousseau, ‘Considerations’, p. 193-196; Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 

63. Zie ook Fralin, Rousseau and representation, p. 84. 
9  Deze individuele verantwoording is volgens Rousseau nodig opdat er geen verwarring 

ontstaat tussen schuldigen en onschuldigen en afgevaardigden zich zo niet achter elkaar 

kunnen verschuilen. Rousseau, ‘Considerations’, p. 204-205; Hoogers, ‘Considerations’, 

p. 151-152; Fralin, Rousseau and representation, p. 183-185; J. Lukowski, ‘Recasting 

Utopia: Montesquieu, Rousseau and the Polish Constitution of 3 May 1791’, The 

Historical Journal 1994, vol. 37, nr. 1, p. 71.  
10  Rousseau, ‘Considerations’, p. 193-194. Of in de woorden van Lukowski: ‘The 

instructions were precisely the best available means of expressing the will of the nation. 

Their mandatory character would obviate the dangers of the national will being perverted 

by its representatives, as the English foolishly permitted their parliament to do.’ 

Lukowski, ‘Recasting Utopia’, p. 71.  
11  In zijn algemeenheid moet de algemene wil volgens Rousseau weliswaar door het volk 

zelf worden vastgesteld, maar als dat praktisch onmogelijk is kunnen wetten volgens hem 

ook legitiem (d.w.z. in overeenstemming met de algemene wil) tot stand komen door 

middel van vaststelling door afgevaardigden. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 3.3. Zie ook 

Rousseau, ‘Considerations’, p. 185 en p. 193-195. Vgl. Hoogers, De verbeelding van het 

souvereine, p. 64. 
12  Zie o.a. Rousseau, ‘Considerations’, p. 193-194 en Hoogers, ‘Considerations’, p. 151-

152 voor de instructies als vastlegging van de algemene wil. 
13  Rousseau, ‘Considerations’, p. 185; Fralin, ‘Rousseau's View of Representative 

Government’, p. 529-530; Fralin, Rousseau and representation, p. 182.  
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slechts bij concurrente meerderheid door de verschillende representanten kunnen 

worden vastgesteld.
14

 

 Anders dan wellicht voor de hand had gelegen vindt Rousseau echter dat 

nationale wetten bij meerderheid door de Landdag moeten worden vastgesteld.
15

 

Hij vindt weliswaar dat de paltsvergaderingen (primair) de algemene wil 

vaststellen, maar toch ook dat nationale wetten de uitdrukking zijn van de 

algemene wil van de natie. Er is in zijn ogen maar één Poolse natie, zodat 

nationale wetten, die de uitdrukking van haar algemene wil zijn, verbindend zijn 

voor alle paltsen.
16

 Er zullen dus overstemde paltsen zijn, wier lokaal 

vastgestelde instructies niet tot volkswil gepromoveerd is. Het heeft er daarmee 

alle schijn van dat de nationale algemene wil aan de overstemde 

paltsvergaderingen wordt toegerekend. Als wetten immers slechts verbindend 

zijn voor diegenen die er (middels hun representanten) voor hebben gestemd en 

alle nationale wetten verbindend zijn voor alle paltsen, dan moet de door de 

meerderheid van de Landdag vastgestelde wil eigenlijk wel ook de wil van de 

overstemde paltsen zijn. Er zou daarmee sprake zijn van juridische toerekening 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14  Waar Rousseau stelt dat de door de paltsvergaderingen vastgestelde instructies gezien 

moeten worden als weergave van de algemene wil, is het dan ook wellicht beter te 

spreken de weergave van de algemene willen van de natie. Hoogers wijst er in dit 

verband op dat hij spreekt van ‘les volontés de la nation’ (meervoud). Hoogers, 

‘Considerations’, p. 152. Ongelukkigerwijze wordt dit wel vertaald met ‘the will of the 

nation’. Zie bv. Fralin, Rousseau and representation, p. 184. Voor het begrip 

‘concurrente meerderheid’, zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.1. 
15  Dit laatste zegt Rousseau weliswaar nergens expliciet maar kan wel worden afgeleid uit 

een aantal passages. Hij heeft het bijvoorbeeld meerdere malen over het tellen van de 

stemmen, hetgeen onzinnig zou zijn als iedere afgevaardigde een veto zou hebben. Zie 

bv. Rousseau, ‘Considerations’, p. 198-199 en p. 204-205. 
16  Van deze regel wordt volgens Rousseau zelfs niet afgeweken als vastgesteld kan worden 

dat afgevaardigden hun mandaat te buiten zijn gegaan. Desnoods moeten de betrokken 

paltsen hun afgevaardigden maar onthoofden, maar door de Landdag genomen 

beslissingen staan hoe dan ook vast: ‘he goes out of his way to emphasize the finality of 

the diet’s legislative authority by denying the dietines, the regional popular assemblies, 

the right even to protest decisions of the diet, much less to amend them.’ Fralin, 

‘Rousseau's View of Representative Government’, p. 530. Vgl. Rousseau, 

‘Considerations’, p. 193-195 en p. 199, Hoogers, ‘Considerations’, p. 151-152 en 

Hoogers, De verbeelding van het souvereine, p. 63. Rousseau kent slechts één 

uitzondering op de meerderheidsregel, namelijk bij beslissingen over fundamentele 

wetten. Die zou de Landdag bij unanimiteit moeten vaststellen. Aangezien Rousseau 

deze regel ook voorstaat in kleine republieken doet ook die kennelijk geen afbreuk aan de 

eenheid van de Poolse natie. Rousseau, ‘Considerations’, p. 214-217; Fralin, Rousseau 

and representation, p. 185. Het verantwoordingsdebat met de afgevaardigden zal 

vanwege de verbindendheid van genomen besluiten vooral gaan over de vraag of zij 

nogmaals naar de Landdag gestuurd kunnen worden en hoe zij eventueel gestraft moeten 

worden. Rousseau, ‘Considerations’, p. 183 en p. 194-195. Zie ook Hoogers, 

‘Considerations’, p. 151-152 en Fralin, ‘Rousseau's View of Representative 

Government’, p. 530; Fralin, Rousseau and representation, p. 182. 
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in twee stappen: enerzijds stelt de meerderheid van elke paltsvergadering 

juridisch vast wat de wil van de gehele palts, inclusief de lokale minderheid is, 

terwijl de meerderheid van representanten juridisch vaststelt wat de wil van de 

Poolse natie, inclusief die van de overstemde representanten (lees: paltsen) is. 

 Deze logisch te beredeneren conclusie expliciteert Rousseau zelf evenwel 

niet. Daarmee blijft het de vraag of hij in zijn werk voor Polen een 

pragmatische, in het licht van de omvang van Polen noodzakelijke keuze voor 

representatie maakt, of dat hij getrapte juridische toerekening ook daadwerkelijk 

een goed idee vindt. Onduidelijk blijft daarbij ook of hij de soevereiniteit 

uiteindelijk toekent aan de Poolse natie, of aan de (onderscheiden) 

paltsvergaderingen. Hoe dan ook onderstrepen Rousseaus Considérations de 

spanning die federalisme oplevert tussen de eenheid of eigenheid die 

volkssoevereiniteit meebrengt, en de noodzaak tot juridische samenwerking die 

(con)federalisme oplevert. Een grote vraag blijft daarmee hoe federale, bij 

meerderheid genomen beslissingen legitiem kunnen worden toegerekend aan 

alle lidvolkeren (zonder dat zij noodzakelijkerwijs tot één volk worden). En hoe 

de soevereiniteit van de lidvolkeren verenigd kan worden met (con)federale 

samenwerking, als er niet bij unanimiteit besloten zal worden. 

 

3. Het Amerikaanse debat over het ‘nieuwe’ fenomeen bondsstaat 

3.1 Madison: confederalisme en unitarisme gemengd 

De eerste daadwerkelijke toepassing van de idee van de bondsstaat vond plaats 

in Amerika, bij de oprichting van de Verenigde Staten.
17

 Over de aard van de 

nieuw opgerichte unie is het een en ander te doen geweest. Dit was niet 

verwonderlijk omdat er geen passend voorbeeld was waarnaar men zich kon 

richten. De Verenigde Staten waren volgens sommigen vooral een 

samenvoeging van de eenheidsstaat en de statenbond. Anderen zagen ze vooral 

als statenbond, terwijl weer anderen ze als heel ingewikkelde eenheidsstaat 

beschouwden. Dit heeft zeer interessante theorievorming over de aard van de 

nieuwe unie en het combineren van meerdere soevereinen in één statelijk 

verband opgeleverd.
18

 Het Amerikaanse debat heeft veel invloed gehad op latere 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17  ‘The history of federal theory takes a radical turn with the American invention of a new 

type of federal system in the late eighteenth century.’ Karmis & Norman (red.), Theories 

of federalism, p. 103. 
18  Volgens Forsyth is dit debat überhaupt het meest interessante van zijn tijd: ‘From the end 

of the eighteenth century to the middle of the nineteenth century by far the most 

interesting discussion of federal Union took place in the United States of America and 

was related to the nature of the constitution drafted in Philadelphia in 1787.’ Forsyth, 

Unions of States, p. 105. Haines meldt daarbij dat het eigenlijk al zo oud is als de 
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federalismedebatten en is, zoals in hoofdstuk 4 bleek, nog steeds zeer relevant 

voor de hedendaagse Amerikaanse staatsrechtbeoefening.
19

 Als 

vertegenwoordigers van de drie meest geijkte stromingen worden hier Madison, 

Calhoun en Webster besproken. 

 Madisons visie op de aard van de Unie en de relatie tussen 

volkssoevereiniteit en federalisme komt het duidelijkst naar voren in Federalist 

Paper 39, waarin hij reageert op de kritiek van tegenstanders van de 

voorgestelde grondwet, die stellen dat die een unitaire staat behelst zonder dat 

daarvoor een deugdelijke grondslag bestaat.
20

 In het opstel ‘onderzoekt’ hij 

daarom op basis van een aantal elementen wat de aard van de nieuw op te 

richten federatie is en komt tot de conclusie dat die een ‘compound republic’ is, 

die ‘partly federal, partly national’ is.
21

 Het wezen van de nieuwe bondsstaat 

lijkt hierbij vooral te schuilen in het woord compound: de nieuwe republiek 

combineert confederalisme en unitarisme volgens Madison op gebalanceerde 

wijze in één statelijk verband.  

 De wijze van totstandbrenging van dat statelijke verband is volgens 

Madison confederaal: elk van de Amerikaanse volkeren kan slechts door vrije 

wilsakt aan de nieuwe Constitutie gebonden worden.
22

 Dat de meerderheid van 

een volk de minderheid kan binden lijkt daarbij zo vanzelfsprekend dat hij dat 

niet noemt of uitlegt. Waar het hem om lijkt te gaan is dat niet de meerderheid 

van alle (stemgerechtigde) Amerikaanse burgers beslist over het lot van de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

onafhankelijkheidsverklaring. Haines, The role of the Supreme Court, p. 561. Opvallend 

is overigens dat het Amerikaanse debat geen aansluiting zocht bij eerdere theorieën. De 

achtergrond daarvan lijkt te zijn dat men de Amerikaanse federale unie als een geheel 

nieuw fenomeen beschouwde dat niet te vergelijken viel met eerdere allianties. Spain, 

The political theory of John C. Calhoun, p. 184. 
19  Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 105-106 en Bassani, ‘State's Rights’, p. 135.  
20  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, Federalist Paper 39, p. 184.  
21  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 187. De term ‘compound republic’ is ontleend aan 

J. Madison, ‘Federalist Paper No. 51’, in: The Federalist. A collection of essays written 

in favour of the new constitution, as agreed upon by the federal convention, September 

17, 1787, New York: J. and A. McLean, herdrukt in: A. Hamilton, J. Madison en J. 

Jay/T. Ball (red.), The Federalist with Letters of “Brutus”, Cambridge: Cambridge 

University Press 2005, p. 253. Zij beschrijft het beste kernachtig wat Madison bedoelt in 

Federalist Paper 39. Karmis en Norman merken in dit verband op dat in de tijd van 

Madison de termen federatie en confederatie synoniemen waren. Karmis & Norman 

(red.), Theories of federalism, p. 103. Federalist Paper 39 gaat in zekere zin juist ook 

over het verschil tussen beide. Zie voor de instemming van Hamilton met Madison 

(uitgebreid) Forsyth, Unions of States, p. 108-111 en voor de (latere) ideeën van de derde 

auteur die onder het pseudoniem The Federalist schreef, John Jay, Haines, The role of 

the Supreme Court, p. 107 en p. 135 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 163. Zie 

ook Forsyth, Unions of States, p. 106, Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, 

p. 424 en Bassani, ‘State's Rights’, p. 135.  
22  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 184-185; Forsyth, Unions of States, p. 106-107. 

Zie ook Haines, The role of the Supreme Court, p. 110.  
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Constitutie, maar de meerderheid per staat.
23

 Een gevolg hiervan is dan ook dat 

er na verloop van tijd zou blijken dat sommige Amerikaanse volkeren zich wel 

aan de Constitutie hadden gebonden en andere niet.
24

 

 De ratificatiewijze van de Amerikaanse Constitutie is evenwel interessanter 

dan Madison doet voorkomen. Anders dan voor confederaties gebruikelijk was 

vaardigden de Amerikaanse volkeren in zijn ogen immers zelf het verbindende 

‘basisdocument’ uit, terwijl statenbonden typisch op een confederatieverdrag 

tussen staten gebaseerd waren. Hoewel Madison in zijn inhoudelijke 

beschrijving geheel gelijk heeft, kan de typering van de ratificatiewijze als 

‘confederaal’ dus beter worden vervangen door ‘compound’ of ‘gemengd’. 

 In de nieuw opgerichte bondsstaat zijn de verschillende verkiezingswijzen 

van het Huis van Afgevaardigden, de Senaat en de President volgens Madison 

respectievelijk unitaire, confederale en gemengde elementen.
25

 Het Huis zou 

zijn gezag, net als in een eenheidsstaat, ontlenen aan het Amerikaanse volk, 

waarbij de zetels evenredig per staat naar inwonertal verdeeld zouden zijn. Op 

die wijze zou het ieder volk naar rato van omvang representeren.
26

  

 Daar tegenover staat volgens Madison de verkiezingswijze van de Senaat, 

die typisch confederaal is omdat de staten daarin gelijkelijk vertegenwoordigd 

zijn, als ‘political and coequal societies’.
27

 Het confederale element van de 

Constitutie brengt volgens hem dus mee dat de verschillende staten door de 

federatie op basis van gelijkheid moeten worden behandeld. Kennelijk betekent 

dit wel dat ze een gelijk stemrecht in de Senaat hebben, maar niet dat ze een 

vetorecht hebben. De Senaat stemt immers bij meerderheid, zodat een 

meerderheid van representanten de juridische wil van de gehele Senaat vastlegt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

23  Als 9 van de 13 statelijke meerderheden voor de Constitutie hadden gestemd zou ze 

volgens art. VII in werking treden. Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. Madison 

verwijst voor de achtergrond van deze procedure erop dat Rhode Island had geweigerd 

een delegatie naar de conventie te sturen die had geleid tot het ontwerp van de 

Constitutie. 12 staten zouden zich volgens hem niet afhankelijk moeten maken van ‘the 

perverseness or corruption of a thirteenth’ J. Madison, ‘Federalist Paper No. 40’, in: The 

Federalist. A collection of essays written in favour of the new constitution, as agreed 

upon by the federal convention, September 17, 1787, New York: J. and A. McLean, 

herdrukt in: A. Hamilton, J. Madison en J. Jay/T. Ball (red.), The Federalist with Letters 

of “Brutus”, Cambridge: Cambridge University Press 2005, p. 191.  
24  Rhode Island bijvoorbeeld niet. 
25  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185; Forsyth, Unions of States, p. 107. Vgl. J. 

Madison, ‘Federalist Paper No. 45’, in: The Federalist. A collection of essays written in 

favour of the new constitution, as agreed upon by the federal convention, September 17, 

1787, New York: J. and A. McLean, herdrukt in: A. Hamilton, J. Madison en J. Jay/T. 

Ball (red.), The Federalist with Letters of “Brutus”, Cambridge: Cambridge University 

Press 2005, p. 225-226. 
26  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. Zie ook Karmis & Norman (red.), Theories 

of federalism, p. 103. 
27  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. 
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Hoewel Madison dit in het geheel niet bespreekt is er in zekere zin dus sprake 

van een gemengd element.
28

 

 Des te interessanter is daarmee de wijze waarop Madison zijn visie op de 

aard van de verkiezingswijze van de President verwoordt: ‘The immediate 

election of the President is to be made by the States in their political characters. 

The votes allotted to them are in a compound ratio, which considers them partly 

as distinct and coequal societies, partly as unequal members of the same 

society.’
29

 De staten worden in deze procedure dus deels beschouwd als 

onderscheiden samenlevingen en deels als ongelijke leden van één samenleving. 

Dit maakt het ingewikkeld de positie van de President en zelfs überhaupt de aard 

van de federale unie te duiden. De President wordt volgens Madison immers in 

één procedure door zowel het nationale volk als de staten gekozen, terwijl deze 

twee verkiezingswijzen zozeer samenvallen dat ze niet van elkaar kunnen 

worden onderscheiden.  

 Dat lijkt echter precies zijn punt te zijn: dat de nieuwe bondsstaat niet netjes 

in de ene of de andere categorie valt, omdat hij een mengsel van confederalisme 

en unitarisme is. De Constitutie gaat volgens hem deels uit van een nationale 

samenleving en deels van naast elkaar bestaande gelijkwaardige statelijke 

samenlevingen. En dat alles in één (bonds)statelijk verband.
 30

  

 Deze lezing wordt bevestigd door Madisons beschrijving van de federale 

bevoegdheden. De Constitutie is volgens hem namelijk confederaal ten aanzien 

van de reikwijdte, maar unitair ten aanzien van de werking ervan.
31

 Concreet 

zou dit betekenen dat de federatie weliswaar gelimiteerde bevoegdheden heeft 

en de staten soeverein blijven ten aanzien van alle andere bevoegdheden, maar 

vooral ook dat waar de federatie bevoegd is, die net zo indringend kan optreden 

als een eenheidsstaat.
32

 De federatie kan volgens hem binnen zijn 

bevoegdhedenbereik de burgers en de staten dus net zo rechtstreeks binden als 

een eenheidsstaat zijn burgers en decentrale overheden. Daarin schuilt een groot 

verschil tussen de nieuwe Amerikaanse bondsstaat en klassieke statenbonden. 

Bondsstaten hebben kennelijk een rechtstreekse rechtsbetrekking met burgers, 

terwijl statenbonden dat typisch juist niet hebben. 

 Een laatste element dat Madison bestudeert is de amenderingsprocedure, die 

volgens hem eveneens geheel confederaal, noch geheel unitair is. Zou die 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28  Tenzij meerderheidsbesluitvorming evenzeer als confederaal beschouwd wordt. Er zijn 

verschillende theoretici geweest die dat deden. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 88 en p. 

94 en Riley, ‘Rousseau as a Theorist of National and International Federalism’, p. 13-14. 
29  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185. 
30  ‘For the first time in both practice and theory, the new Constitution proposed a union not 

just of political entities, like states, but also of all of the citizens of all these entities.’ 

Karmis & Norman (red.), Theories of federalism, p. 103. Vgl. Madison, ‘Federalist Paper 

No. 39’, p. 185-187. 
31  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

162; Forsyth, Unions of States, p. 107. 
32  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Forsyth, Unions of States, p 112.  
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immers unitair zijn, dan zou de meerderheid van het volk volgens hem te allen 

tijde de bevoegdheid hebben de gevestigde overheid te wijzigen of af te 

schaffen, terwijl voor dergelijke wijzigingen de instemming van alle staten 

nodig zou zijn als de procedure confederaal van aard zou zijn.
33

 Door bij de 

amenderingsprocedure de staten als uitgangspunt te nemen maar daarin geen 

unanimiteit van hen te eisen wordt volgens Madison het midden gehouden 

tussen een confederale en een unitaire procedure.
34

 De kritiek dat de nieuwe 

Constitutie een eenheidsstaat zou vestigen is volgens hem dus ongegrond. 

 Vanuit een conceptueel oogpunt bezien lijkt er bij Madison sprake te zijn 

van een ingewikkeld soort duale soevereiniteit, waarbij er twee constitutionele 

systemen naast elkaar bestaan die beide steunen op een soeverein besluit van het 

volk en daarom het hoogste staatsgezag in hun eigen sfeer hebben.
35

 Madison 

lijkt daarbij zelfs te menen dat de staten en de federatie, op enkele 

bevoegdheidsconflicten na, in principe helemaal niets met elkaar van doen 

hebben, zodat het territorium van iedere deelstaat door twee onderscheiden 

staatsorganisaties bestreken wordt.
36

 De staten steunen daarbij ieder op hun 

eigen volk, terwijl de federatie steunt op zowel die volkeren als het gehele 

volk.
37

 Hij gaat dan ook uit van de idee van deelbare soevereiniteit, waarbij het 

volk voor sommige doeleinden als één volk moet worden beschouwd terwijl het 

voor andere doeleinden verschillende volken moet worden geacht te zijn.
38

  

 Dit blijkt ook duidelijk bij zijn visie op de representatie van het volk. Het 

Huis van Afgevaardigden moet volgens Madison immers functioneren als een 

nationaal parlement, terwijl de Senaat juist de staten moet representeren.
39

 

Interessant is daarbij evenwel dat hij meent dat het federale element unanimiteit 

per staat veronderstelt, terwijl de Senaat bij gewone meerderheid beslist. 

Behalve de machtsverhoudingen in dat orgaan lijkt hij dan ook geen acht te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

33  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 186-187. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 

107.  
34  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 187. 
35  Voor het volk als meester over de rechtsorde bij Madison, zie Merriam, The Theory of 

Sovereignty, p. 163 en J. Madison, ‘Federalist Paper No. 46’, in: The Federalist. A 

collection of essays written in favour of the new constitution, as agreed upon by the 

federal convention, September 17, 1787, New York: J. and A. McLean, herdrukt in: A. 

Hamilton, J. Madison en J. Jay/T. Ball (red.), The Federalist with Letters of “Brutus”, 

Cambridge: Cambridge University Press 2005, p. 228-234.  
36  Madison, ‘Federalist Paper No. 45’, p. 225-226; Bassani, ‘State's Rights’, p. 140. 
37  Daarbij moet uiteraard wel bedacht worden dat de staten binnen het bevoegdhedenbereik 

van de federatie diens onderdaan zijn. 
38  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Haines, The role of the Supreme Court, 

p. 110; Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 424 en p. 440, Bassani, 

‘State's Rights’, p. 135 ; Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 162 ; ‘[Madison] argued 

if sovereignty was divisible in geographical extent, then it was also divisible in content.’ 

Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 168-169.  
39  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 185-186; Karmis & Norman (red.), Theories of 

federalism, p. 103. 
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slaan op de vraag of de organisatiewijze ervan een andere zou moeten zijn dan 

die van het Huis van Afgevaardigden. Bovendien lijkt hij geen aandacht te 

hebben voor de vraag waarom de meerderheid van staten- of 

volkenrepresentanten in de Senaat de minderheid daarvan zou kunnen binden. 

Als het zijn van één volk immers meebrengt dat de meerderheid beslist, dan lijkt 

het voor de hand te liggen dat het zijn van meerdere volken dat uitsluit. En dus 

ook dat representanten van verschillende volkeren geen bindende besluiten 

namens elkaars achterban kunnen nemen. Dit klassieke probleem van 

(con)federalisme wordt door Madison niet opgelost of zelfs maar erkend. 

 Bij de grondwetswijzigingsprocedure lijkt hij wel aandacht te hebben voor 

het probleem. Hij sluit immers enerzijds uit dat de meerderheid van het 

nationale volk de grondwet wijzigt en anderzijds dat de staten daarover een 

vetorecht zouden hebben. Problematisch daaraan is echter weer dat hij slechts de 

grondwetswijzigingsprocedure beschrijft en zich geen rekenschap geeft van een 

eventuele voor- of bovenpositieve wijzigings- of intrekkingsbevoegdheid van 

het soevereine volk of van de soevereine volken.
40

 Het is daarom maar de vraag 

of Madison echt een conceptuele keuze voor gedeelde (volks)soevereiniteit 

maakt, of dat dat min of meer toevallig goed aansluit bij zijn betoog uit 

Federalist Paper 39. Vergeten moet immers niet worden dat de Federalist 

Papers in de eerste plaats een politiek doel dienden en geen conceptueel-

theoretisch werk waren.
41

 

 

3.2 Calhoun: intensief confederalisme 

Ook van het werk van Calhoun kan gezegd worden dat het in de eerste plaats 

een politiek doel diende en pas daarna een conceptueel-theoretisch werk was.
42

 

Anders dan Madison heeft Calhoun zijn gedachten echter veelvuldig en grondig 

uiteengezet zodat zijn theorie wel degelijk een conceptueel geheel vormt.
43

 Zijn 

grondigheid wordt door sommige auteurs zelfs zozeer geprezen dat alleen al 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

40  Madison, ‘Federalist Paper No. 39’, p. 186-187.  
41  Forsyth meldt in dit verband niet geheel ten onrechte dat de auteurs van de Federalist 

Papers ten aanzien van soevereiniteit weinig systematisch te werk gingen. Forsyth, 

Unions of States, p. 107-108. Spain meldt dat Madison er ‘conveniently vague’ over blijft 

of hij het gehele volk of de verschillende volken van de staten soeverein acht. Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 169.  
42  Calhouns onderliggende motief was dat de zuidelijke staten federale wetgeving die ze 

strijdig met hun belangen oordeelden zouden moeten kunnen blokkeren. Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 129-130. 
43  Onder andere in de Fort Hill Address, die een politieke toespraak is. A Disquisition on 

Government, is vooral een algemeen theoretisch werk, terwijl A Discourse on the 

constitution and government of the United States vooral een toepassing van Calhouns 

ideeën op het Amerikaanse systeem is. Zie verder Karmis & Norman (red.), Theories of 

federalism, p. 103 en Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 577. 
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daardoor het vermoeden ontstaat dat hij de theorie over soevereiniteit en 

(con)federalisme heeft geschreven.
44

 Zijn werk is hoe dan ook zeer invloedrijk 

geweest in met name (het zuiden van) de Verenigde Staten en het Duitsland van 

de negentiende eeuw.
45

 

 Calhoun staat in het denken over soevereiniteit en (con)federalisme aan de 

basis van de traditie die sterk de nadruk legt op de soevereiniteit van de delen en 

in de federatie als zodanig geen staat wil zien.
46

 Zijn uitgangspunten vloeien 

logisch voort uit zijn theorie over volkssoevereiniteit, die al in het vorige 

hoofdstuk is besproken. Kort samengevat komt deze theorie op het volgende 

neer:
47

 Omdat soevereiniteit volgens hem het hoogste, ondeelbare gezag over de 

rechtsorde is, meent hij dat er op één territorium maar één soeverein kan zijn. 

Twee soevereinen zouden immers elkaars hoogste gezag ontkennen. Verder 

moeten alle overheidsbevoegdheden op de constitutie terug te voeren zijn omdat 

de relatie tussen het soevereine volk en de overheid er een van principal en 

agent is. Dit brengt mee dat de overheid wel het recht kan schenden, maar het 

volk niet. Bevoegdheden zouden dus wel, eventueel onder voorwaarden, gedeeld 

of gedelegeerd kunnen worden, maar de soevereiniteit zelf niet omdat dat haar 

zou vernietigen. De soeverein kan gedelegeerde bevoegdheden volgens Calhoun 

dan ook altijd weer aan zich trekken.  

 Dit alles leidt tot een (con)federalismetheorie die nogal confederaal is. Het 

verschil tussen confederaties en federaties is volgens Calhoun dat de eerste unies 

van regeringen zijn, terwijl de tweede unies van soevereinen zijn.
48

 Het verschil 

tussen beide is dus dat het eerste type wordt opgericht door regeringen en 

eigenlijk vooral een permanente conferentie van diplomaten is, terwijl het 

tweede type wordt opgericht door meerdere soevereinen en een overheid kent 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

44  Zie bv. Forsyth, Unions of States, p. 123: ‘As an exercise in juridical deduction it 

(Calhoun’s theorie, MD) is unrivalled in the whole corpus of political theory on the 

subject of confederation.’ Zie verder p. 120 en Merriam, ‘The Political Theory of 

Calhoun’, p. 577. Uiteraard moet nog worden bezien of Calhouns theorie zo briljant is. 
45  Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 436; Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 174 en p. 177 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 161. Zoals 

verderop in dit hoofdstuk zal blijken is Calhoun met name van invloed geweest op Max 

von Seydel. 
46  Hij heeft zijn theorie over interpositie en nullificatie weliswaar aan Jefferson, Madison en 

Taylor ontleend, maar het is zijn verdienste dat hij het tot een logisch en coherent 

systeem heeft gevormd. R. Brisbane, ‘Interposition: Theory and Fact’, Phylon (1940-

1956) 1956, vol. 17, nr. 1, p. 12.  
47  Zie uitgebreider paragraaf 5.1 van hoofdstuk 5. 
48  Calhoun, ‘Discourse’, A Discourse on the Constitution and Government of the United 

States, p. 100-104; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 157 en p. 186; 

Forsyth, Unions of States, p. 127. Calhouns taalgebruik is op dit punt verwarrend omdat 

hij ‘staten’ en ‘soevereinen’ vaak door elkaar gebruikt en daar dan geen verschil tussen 

ziet, terwijl het verschil tussen beide op andere plekken wel voor hem van belang is. Vgl. 

Calhoun, ‘Discourse’, p. 82 en Forsyth, Unions of States, p. 123 en p. 130. 
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die ‘net zo overheid’ is als die van eenheidsstaten.
49

 Het verschil tussen 

federaties en eenheidsstaten is naar zijn mening daarmee dat federaties door 

meerdere soevereinen worden opgericht, terwijl eenheidsstaten slechts één 

soeverein kennen. Tussenvormen bestaan er in zijn beleving niet omdat niet 

denkbaar zou zijn dat de volkeren gedeeltelijk soeverein en gedeeltelijk niet-

soeverein zouden kunnen zijn. Het hoogste, ondeelbare gezag kan immers niet 

slechts deels bij het volk berusten.
50

 Verschuiving van de soevereiniteit is voor 

Calhoun wel mogelijk, maar slechts geheel, dat wil zeggen ten koste van de 

‘vorige’ soeverein.
51

 Het is voor hem niet denkbaar dat de federale grondwet 

door één nationaal volk geschapen wordt terwijl de deelstaatgrondwetten op het 

gezag van verschillende (deelstaat)volkeren berusten. 

 Opvallend, maar wel consequent, is dat Calhoun meent dat het 

basisdocument van federaties qua inhoud een grondwet is, terwijl dat qua vorm 

een internationaal verdrag of pact is.
52

 Soevereinen kunnen het basisdocument 

volgens hem weliswaar niet als recht overtreden (het is immers een door henzelf 

uitgevaardigde constitutie), maar wel als pact.
53

 In ieder geval brengt de aard 

van de federale grondwet mee dat die, anders dan de grondwetten van 

eenheidsstaten, niet door één soeverein gewijzigd kan worden. Omdat hij de 

gezamenlijke schepping van verschillende soevereinen is, is voor federale 

grondwetswijziging in beginsel de instemming van al die soevereinen vereist.
54

 

 Daarmee lijken de delen hun soevereiniteit verloren te hebben – ze zijn 

immers niet langer individueel heer en meester over de hen rakende rechtsorde – 

maar dat is volgens Calhoun niet zo omdat ze altijd nog de optie van uittreding 

hebben. Dezelfde reden voert hij aan om uit te leggen dat zelfs een federale 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

49  Calhoun, ‘Discourse’, p. 100-104; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

186-187. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 123 en p. 127-128, Merriam, The Theory 

of Sovereignty, p. 170-171 en Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 590. 

Anders en onjuist: Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 20-21. 
50  Calhoun, ‘Discourse’, p. 91; resp. Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 211 

en Forsyth, Unions of States, p. 124. 
51  De mogelijkheden die hij hierbij voor ogen gehad lijkt te hebben zijn geweld, de formele 

handeling van het scheppen van een nieuwe grondwet en het zover overdragen van 

statelijke bevoegdheden dat er van een statelijke politieke gemeenschap in feite geen 

sprake meer is. Calhoun, ‘Discourse’, p. 76-77, p. 88, p. 90-91 en p. 100-103, Spain, The 

political theory of John C. Calhoun, p. 177-178 en Forsyth, Unions of States, p. 124. 
52  Hij noemde de constitutie van de VS een ‘constitutional compact’. Calhoun, ‘Discourse’, 

p. 165-166. Vgl. p. 100, J.C. Calhoun/C.N. Wilson, ‘Fort Hill Address’, in: C.N. Wilson 

(red.), The Papers of John C. Calhoun vol. XI: 1829-1932, Columbia, South Carolina: 

University of South Carolina Press 1978, p. 415 en p. 419, Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 186-187 en p. 189 en Forsyth, Unions of States, p. 127 en p. 130.  
53  Individuen kunnen de federale grondwet overigens volgens Calhoun uiteraard wel als 

recht overtreden. Calhoun, ‘Discourse’, p. 166; Forsyth, Unions of States, p. 130-131. Zie 

ook Haines, The role of the Supreme Court, p. 109-110. 
54  Calhoun, ‘Discourse’, p. 170; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 187-

189. 
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grondwetswijzigingsprocedure die meerderheidsbesluitvorming tussen de 

soevereinen mogelijk maakt geen verlies van soevereiniteit betekent. Dat de 

soevereinen onderling, voor hun gemak en voordeel, afspreken dat een 

meerderheid van hen de uitoefening van de grondwetswijzigingsbevoegdheid ter 

hand mag nemen, neemt volgens hem namelijk niet weg dat iedere soeverein 

zich nog steeds individueel terug kan trekken uit het pact.
55

 Daaraan voegt hij 

toe dat het onredelijk zou zijn het lot van de verschillende soevereinen 

afhankelijk te maken met de instemming van slechts één van hen.
56

 Calhouns 

gedachte lijkt dus te zijn dat iedere soeverein uiteindelijk toch nog steeds over 

het door hem te legitimeren recht beslist. 

 De structuur van federaties is in zijn ogen daarmee die van parallelle 

rechtsordes. De federatie en de staten hebben ieder een eigen statelijke overheid 

die alle rechtstreeks berusten op het gezag van dezelfde soeverein(en).
57

 Het 

grondgebied van iedere staat wordt op die manier door zowel de federale als de 

statelijke overheid bestreken, die als nevengeschikten naast elkaar staan en 

elkaar in evenwicht houden.
58

 Beide hebben, ieder op het terrein van de hun 

toebedeelde bevoegdheden, het hoogste statelijke gezag en zijn dus volledig 

onafhankelijk van elkaar. Dit is volgens Calhoun precies mogelijk omdat ze 

beide agent van het soevereine volk zijn en gelimiteerd zijn tot de hun 

toebedeelde bevoegdheden.
59

  

 Lastig is daarbij uiteraard wel wie er moet beslissen als federale en statelijke 

bevoegdheden botsen. Voor Calhoun staat het aan één van beide 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

55  Calhoun, ‘Discourse’, p. 87 en p. 179; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

196 en p. 177. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 124.  
56  Calhoun, ‘Discourse’, p. 172. Opvallend is hierbij overigens dat hij 

grondwetsamendering ziet als appelprocedure, die gebruikt kan worden om de 

constituanten van het pact te vragen een conflict tussen een staat en de federale overheid 

te beslechten. Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 421 en p. 426. Volgens Forsyth 

meent Calhoun zelfs dat die procedure een reparerende, conserverende handeling inhoudt 

die gericht is op het behoud van het oorspronkelijke stelsel. Grondwetswijzigingen die 

het stelsel fundamenteel veranderen zouden zelfs inconstitutioneel te zijn. Forsyth, 

Unions of States, p. 131 en Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 204. 
57  Met dien verstande dat de deelstaatgrondwetten berusten op het gezag van één soeverein 

en de federale grondwet berusten op het gezag van alle soevereinen gezamenlijk. 

Calhoun, ‘Discourse’, p. 75-76; Forsyth, Unions of States, p. 127; Spain, The political 

theory of John C. Calhoun, p. 187. Wellicht zou men zelfs kunnen stellen dat de federatie 

zelf ook een vorm van parallelle of simultane soevereiniteitsuitoefening is omdat die 

berust op het gezag van verschillende soevereinen, die samen niks zijn. 
58  Hij spreekt in dit verband o.a. van ‘co-ordinate constitutions and governments’. Calhoun, 

‘Discourse’, p. 103; Forsyth, Unions of States, p. 128. Zie ook Bassani, ‘State's Rights’, 

p. 148. 
59  Bepalingen als de Amerikaanse supremacy clause zijn volgens hem dus declaratoir, 

omdat overheden altijd binnen het bereik van hun eigen bevoegdheden het hoogste gezag 

hebben. Calhoun, ‘Discourse’, p. 151-152; Spain, The political theory of John C. 

Calhoun, p. 187 en p. 194-196 en Forsyth, Unions of States, p. 124-127 en p. 129. Zie 

ook Haines, The role of the Supreme Court, p. 556. 
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overheidsniveaus geven van de bevoegdheid daarover te beslissen gelijk aan 

onderwerping van het andere. Waar één van hen dwingend mag beslissen over 

de reikwijdte van zijn eigen bevoegdheden en daarmee over die van beide 

niveaus, is van gelijkheid tussen hen immers geen sprake.
60

 Bovendien meent hij 

dat het een attribuut van alle overheden is in eerste instantie zelf te oordelen 

over de reikwijdte van de eigen bevoegdheden. Hij meent daarom dat het de 

plicht van iedere overheid en van alle organen daarvan is voor zichzelf de 

constitutionaliteit van rechtshandelingen te beoordelen, zonder dat de ene zijn 

visie daarbij aan de andere kan opleggen.
61

 Het resultaat hiervan is het recht van 

interpositie: iedere overheid heeft volgens Calhoun de bevoegdheid zijn eigen 

bevoegdhedensfeer te beschermen tegen onrechtmatige inbreuken door de 

nevengeschikte overheid en mag daarom de onrechtmatige handelingen van die 

overheid op zijn grondgebied opschorten.
62

 

 Een directere relatie met de soevereiniteit van het volk heeft de 

verdergaande bevoegdheid van nullificatie. Geheel in lijn met de relatie van 

principal en agent, behoudt het volk volgens Calhoun namelijk te allen tijde het 

recht rechtshandelingen van die overheden null and void te verklaren wegens 

ongrondwettigheid.
63

 In het volgens hem onwaarschijnlijke geval dat het zich 

daarbij vergist en een rechtmatige rechtshandeling van de federale overheid 

nullificeert schendt het niet het federale recht, maar lijkt het zich schuldig te 

maken aan een ‘breach of moral obligation’.
64

 In ieder geval zijn volgens 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

60  Hij meent dan ook dat geen van beide overheden de andere in rechte tot verweerder kan 

maken voor enige rechter. Calhoun, ‘Discourse’, p. 151-159 en Calhoun/Wilson, ‘Fort 

Hill Address’, p. 416; Forsyth, Unions of States, p. 129-130 en Spain, The political 

theory of John C. Calhoun, p. 199. 
61  Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 419 en Calhoun, ‘Discourse’, p. 146-147. Zie 

ook Forsyth, Unions of States, p. 129 en Spain, The political theory of John C. Calhoun, 

p. 199.  
62  Calhoun, ‘Discourse’, p. 179-180 en Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 415; 

Forsyth, Unions of States, p. 129-131; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 

199-201. Calhoun ontkent dan ook dat het Amerikaanse Hooggerechtshof de 

bevoegdheid heeft om ‘authentieker’ dan de hooggerechtshoven van de staten de 

Amerikaanse federale constitutie uit te leggen. Calhoun, ‘Discourse’, p. 158; 

Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 435. De term interpositie komt 

overigens voort uit de gedachte dat de ene overheid haar gezag plaatst tussen haar 

burgers en de wetten van de andere. De federale overheid lijkt wegens de supremacy 

clause minder behoefte te hebben dan de staten aan een bevoegdheid tot interpositie. 
63  De wijze waarop een soeverein volk dit volgens hem kan doen is het door een voor dat 

doel bijeengeroepen conventie een nullificatieverklaring laten uitvaardigden. Calhoun, 

‘Discourse’, p. 166; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 196 en p. 201-

205; Forsyth, Unions of States, p. 131; Haines, The role of the Supreme Court, p. 553-

556; Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 435. 
64  De verhouding tussen verschillende soevereinen duidt Calhoun volgens Spain in morele 

termen. Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 203-206. Over de 

terughoudendheid die de soevereinen moeten en zullen betrachten bij nullificatie en 

interpositie, zie Calhoun, ‘Discourse’, p. 167-168.  
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Calhoun slechts de partijen bij het federale pact, namelijk de verschillende 

volkeren zelf, bevoegd in ultimo voor zichzelf vast te stellen wat hun 

wederzijdse verplichtingen zijn.
65

 Overheidsorganen en burgers zijn verplicht 

deze vaststelling te volgen. 

 Calhoun lijkt er vanuit te gaan dat de Amerikaanse federatie georganiseerd 

is langs de lijnen van staten en volkeren.
66

 Veel aandacht besteedt hij hieraan 

niet, maar men mag aannemen dat hij de Senaat ziet als representant van de 

staten en het Huis van Afgevaardigden als representant van de volkeren. 

Volgens hem is het algemeen bekend dat de leden van het Huis van 

Afgevaardigden worden gekozen als ‘delegates of the several States, in their 

distinct, independent, and sovereign character, as members of the Union,–and 

not as delegates from the States, considered as mere election districts’.
67

 Ze 

lijken in zijn ogen dan ook representanten van de verschillende volkeren te zijn 

en wel ieder van zijn eigen soevereine volk. Aangezien de verschillende 

soevereinen samen als zodanig geen eenheid of groter geheel vormen is dat ook 

logisch: namens een geheel handelen dat als zodanig niet bestaat is doorgaans 

vrij ingewikkeld. 

 Daarmee is alleen nog niet gezegd hoe het Congres zou moeten besluiten. 

De concurrente meerderheid zou in federaal verband moeten meebrengen dat 

alle staten, of in ieder geval de noordelijke en de zuidelijke staten, een vetorecht 

op federaal handelen zouden moeten hebben.
68

 Onduidelijk is echter welke 

consequenties volkssoevereiniteit in dit verband zouden moeten hebben. Men 

zou verwachten dat, omdat soevereinen voor zichzelf de federale overheid 

legitimeren, handelingen van die overheid namens ieder volk apart zouden 

moeten gebeuren. Het zou immers consequent zijn te menen dat ook in de 

rechtsorde het recht op iedere soeverein terug te voeren moet zijn. Het gevolg 

daarvan zou zijn dat de federale overheid niets meer en niets minder dan een 

simultane staat zou zijn, die niet namens een geheel zou handelen, maar 

(simultaan) namens zijn samenstellende delen. Dat al het overheidsgezag 

voortkomt uit de verschillende volkeren zou dan meebrengen dat alle federale 

overheidshandelingen door alle soevereinen apart gelegitimeerd zouden moeten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

65  Calhoun, ‘Discourse’, p. 166; Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 196 en 

p. 200-203; Haines, The role of the Supreme Court, p. 553. 
66  Calhoun heeft het in dit verband over ‘the States, regarded in their corporate character,–

and the other, their representative population,–estimated in, what is called, “federal 

numbers”’. Calhoun, ‘Discourse’, p. 107. Zie ook p. 109 en Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 140-141. 
67  Calhoun, ‘Discourse’, p. 95; Forsyth, Unions of States, p. 126. 
68  Voor de voornamelijk geografische belangenscheidslijnen in de VS volgens Calhoun, zie 

Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 418-419 en p. 427. Zie o.a. p. 169 en 

Calhoun/Wilson, ‘Fort Hill Address’, p. 417 voor het overweldigende belang van de 

‘mutual negative’. Calhoun meent dat het belang hiervan zelfs groter is dan dat van het 

stemrecht. Zie ook Spain, The political theory of John C. Calhoun, p. 131 en p. 135 en 

Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 585. 
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worden en dat een meerderheid in het Congres berekend zou moeten worden 

volgens een concurrente meerderheid. 

 Dit lijkt zelfs Calhoun evenwel te ver te gaan. Als zelfs de (beperkt 

opgevatte) amenderingsbevoegdheid immers gedelegeerd kan worden aan 

(representanten van) andere soevereinen, dan zal dat ook wel gelden voor 

gewone wetgevingshandelingen. Hij heeft zich hier echter niet over uitgelaten 

en het politieke doel dat hem voor ogen stond, namelijk het bewijzen van een 

vetorecht voor het zuiden tegen het noorden, lijkt in de weg te staan aan 

zekerheid op dit punt.
69

  

 Waar het grootste voordeel van Calhouns theorie conceptuele helderheid en 

consistentie is, is het grootste nadeel ervan dat die erg onpraktisch en op ten 

minste één punt onbevredigend is.
70

 Het is nog wel te begrijpen dat hij de 

federatie in essentie beschouwt als simultane staat. De federale en statelijke 

grondwetten berusten immers alle direct op het gezag van het soevereine volk, 

terwijl Calhoun een punt heeft waar hij de ratificatieprocedure vooral ziet als 

simultane, maar geheel vrijwillige zelfbinding. Een logische conclusie die 

daaruit getrokken kan worden is dat, ondanks de supremacy clause, alle door 

een grondwet geconstitueerde overheden even ‘hoog’ in rang zijn. Als er 

blijkens die procedure kennelijk geen nationaal volk is, is het logisch aan te 

nemen dat alle volkeren soeverein zijn gebleven. 

 Onpraktisch is evenwel dat hij de uiteindelijke beslissing over het 

bevoegdhedenbereik van de federale overheid buiten het recht plaatst, namelijk 

in de handen van de verschillende soevereinen. Dat de verdeling van 

bevoegdheden tussen de federatie en de staten aan hen overgelaten moet worden 

is logisch en dat ieder orgaan in eerste instantie gaat over de interpretatie van 

zijn eigen bevoegdheden ook. Waar hij echter de beantwoording van de meest 

dringende rechtsvragen buiten de rechtsorde plaatst, wordt zijn theorie moeilijk 

werkbaar. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat federale organen goed 

kunnen functioneren als zij tegelijkertijd rekening moeten houden met de 

verschillende interpretaties die de statelijke overheden (interpositie) of volkeren 

(nullificatie) erop nahouden.
71

 Het wezen van de federatie was immers ook 

volgens Calhoun dat gezamenlijke organen gezamenlijk recht tot stand zouden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

69  Wel heeft hij er volgens Spain op gewezen dat de regel van het stemmen per staat, zoals 

men die tijdens de conventie die de Amerikaanse federale grondwet heeft opgesteld 

kende, een goed minderhedenbeschermingsmechanisme is. Spain, The political theory of 

John C. Calhoun, p. 139.  
70  Vgl. Merriam, ‘The Political Theory of Calhoun’, p. 593. Daarmee is overigens niet 

gezegd dat een systeem van veto’s voor de verschillende belangengroepen helemaal niet 

kan werken. Het Nederlandse ‘poldermodel’ heeft er immers veel van weg en ook het 

Belgische (con?)federale staatsrecht doet het in dit verband wel aardig. 
71  Vgl. D. Webster, ‘Second reply to Hayne’, in: C.M. Wiltse & A.R. Berolzheimer (red.), 

The Papers of Daniel Webster, Speeches and Formal Writings, deel 1, 1800-1833, 

Hanover, New Hampshire en Londen: University Press of New England 1986, p. 330 en 

p. 332. 
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brengen. Hij lijkt van dit type kritiek echter niet onder de indruk te zijn, omdat 

nullificatie volgens hem de uitzondering op de regel van coöperatie vormt. 

 Een tweede punt van kritiek is dat Calhoun nauwelijks aandacht besteedt 

aan de wijze waarop het Congres zich zou moeten organiseren. Het zou voor de 

hand liggen dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat bij 

concurrente meerderheid zouden moeten beslissen. Als het volk ook in de 

rechtsorde soeverein moet zijn, is het immers vreemd representanten van andere 

volkeren voor hem te laten besluiten. Aan de andere kant beweert hij dat ook 

grondwetswijziging bij meerderheid mogelijk is. De staten kunnen immers 

uittreden. Het is weliswaar voorstelbaar dat hij gelijk heeft en dat de 

mogelijkheid van uittreding voldoende is. Het zou echter voor de hand hebben 

gelegen de redenering die hierbij hoort nader uit te werken, omdat het nu 

onduidelijk blijft waarom hij de voortgezette beslissing om niet uit te treden 

voldoende acht om het federaal vastgestelde recht gelegitimeerd te achten. 

 

3.3 Webster: unitair federalisme 

Calhouns grootste politieke en theoretische tegenstander was Daniel Webster 

(1782-1852). Waar het Calhoun voornamelijk te doen was om een veto voor het 

zuiden tegen het noorden, was Websters politieke doel vooral de consolidatie 

van de nationale overheid. Zijn theorie is bedoeld om uit te leggen dat, anders 

dan van zuidelijke zijde werd beweerd, ‘constitutioneel nationalisme’ het beste 

aansluit bij de Amerikaanse constitutie.
72

 Kernpunten zijn daarbij dat de 

Constitutie berust op het gezag van het Amerikaanse volk, dat federale wetten 

van hoger rang zijn dan statelijk recht, dat het Hooggerechtshof het federale 

recht in ultimo interpreteert en dat geen statelijk gezag daaraan afbreuk kan doen 

zonder zich schuldig te maken aan revolutie.
73

 Webster en Calhoun hanteren 

zeer vergelijkbare soevereiniteitsconcepten en zijn het in wezen eens over de 

consequenties die eraan moeten worden verbonden. Hun grote twistpunt is dan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

72  Harlow W. Sheidley, ‘The Webster-Hayne Debate: Recasting New England’s 

Sectionalism’, The New England Quarterly 1994, vol. 67, nr. 1, p. 16-17. Zie elders in 

dat artikel voor Websters beweerdelijk onderliggende economische motieven. Vgl. 

Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 585-586 en Wiltse, ‘Calhoun’s Democracy’, p. 

216. 
73  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 585-586. In deze speech brengt Webster 

volgens Wilson zijn constitutioneel-juridische argumenten het duidelijkst naar voren. 

M.L. Wilson, ‘“Liberty and Union”: An Analysis of Three Concepts Involved in the 

Nullification Controversy’, The Journal of Southern History 1967, vol. 33, nr. 3, p. 334-

335. Volgens Sheidley was de tekst in herdruk mateloos populair. Sheidley, ‘The 

Webster-Hayne Debate’, p. 24. Zie ook D.F. Ericson, ‘The Nullification Crisis, American 

Republicanism, and the Force Bill Debate’, The Journal of Southern History 1995, vol. 

61, nr. 2, p. 262. 
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ook vooral wie in de Verenigde Staten de drager van de soevereiniteit is: het 

Amerikaanse volk of de Amerikaanse volkeren. 

 Webster meent evenals Calhoun en anderen dat niet de overheid, maar het 

volk de enige echte drager van soevereiniteit is.
74

 Hij onderschrijft de stelling 

dat het volk naar believen overheden in het leven kan roepen en die 

bevoegdheden kan opdragen. Zelfs de gedachte dat het volk de overheid omver 

mag werpen is hem niet vreemd, zij het dat hij die ‘bevoegdheid’ revolutie 

noemt en dus metajuridisch duidt.
75

 Volgens Webster berust de soevereiniteit in 

de Verenigde Staten evenwel niet bij de onderscheiden volkeren, maar bij het 

(ene) Amerikaanse volk.
76

 Een ‘basisdocument’ is in zijn ogen ofwel een 

verdrag dat verschillende politieke gemeenschappen met elkaar verbindt, ofwel 

de constitutie van één politieke gemeenschap. De tussenvorm ‘constitutioneel 

verdrag’ acht hij uitgesloten.
77

 De Amerikaanse Constitutie zou dus ofwel een 

volkenrechtelijk verdrag, ofwel een ‘echte’ constitutie zijn. Aangezien Webster 

meent dat het Amerikaanse volk aan het document voorafging en het er de 

auteur van is, vindt hij dat het document een grondwet is die een ‘government 

proper’ in het leven roept.
78

  

  Bij het zijn van een ‘echte’ of ‘normale’ overheid hoort volgens Webster 

dat die direct gezag over individuen uitoefent, haar eigen organen heeft en op 

eigen gezag haar beslissingen ten uitvoer legt.
79

 Een groot verschil tussen de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

74  ‘The sovereignty of government is an idea belonging to the other side of the Atlantic. No 

such thing is known in North America. (…) [W]ith us, all power is with the people.’ 

Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 589. Op p. 596 sluit hij expliciet aan bij 

‘the consent of the people’ en ‘the social compact’ (curs. origineel, MD). Zie ook 

Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 166. 
75  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 579 en p. 589. 
76  Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 330; Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, 

p. 584 en p. 595. De vorming van de Amerikaanse volk zou volgens hem hebben 

plaatsgevonden bij de Declaration of Independence. Webster, ‘The Constitution Not a 

Compact’, p. 577; Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 326; Goldsworthy, ‘Sovereignty 

in the United States’, p. 429. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 117, Wilson, ‘“Liberty 

and Union”’, p. 338 en Haines, The role of the Supreme Court, p. 559-560.  
77  Een document kan volgens hem niet zowel een verdrag als een constitutie zijn, omdat dat 

iedere betekenis zou ontnemen aan het woord ‘constitutie’. Daarmee duidt hij het de 

(Amerikaanse) bondsstaat dus wezenlijk anders dan Calhoun. Webster, ‘The Constitution 

Not a Compact’, p. 576 en p. 580. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 117-118. 
78  ‘We are at no loss to understand what is meant by the constitution of one of the States; 

and the Constitution of the United States speaks of itself as being an instrument of the 

same nature.’ Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 587. Zie p. 590 voor 

‘government proper’. Zie voor Websters constitutioneel-taalkundige bewijs van de 

stelling dat de Constitutie een grondwet is o.a. Webster, ‘The Constitution Not a 

Compact’, p. 577-587 en Forsyth, Unions of States, p. 117-118. Voor de soevereiniteit 

van het Amerikaanse volk, zie o.a. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 588 en 

Forsyth, Unions of States, p. 117-118. 
79  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 588-590 en Forsyth, Unions of States, p. 

117-118.  
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federatie en de daaraan voorafgaande confederatie is in naar zijn mening dan 

ook dat de federale overheid niet langer door middel van statelijke organen hoeft 

te werken en dat federale organen, waaronder het Congres, niet langer op de 

staten berusten, maar rechtstreeks op het volk.
80

 Een consequentie daarvan is 

dan het Congres uitdrukking geeft aan de (op het nationale algemeen belang 

gerichte) algemene wil van het volk en dus bij gewone meerderheid kan 

stemmen.
81

 Volgens Webster heeft het federale Congres dus dezelfde 

rechtspositie als het parlement van een eenheidsstaat, namelijk die van 

vertegenwoordiger van het nationale volk, en dus van het nationale algemeen 

belang. 

 Dit roept natuurlijk de vraag op wat dan het verschil zou zijn tussen 

federaties en eenheidsstaten. Websters antwoord op deze vraag laat goed het 

verschil tussen hem en Calhoun zien. Net als Calhoun meent hij namelijk dat het 

soevereine volk zowel de federale als de statelijke overheden in het leven heeft 

geroepen en dat elk van beide ‘supreme in its [own] sphere and the judge of its 

own power’ is.
82

 Maar anders dan Calhoun meent hij dat niet de Amerikaanse 

volkeren, maar het ene Amerikaanse volk soeverein is.  

 Het wezen van de federatie is volgens Webster dat zowel de federale 

overheid als de deelstatelijke overheden rechtstreeks berusten op het gezag van 

het volk. Ze zijn volgens hem onderscheiden, nevengeschikte overheden.
83

 Hier 

doet zich echter hetzelfde theoretische probleem voor als in de huidige Duitse 

staatsrechtdoctrine. Als het ene volk soeverein is, en het evident onwaar is dat 

de in de ene (deel)staat levende individuen zeggenschap hebben over de 

constitutie van de andere (deel)staat, wat is dan de status van de 

(deelstaat)volkeren die ieder hun eigen statelijke grondwet in het leven hebben 

geroepen? Meent Webster net als Madison dat er een soeverein nationaal volk is 

terwijl er ook soevereine deelstaatvolkeren zijn? Of meent hij net als de huidige 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

80  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 585-590; Forsyth, Unions of States, p. 

117-118. 
81  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 603-604 en p. 606; Wilson, ‘“Liberty and 

Union”’, p. 337 en Ericson, ‘The Nullification Crisis’, p. 264. 
82  Wilson, ‘“Liberty and Union”’, p. 338. Zie ook Webster, ‘The Constitution Not a 

Compact’, p. 596 en Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 330. 
83  ‘The people, Sir, in every States, live under two governments. They owe obedience to 

both. These governments, though distinct, are not adverse. Each has its separate sphere, 

and its peculiar powers and duties (…). It is the case of a division of powers between two 

governments, made by the people, to whom both are responsible. Neither can dispense 

with the duty which individuals owe to the other; neither can call itself master of the 

other: the people are masters of both.’ Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 

596. Vgl. Wilson, ‘“Liberty and Union”’, p. 338 en Forsyth, Unions of States, p. 118-

119. 
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Duitse staatsrechtdoctrine dat de deelstaatvolkeren wel volk maar niet werkelijk 

soeverein zijn?
84

 

 Volgens Webster heeft iedere overheid inherent de bevoegdheid zelf, onder 

verantwoordelijkheid jegens het soevereine volk, zijn eigen bevoegdheden te 

interpreteren, inclusief de reikwijdte ervan.
85

 De door Calhoun veronderstelde 

bevoegdheid van de ene overheid om rechtshandelingen van de andere (deels) 

tegen te houden komt hem absurd voor. Het resultaat daarvan zou namelijk zijn 

dat federale wetten afhankelijk zouden zijn van de instemming van alle staten 

ermee, hetgeen nu precies het probleem was waarvoor de federatie een oplossing 

moest bieden. Juist ook vanuit de gedachte dat er twee onderscheiden, 

nevengeschikte overheden zijn, is het volgens Webster ondenkbaar dat de ene de 

bevoegdheid zou hebben zijn burgers te ontslaan van de verplichting de wetten 

van de andere na te leven.
86

 Een dergelijke situatie staat volgens hem gelijk aan 

anarchie en revolutie, omdat de staten daarin naar believen wetten wel of niet 

zouden kunnen accepteren en daarmee in feite boven de constitutie zouden 

komen te staan.
87

 

 Ook een in de aard van de federale grondwet besloten recht op verzet tegen 

de federale overheid wordt door Webster afgewezen. Het document stelt volgens 

hem immers expliciet dat federale wetten de hogere wet ten opzichte van 

statelijke wetten zijn en dat het Hooggerechtshof, dan wel het Congres, in laatste 

instantie bevoegd zijn het federale recht te interpreteren.
88

 Dat is in zijn ogen 

ook logisch omdat het recht anders niet uniform geïnterpreteerd zou worden, de 

federale overheid geen gezag over individuele staten zou hebben en die daarmee 

geen echte nationale overheid zou zijn.
89

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

84  Volgens de huidige Duitse staatsrechtdoctrine zijn de volkeren van de Landen weliswaar 

de bron van het recht van de Landen, maar zijn ze niet bevoegd bij ‘soevereine daad’ of 

iets dergelijks het Grundgesetz te schenden. Ze zijn dus ‘bijna soeverein’ of ‘quasi-

soeverein’ omdat ze wel bron van het recht zijn, maar niet heer en meester over de 

rechtsorde zijn. Het Duitse recht lost deze spanning op door te constateren dat de 

Landsvolkeren bestaan uit Duitsers. De Landsvolkeren lijken daarmee lokale 

verbijzonderingen, of lokale onderdelen van het nationale soevereine volk te zijn. Zie 

hierover nader hoofdstuk 3, met name paragraaf 3.1.1. 
85  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 598-599; Forsyth, Unions of States, p. 

119. 
86  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 597; Forsyth, Unions of States, p. 118. 
87  ‘Sir, the Constitution of the United States was received as a whole, and for the whole 

country. If it cannot stand altogether, it cannot stand in parts; and of the laws cannot be 

executed everywhere, they cannot be executed anywhere.’ Webster, ‘The Constitution 

Not a Compact’, p. 582-585 en p. 598-599; Forsyth, Unions of States, p. 119-120. Zie 

ook Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 330 en Sheidley, ‘The Webster-Hayne Debate’, 

p. 170. 
88  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, 598-600; Forsyth, Unions of States, p. 119-

120; Ericson, ‘The Nullification Crisis’, p. 262. 
89  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 599-601. 
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 Volgens Webster geldt het federale recht dus altijd en overal voor zover het 

bevoegd is vastgesteld, terwijl federale organen bij uitsluiting bevoegd zijn de 

geldigheid en inhoud ervan vast te stellen. De staten hebben in zijn optiek geen 

juridische mogelijkheid zich ertegen te verzetten omdat ze dan een revolutie 

zouden plegen. Hiermee komt meteen ook vast te staan dat hij de 

deelstaatvolkeren niet werkelijk voor soeverein houdt. Zouden ze dat immers 

zijn, dan zou hij net als Calhoun moeten menen dat ze ‘bevoegd’ zijn het 

federale recht op te schorten. In plaats daarvan meent hij, sterk vergelijkbaar met 

het hedendaagse Duitse (en Amerikaanse) unitaire federalisme, dat het nationale 

volk (volledig) soeverein is, terwijl het volk in zijn hoedanigheid als 

deelstaatvolkeren zo soeverein is als daarmee verenigbaar is.
90

 State sovereignty 

bestaat voor hem alleen bij de gratie van de federale grondwet, terwijl hij het 

bestaan van deelstaatvolkeren vooral lijkt te erkennen omdat het nauwelijks 

voorstelbaar is dat het nationale volk zelf, als zodanig de verschillende 

deelstaatgrondwetten in het leven kan hebben geroepen.
91

  

 Opvallend is daarmee wel dat Webster de staten hoofdzakelijk reduceert tot 

provincies, zoals eenheidsstaten die (ook) hebben. De federatie is volgens hem 

weliswaar in principe niet bevoegd afbreuk te doen aan de gelding van statelijk 

recht, maar de suprematie van federaal recht tezamen met het 

interpretatiemonopolie van het Hooggerechtshof en het Congres hebben wel een 

vergelijkbaar effect.
92

 Niet voor niets stelt hij dat de staten, net als de federatie, 

de bevoegdheid hebben hun eigen bevoegdheden te interpreteren, tenzij het gaat 

om een bevoegdheidsvraag die een conflict tussen hen en de federale overheid 
betreft.

93
 

 Bij Webster is dus alleen het nationale volk echt soeverein. Voor allen die 

niet het nationale volk zijn is volgens hem de enige remedie tegen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

90  ‘The people, through the Constitution, had ‘restrained State sovereignty.’ To maintain 

otherwise, to hold that a state could only be ‘controlled by its own ‘feeling of justice,’ 

was in reality to argue that it was ‘not to be controlled at all’.’ Sheidley, ‘The Webster-

Hayne Debate’, p. 170. Vgl. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 597, Wilson, 

‘“Liberty and Union”’, p. 338 en Goldsworthy, ‘Sovereignty in the United States’, p. 

429. 
91  Hij meent weliswaar dat het volk voor bepaalde doeleinden als één volk moet worden 

gezien, hetgeen doet vermoeden dat de volkeren van de staten volgens hem in beginsel 

net zo soeverein zijn als het nationale volk, maar legt uiteindelijk zozeer de nadruk op de 

zeggenschap van het nationale volk en op de positie van de federale organen, dat er van 

de principiële zeggenschap van de deelstaatvolkeren niet veel overblijft. Webster, ‘The 

Constitution Not a Compact’, p. 592 en p. 597, Forsyth, Unions of States, p. 118 en 

Sheidley, ‘The Webster-Hayne Debate’, p. 170. Merriam concludeert desondanks dat 

Webster soevereiniteit uiteindelijk deelbaar acht. Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

166. 
92  Zie ten aanzien van het eerste Forsyth, Unions of States, p. 118. Vgl. Webster, ‘The 

Constitution Not a Compact’, p. 598-600. 
93  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 598. 
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onwelgevallige grondwetsuitleg grondwetsamendering.
94

 Een constitutioneel 

recht van verzet tegen federale rechtshandelingen zou een innerlijk 

tegenstrijdige notie zijn, terwijl een (metajuridisch) recht op revolutie van een 

deel van het volk ondenkbaar zou zijn. Een deel kan immers niet teniet doen wat 

het geheel heeft gemaakt.
95

 Dat de staten beslissend betrokken zijn bij federale 

grondwetswijziging doet aan die conclusie niet af, omdat deze procedure 

positiefrechtelijk is en aan de metajuridische positie van het soevereine volk 

geen afbreuk kan doen.
96

 Het nationale volk is, met andere woorden, bevoegd 

inspraak te verlenen aan zijn delen als het dat wil. 

 Websters federatie is daarmee uiteindelijk een (unitaire) bondsstaat. 

Wezenlijk verschilt deze staat niet van een eenheidsstaat, aangezien beide 

gebaseerd zijn op de exclusieve beslissing van één soeverein volk.
97

 Hij meent 

dat ook voor de federatie de ‘first rule of republican liberty’ opgaat, namelijk dat 

de meerderheid regeert.
98

 Van een bijzondere positie van de staten, of van een 

bijzondere organisatiewijze van het federale parlement lijkt bij hem dan ook 

geen sprake te zijn. Het lijkt er vooral op dat de staten volgens hem ‘staat’ zijn 

omdat hun eigen (deel van het) volk als bron van de statelijke rechtsorde wordt 

gezien, terwijl aan hen een aanzienlijk deel van de denkbare 

overheidsbevoegdheden wordt overgelaten. Soeverein over de rechtsorde is 

volgens Webster dus wezenlijk het nationale volk, terwijl het nationale volk en 

de deelstaatvolkeren bij hem ieder soeverein zijn in de eigen (beperkte 

deel)rechtsorde. 

 

3.4 Beschouwing van het Amerikaanse debat 

De theorieën van Madison, Calhoun en Webster vertegenwoordigen de drie 

stromingen die in het huidige Amerikaanse debat nog steeds zijn waar te 

nemen.
99

 In die zin zijn ze dus prototypisch voor drie verschillende manieren 

waarop men naar het fenomeen ‘federatie’ kan kijken en laten ze goed zien hoe 

een federatie er theoretisch uitziet als vanaf een bepaald punt wordt vertrokken 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

94  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 596-597 en p. 607, Webster, ‘Second 

reply to Hayne’, p. 329-330 en p. 339 en Haines, The role of the Supreme Court, p. 560. 
95  Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 597. 
96  Webster gaat overigens simpelweg niet op het argument in. Sheidley, ‘The Webster-

Hayne Debate’, p. 170. 
97  Voor het niet een ‘staat’ noemen, maar het er wel een zijn, van de federatie bij Webster, 

zie Forsyth, Unions of States, p. 133-134. 
98  Een recht van verzet voor de minderheid komt voor hem neer op het regeren van het 

gehele land door een kleine minderheid. Webster, ‘The Constitution Not a Compact’, p. 

604. Hij is hier overigens ook consequent in en meent dat bijvoorbeeld senatoren 

gekozen zijn ‘to act for the whole country’. Webster, ‘Second reply to Hayne’, p. 304. 
99  Vgl. hoofdstuk 4, met name paragraaf 3. 
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met redeneren. Webster vertrekt vanuit de eenheid van de natie en legt daarom 

vooral de nadruk op de unitaire vaststelling en uitleg van het recht. Calhoun gaat 

uit van de soevereiniteit van de verschillende volkeren en benadrukt vooral de 

uiteindelijke zeggenschap van die volkeren over het recht. Madison ziet in 

federalisme uiteindelijk vooral de samenvoeging van unitarisme en 

confederalisme en maakt er een punt van dat noch Webster, noch Calhoun 

volledig gelijk heeft.
100

 Zo laten de auteurs drie verschillende perspectieven zien 

op de samenhang tussen de soevereiniteit van het volk over en in de rechtsorde, 

het staatsrechtelijk samenwerken van meerdere soevereinen in één (con)federaal 

verband en de positie van het federale Congres daarin. Of eigenlijk: ze 

beantwoorden alle drie naar keuze een aantal met die verhoudingen 

samenhangende vragen, en doen een poging de resterende vragen te negeren. 

 Een eerste punt dat opvalt is dat Webster een verband ziet tussen de 

soevereiniteit over en in de rechtsorde, terwijl Calhoun en Madison daarover erg 

onduidelijk zijn. Hij stelt dat er in de federatie bij meerderheid beslist wordt, 

terwijl slechts het Amerikaanse volk soeverein over de rechtsorde is. Calhoun 

zegt wel erg veel over de soevereiniteit van de volkeren over de rechtsorde, 

maar zwijgt over de representatie van de verschillende volkeren in de federale 

rechtsorde. Hij zou eigenlijk voor besluitvorming bij concurrente meerderheid 

moeten zijn, maar betoogt elders dat slechts het noorden en het zuiden een 

vetorecht zouden moeten hebben. Hij heeft daarmee hetzelfde theoretische 

probleem als Madison, namelijk dat hij niet kan uitleggen waarom de senatoren 

elkaar bij meerderheid kunnen overstemmen. Als zij immers de verschillende 

staten (of volkeren) representeren, dan ligt het niet voor de hand dat de ene 

senator voor de andere, of de meerderheid van hen voor het geheel kan 

besluiten. Deze problematiek hangt sterk samen met de vraag hoe de 

verschillende soevereine volkeren zich tot elkaar verhouden. Voor toerekening 

van de meerderheidswil aan het geheel is immers een goed argument nodig, 

zoals het behoren van allen tot hetzelfde soevereine volk. 

 Calhoun ontkent het bestaan van een nationaal volk en concludeert dat de 

relatie tussen verschillende volkeren niet door het recht, maar door de moraal 

wordt beheerst. Daarmee blijft de vraag openstaan waarom representanten van 

de ene staat of het ene volk, de juridische wil van de representanten van de 

andere staat of het andere volk zouden kunnen vaststellen. Omdat de 

verschillende soevereinen volgens hem samen niks zijn, is zijn confederatie in 

wezen een simultane staat. Ieder volk heeft volgens hem immers zowel de 

statelijke als de federale grondwet voor zichzelf uitgevaardigd, zonder daarbij 

gebonden te zijn aan welke juridische beperking dan ook. De soevereiniteit van 

de delen leidt bij hem dus uiteindelijk tot het ontkennen van nationale juridische 

eenheid. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100  Dit is eigenlijk een anachronistische uitspraak. Madison zou het er vanuit zijn theorie 

gezien vooral mee eens geweest moeten zijn als hij deelgenomen had aan het debat 

tussen Webster en Calhoun. 
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 Dit is precies ook het punt waarop Webster hem aanvalt. Omdat de federatie 

is bedoeld om meer (juridische) eenheid te scheppen zou het vreemd zijn als 

haar structuur haar daartoe niet in staat zou stellen. Federale organen kunnen 

bovendien niet of nauwelijks functioneren als ze aan evenveel interpretaties van 

de Constitutie gebonden zouden zijn als er lidstaten zijn. Webster gaat daarom 

juist uit van het bestaan van een nationaal volk dat zichzelf federaal regeert alsof 

het een eenheidsstaat geconstitueerd zou hebben. De stroming waarin hij zeer 

goed past heet niet voor niets unitair federalisme. Ook hij komt evenwel niet 

helemaal goed uit de relatie tussen de verschillende soevereinen. De 

deelstaatvolkeren zijn volgens hem immers slechts zo soeverein als het nationale 

volk toelaat. Hoe dit nog soevereiniteit genoemd kan worden is niet helemaal 

duidelijk. Uiteindelijk lijkt zijn federatie dan ook nog het meest op een als 

bondsstaat georganiseerde eenheidsstaat.
101

 

 Anders dan Webster meent Madison wel dat de staten op federaal niveau 

vertegenwoordigd moeten worden. Het Congres bestaat volgens hem dan ook uit 

een nationale volksvertegenwoordiging (het Huis van Afgevaardigden) en een 

statenvertegenwoordiging (de Senaat). Daarmee lijken bij hem zowel het 

nationale volk als de staten of volkeren soeverein in de rechtsorde te zijn. Deze 

notie zou verder ondersteund worden door de grondwetwijzigingsprocedure, 

waarin geen van beide immers de volledige zeggenschap heeft. 

 Het probleem hiermee is evenwel dat hij uiteindelijk geen van alle soeverein 

maakt. Door te stellen dat de federatie soeverein in eigen kring is, en de staten 

ook soeverein in eigen kring zijn, ontkent hij het bestaan van een 

‘metabevoegdheid’ tot het wijzigen van de rechtsorde. Hij is dan ook in die zin 

inconsistent, dat hij meent dat de volkeren auteur van de Constitutie zijn, maar 

zij sinds de vestiging ervan de zeggenschap erover kwijtgeraakt zijn. Alsof zij 

hun soevereiniteit ‘verbruikt’ zouden hebben door toe te treden tot de federatie. 

Hij meent immers dat de soevereiniteit sinds dat moment gedeeld wordt door de 

federatie en de staten, terwijl geen van beide eenzijdig de 

bevoegdheidsverdeling tussen hen beide kan wijzigen.  

 Dat is uiteindelijk het centrale punt van Madison en het probleem van zijn 

theorie. Door te benadrukken dat er niemand soeverein over de rechtsorde als 

geheel is, en zowel de natie als de volkeren of staten soeverein in de rechtsorde 

zijn, ontkent hij de kenmerkende rechtspositie van een soeverein volk, namelijk 

dat het uiteindelijk als enige (zelf) mag weten welk recht er te gelden heeft en 

welke bevoegdheden zijn overheid heeft.
102

 (Con)federale eenheid en soevereine 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

101  In de Duitse literatuur wordt het hierbij noodzakelijk geacht dat de Landen inspraak 

hebben via de Bondsraad (of via een senaatsmodel). Webster lijkt die noodzaak niet te 

zien of te erkennen. Hij lijkt daarmee zelfs unitairder te zijn dan de Duitse idee van de 

(unitaire) bondsstaat. 
102  In dit hoofdstuk wordt op verschillende plaatsen gesproken van een volk dat ‘zelf 

handelt’. In de beschouwing van hoofdstuk 5 is evenwel geconcludeerd dat het niet 

mogelijk is dat het volk zelf, dat wil zeggen immanent, handelt, omdat het alleen in 
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eigenheid lijken elkaar dus inherent in de weg te zitten in een federatie die op 

meer dan één soeverein gebaseerd is. 

 

4. Het dogmatische Duitse debat als reconceptualisering van de 

bondsstaat 

4.1 Waitz: Madison + Webster = duaal federalisme? 

Waar in de eerste helft van de negentiende eeuw de meest significante discussie 

over de federale unie plaats vond in de Verenigde Staten, vond die in de tweede 

helft van die eeuw plaats in Europa.
103

 De concrete aanleiding ervoor lijken de 

verschillende Duitse statenbonden en bondsstaten te zijn geweest. Op het 

hoogtepunt van het debat werd althans erg veel gedebatteerd over de aard van 

het Duitse Rijk van 1870/71. Daarmee samenhangend werd er vooral 

geschreven in termen van staats- of vorstensoevereiniteit.
104

 De soevereiniteit 

van het volk over en/of in de rechtsorde kwam dus niet ter sprake. Dat is lastig 

voor de vraag welk volk er precies door welk parlementair orgaan moet worden 

vertegenwoordigd in een staatsrechtelijk construct dat meerdere volkeren in zich 

verenigt. Desondanks is het debat leerzaam, omdat de relatie tussen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

representatie kan handelen. Iedere handeling van het volk houdt daarmee een betwistbare 

claim in dat er namens (en juridisch dus door) het volk gehandeld is. En zowel daden van 

soevereiniteit over de rechtsorde, als daden van soevereiniteit in de rechtsorde zijn 

daarmee handelingen die het volk niet ‘zelf’, maar in representatie, verricht heeft. 

Desondanks hanteert dit hoofdstuk op enkele plekken een onderscheid tussen het zelf 

handelen door het volk en het door organen handelen namens het volk (hoewel dat 

onderscheid strikt genomen dus onzuiver is). Twee redenen daarvoor zijn dat zo het beste 

aangesloten kan worden bij de beschreven auteurs, en dat de tekst zo het beste leesbaar 

blijft. Tenzij een beschreven auteur anders bedoelt, wordt met het zelf handelen door het 

volk dan steeds een daad van soevereiniteit over de rechtsorde (een handeling van de 

pouvoir constituant dus) bedoeld, terwijl met het handelen door organen namens het volk 

steeds een daad van soevereiniteit in de rechtsorde (een daad van een pouvoir constitué 

dus) wordt bedoeld. Hoewel beide typen handelingen representatieve handelingen zijn, 

kan het onderscheid tussen beide doorgaans overigens zeer goed gemaakt worden door te 

bestuderen welk type daad de handeling zelf beweert te zijn. Handelingen van het 

parlementen claimen bijvoorbeeld vrijwel altijd gebaseerd te zijn op de constitutie, en 

claimen daarmee dus vrijwel altijd daden van soevereiniteit in de rechtsorde te zijn.  
103  Dit debat werd hoofdzakelijk, maar niet alleen, door Duitsers gevoerd en duurde voort tot 

in de vroege twintigste eeuw. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 133. 
104  De opvatting dat de soevereiniteit berust bij het volk of de volkeren ‘was excluded from 

the outset in Germany. Not the sovereign people but the sovereign princes had joined 

together to form the Reich.’ R. Emerson, State and sovereignty in modern Germany, 

New Haven: Yale University Press 1928, p. 105. 
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verschillende soevereinen en de vraag wie waarover zeggenschap moet hebben 

natuurlijk wel bediscussieerd werd. 

 De eerste bijdrage aan het debat is van Georg Waitz (1813-1886).
105

 Hij 

nam, via Alexis de Tocqueville (1805-1859), in essentie Madisons theorie over 

en werkte die uit tot een strikt duaal-federalistisch concept.
106

 Daarbij kwam hij 

in sommige opzichten nogal in de buurt van Websters theorie. Zijn theorie was 

zo invloedrijk dat hij ermee zorgde voor de Duitse adoptie van het Amerikaanse 

debat.
107

 Deze adoptie zou bovendien versterkt worden door Max von Seydel 

(1846-1901), die sterk door Calhoun geïnspireerd was. 

 Waitz gaat net als Madison in essentie uit van deelbare soevereiniteit. 

Soevereiniteit is volgens hem weliswaar het noodzakelijke attribuut van de staat, 

maar dat betekent naar zijn mening niet dat die in één hand moet vallen.
108

 De 

bondsstaat is dan ook in essentie een geheel waarin twee ‘halve staten’ per 

territorium bestaan. Hij zou bestaan uit twee naast elkaar staande, zelfstandige 

staatsorganisaties, die ieder op hun eigen gebied soeverein zijn. Ze zouden de 

soevereiniteit, met andere woorden, qua inhoud verdeeld hebben.
109

 Ze zouden 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

105  De lijst van deelnemers aan het debat is een behoorlijk lange. Schrijvers die vaak 

genoemd worden zijn Waitz, Seydel, Haenel, Gierke, Laband, Jellinek, Preuß, Rosin, 

Brie, Bake, Zorn, Le Fur, Borel, G. Meyer en Westerkamp. Zie onder andere Forsyth, 

Unions of States, p. 106-133, Emerson, State and sovereignty, p. 92-126, Van den 

Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26-51, Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 20-48 en A. Haenel, Deutsches Staatsrecht deel 1, Die Grundlagen des 

deutschen Staates und die Reichsgewalt, Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot 1892, 

p. 205-206. Ze zijn echter lang niet allemaal relevant voor de in dit hoofdstuk te 

beantwoorden vragen en zijn bovendien redelijk in enkele stromingen onder te verdelen. 

Vgl. bijvoorbeeld Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat en Van den Houten, 

Bondsstaat en souvereiniteit. Hier wordt geen totaalbeeld van het Duitse debat 

nagestreefd, maar wordt gepoogd aan de hand van enkele schrijvers de verschillende, 

voor de hier te beantwoorden vragen meest relevante, perspectieven op soevereiniteit en 

federalisme weer te geven. 
106  Tocqueville probeerde vooral het Amerikaanse systeem te beschrijven en zocht daarvoor 

sterk aansluiting bij Madison. Hij heeft de moderne betekenis gegeven aan het oude 

begrip federatie. Waar de VS nog niet werd beschreven als een federale staat, zou dat na 

Tocqueville wel gebeuren. Waitz bedacht voor dit geheel de term bondsstaat. G. Waitz, 

Grundzüge der Politik nebst einzelnen Ausführungen, Kiel: Verlag von Ernst Homann 

1862, p. 43, Forsyth, Unions of States, p. 135-136 en Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 

204. 
107  Emerson, State and sovereignty, p. 94-95, M. von Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff, Eine 

staatrechtliche Untersuchung’, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 1872, p. 

199, Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 204, Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 48-49 en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 189-190.  
108  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 17-18 en p. 43 en Merriam, The Theory of Sovereignty, 

p. 125. Zie ook Bassani, ‘State's Rights’, p. 133-134. 
109  Volgens Waitz is wel de omvang, maar niet de inhoud van de soevereiniteit verdeeld. 

Waitz, Grundzüge der Politik, p. 43 en p. 166. Juister lijkt het echter te stellen dat wel de 

inhoud, maar niet de omvang van de soevereiniteit verdeeld is. De verschillende 

 



304  HET EP ALS TRANSNATIONALE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 

 

 

weliswaar niet de volledige zeggenschap over hun territorium hebben, maar 

zouden zich wel onderscheiden van statenbonden doordat ze een zelfstandig, 

statelijk karakter hebben en doordat ze direct gezag over de onderdanen hebben. 

Het wezenlijke verschil tussen statenbonden en bondsstaten schuilt er volgens 

Waitz dan ook vooral in dat de eerste slechts afgeleide bevoegdheden hebben en 

op een verdrag berusten, terwijl de tweede op ‘eigen zelfstandig recht’ 

berusten.
110

  

 Volgens Waitz is niet alleen de bondsstaat een staat, maar zijn de lidstaten 

dat ook. Net als Madison meent hij dat beide soeverein zijn binnen hun eigen 

bevoegdhedensfeer, dat deze twee soevereiniteiten conceptueel identiek en niet 

van elkaar afgeleid zijn en dat het gezag van beide dus weliswaar beperkt is, 

maar niet van de ander afhankelijk.
111

 De drager van de federale soevereiniteit is 

met andere woorden net zo soeverein over de federale rechtsorde als de 

lidstatelijke soeverein dat is over de lidstatelijke rechtsorde, terwijl geen van 

beide iets over de ander(e rechtsorde) te zeggen heeft. 

 Het zouden zelfs zozeer twee naast elkaar staande staatsorganisaties zijn dat 

zij niet alleen beide op dezelfde wijze gezag uitoefenen over onderdanen als 

eenheidsstaten doen, maar zij bovendien ieder voor zich over een geheel eigen 

staatsorganisatie moeten beschikken.
112

 De onafhankelijkheid van beide delen 

moet volgens Waitz namelijk ook praktisch gewaarborgd worden, zodat geen 

van beide afbreuk kan doen aan het gezag van de ander en geen van beide ten 

onrechte gezien kan worden als onderdaan van de ander.
113

 Net als in de 

Verenigde Staten het geval is, moeten bondsstaten in zijn ogen daarom 

beschikken over een zelfstandige federale uitvoerende macht en een federale 

volksvertegenwoordiging. De constitutionele rechten van zowel de federatie als 

de staten moeten volgens hem, tot slot, bewaakt worden door een centrale 

rechtelijke macht, die kennelijk als neutrale arbiter te functioneren heeft.
114

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

beleidsterreinen zijn namelijk wel verdeeld, maar de niet wijze waarop de bevoegdheden 

kunnen worden uitgeoefend. 
110  De bondsstaat stelt volgens hem dus net zo autonoom zijn recht vast als zijn lidstaten dat 

doen. Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 13-14. Zie ook Emerson, State 

and sovereignty, p. 95-96 en Waitz, Grundzüge der Politik, p. 44 en p. 164. 
111  Emerson, State and sovereignty, p. 95-96; Waitz, Grundzüge der Politik, p. 164-166. 

Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 25. 
112  Emerson, State and sovereignty, p. 96; Waitz, Grundzüge der Politik, p. 173. In 

statenbonden heeft het volk volgens Waitz geen directe betrekking met het staatsgezag. 

Zij oefenen volgens hem dan ook geen gezag uit over onderdanen terwijl het in de 

bondsstaat volgens hem nu juist daarop aan komt. Waitz, Grundzüge der Politik, p. 162; 

Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 12. 
113  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 44-45, Emerson, State and sovereignty, p. 96 en Van 

den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 13.  
114  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 44-45, p. 173 en p. 176-177. Zie ook Emerson, State 

and sovereignty, p. 96 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 13. 
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 Waitz wijst de idee van unitair federalisme dus wezenlijk af en opteert in de 

plaats daarvan principieel voor duaal federalisme. Zijn bondsstaat bestaat in 

essentie uit twee halve eenheidsstaten, die juridisch niet vreselijk veel met elkaar 

van doen hebben. Ze delen vooral onderdanen, territorium en een rechter die de 

bevoegdheidsafbakening tussen hen beide moet bewaken. Binnen hun 

bevoegdheidssfeer zijn de federatie en de lidstaten volledig soeverein en kunnen 

ze zich net zo gedragen als de overheid van een eenheidsstaat. Uiteindelijk is het 

wezen van Waitz’ bondsstaat dus vooral gelegen in de tussen de bondsstaat en 

de lidstaten verdeelde soevereiniteit en wijkt die staat daardoor van een 

eenheidsstaat af, dat de centrale staat niet het gehele terrein van de statelijke 

activiteit bezet, maar dat deelt met de lidstaten.
115

  

 Waar Madison de bondsstaat vooral ziet als twee verweven overheidslagen, 

ziet Waitz die dus vooral als twee gescheiden overheden. Een consequentie 

hiervan lijkt te moeten zijn dat het federale parlement niet zowel de staten als 

het volk representeert, maar slechts het nationale volk. Zou Waitz dus voor 

volkssoevereiniteit zijn geweest, dan zou hij net als Webster hebben moeten 

menen dat het nationale volk nationaal gerepresenteerd wordt, terwijl de 

deelstaatvolkeren slechts in de deelstaten gerepresenteerd zouden worden. Hij 

was evenwel niet voor dit concept, zodat onzeker is welke consequenties hij 

eraan zou hebben verbonden. 

 Hoe dan ook kan zijn bondsstaat alleen goed functioneren als de onderlinge 

afbakening van taken helder genoeg is en de arbitrerende rechter niet al te veel 

zelf hoeft te verzinnen. Het zou immers niet de rechter moeten zijn die de 

bevoegdheden tussen de overheden verdeelt, maar het recht zelf. 

 De vraag is daarmee of Waitz soevereiniteit eigenlijk niet met 

overheidsgezag verwart.
116

 Soevereiniteit lijkt voor hem immers niet het vrij 

theoretische ondeelbare, allerhoogste gezag tot schepping van de rechtsorde te 

zijn, maar eerder onafhankelijkheid van invloed van buitenaf.
117

 Daarmee wordt 

goed voorstelbaar dat hij meerdere soevereinen naast elkaar denkt, aangezien 

soevereiniteit niet noodzakelijkerwijs alle (denkbare) bevoegdheden omvat en 

vooral onafhankelijkheid betekent.
118

 Daarin zou echter ook een probleem 

schuilen. Duidelijk is immers al geworden dat het vrijwel onmogelijk is een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

115  Helaas kent het Nederlands geen duidelijke term die het verschil weergeeft tussen de 

bondsstaat als geheel en de bondsstaat als ‘centrale staat’. Met centrale staat wordt hier 

bedoeld wat in het Duits Gesammtstaat heet: de federale overheid dus. Zie voor deze 

terminologie o.a. Waitz, Grundzüge der Politik, p. 163. 
116  Merriam en Van den Houten menen bijvoorbeeld dat dat het geval is. Merriam, The 

Theory of Sovereignty, p. 186-187 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 

15-16. 
117  Waitz, Grundzüge der Politik, p. 18; Bassani, ‘State's Rights’, p. 133-134. Zie ook 

Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 186-187. Deze interpretatie van het concept past 

goed in het positieve Amerikaanse staatsrecht, met name bij de betekenis die daarin 

wordt gegeven aan het elfde amendement. 
118  Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 14. 
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reeds aangebrachte bevoegdhedenscheiding niet tot conflicten te laten komen en 

dat het venijn juist zit in de vraag wie er oordeelt over dergelijke conflicten.
119

 

Het is dus niet mogelijk een vanzelfsprekende rechtsorde te verzinnen die een 

conflictloze verticale bevoegdheidsverdeling meebrengt. Bovendien omvat de 

notie van ‘soevereiniteit over de rechtsorde’ niet alleen de ‘metabevoegdheid’ 

tot schepping van een verticale bevoegdhedenscheiding, maar ook (in uiterste 

instantie) de handhaving ervan. 

 Conceptueel is het de vraag hoe de bevoegdheidsverdeling in een bondsstaat 

volgens Waitz tot stand komt. Wie is er bij hem de pouvoir constituant van de 

rechtsorde? En is die volgens hem ook bevoegd de aangebrachte verdeling weer 

te wijzigen? Hij lijkt op die vragen geen antwoord te hebben.
120

 De door hem 

gehanteerde deelbare soevereiniteit is daarmee dus niet een antwoord op het 

probleem van de moeizame verhouding tussen (volks)soevereiniteit en 

federalisme, omdat die uiteindelijk voornamelijk een herdefiniëring van het 

concept inhoudt, die het van zijn wezenlijke karakter berooft. En dan is er nog 

niet eens verder nagedacht over de geloofwaardigheid van de strekking die 

deelbare volkssoevereiniteit zou hebben in zijn theorie, namelijk dat burgers 

kennelijk twee verschillende, wederzijds ‘halve’ of inhoudelijk beperkte 

maatschappelijke verdragen zouden hebben gesloten.
121

  

 

4.2 Seydel: hoezo federalisme? Calhoun geradicaliseerd 

Waar Waitz de Duitse Madison genoemd kan worden, geldt Seydel naar 

algemeen inzicht als de Duitse Calhoun. Zijn commentaar op het werk van 

Waitz is sterk geïnspireerd door het werk van die Amerikaan en kan als een 

ontwikkeling, zo niet radicalisering daarvan worden gezien.
122

 Hij viel het werk 

van Waitz aan op een vergelijkbare wijze als waarop Calhoun Madison 

bekritiseerd had en opende volgens Forsyth daarmee het Duitse 

federalismedebat.
123

 De verdienste van zijn werk is niet zozeer gelegen in zijn 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

119  Vgl. Waitz, Grundzüge der Politik, p. 179. Van den Houten wijst er bovendien op dat 

federale wetgeving ook geldt binnen de lidstaten en dat de lidstaten normadressaten zijn 

van die wetgeving, zodat moeilijk volgehouden kan worden dat de lidstaten in het geheel 

niet onderdaan van de federale overheid zijn. Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 16-17. 
120  Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 15-16. 
121  Rousseau zegt over het maatschappelijk verdrag bijvoorbeeld: ‘There is only one contract 

in the state, the contract of association, and that in itself precludes all others. It is 

impossible to conceive of any public contract which would not be in violation of the 

first.’ Rousseau, ‘The Social Contract’, p. 108. 
122  Emerson, State and sovereignty, p. 96-97. Zie ook Forsyth, Unions of States, p. 136, 

Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 25, Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 

202 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 22. 
123  Forsyth, Unions of States, p. 136; Emerson, State and sovereignty, p. 96. 
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visie op de bondsstaat, als wel in het met grote helderheid aan de orde stellen 

van het problematische karakter daarvan en het overtuigend onderuithalen van 

Waitz’ theorie.
124

 Die laatste werd na Seydels werk dan ook vrij algemeen 

verlaten. 

 Volgens Seydel is gedeelde soevereiniteit ondenkbaar omdat een essentieel 

kenmerk van soevereiniteit nu juist is dat die in geen enkel opzicht beperkt is.
125

 

Soevereiniteit is voor hem het natuurlijke en traditionele attribuut van de staat en 

is daarbinnen het hoogste, ondeelbare, absolute gezag. Het is voor hem dan ook 

ondenkbaar dat er meerdere staten zijn die soevereiniteit over hetzelfde 

grondgebied uitoefenen of dat er één soeverein is die over meerdere soevereinen 

heerst.
126

 De bondsstaat is voor hem dan ook een logische onmogelijkheid, 

hetgeen meebrengt dat alle lichamen die tot dan toe bondsstaten werden 

genoemd, in feite ofwel (eenheids)staten, ofwel statenbonden waren.
127

 Waar 

Calhoun dus nog zijn best doet uit te leggen dat meerdere soevereinen samen de 

bron van één staatsrechtelijke organisatie kunnen zijn, brengt Seydels 

onverbiddelijke logica hem tot een vlijmscherpe conclusie: de bondsstaat is 

onmogelijk, dus is een staatsrechtelijke entiteit ofwel een staat, ofwel een 

statenbond.  

 Toegepast op het Duitse Rijk meent hij dat de Landen onbeperkt soeverein 

zijn gebleven en dat het Rijk slechts afgeleid gezag bekleedt.
128

 De grondwet 

van het Rijk is naar zijn inzicht een internationaalrechtelijk verdrag, dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

124  Volgens Emerson werd Seydels ontkenning van deelbare soevereiniteit ‘axiomatisch 

geaccepteerd’, maar heeft zijn ‘positieve theorie’, zijn alternatief voor Waitz’ concept 

dus, verbazingwekkend weinig aanhang gevonden. Dat heeft er volgens hem mee te 

maken dat Seydel dermate conceptueel radicaal was, dat hij weinig rekening lijkt te 

hebben gehouden met de geldende staatspraktijk. Emerson, State and sovereignty, p. 96-

100. Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 136-138 en Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 49. 
125  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 190 en p. 202. Op p. 198 citeert hij Calhoun dan 

ook instemmend: ‘Die souveränetät theilen heisst sie vernichten’ (Vgl. Sovereignty is an 

entire thing; – to divide is – to destroy it.). Zie ook Emerson, State and sovereignty, p. 

97. Vgl. Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 202-203.  
126  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 188-190, p. 202 en p. 218; Emerson, State and 

sovereignty, p. 97 en Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 25. Vgl Merriam, The 

Theory of Sovereignty, p. 203, Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 22 en. 

Forsyth, Unions of States, p. 136. 
127  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 198 en p. 208; Forsyth, Unions of States, p. 136-

137; Emerson, State and sovereignty, p. 97. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, 

p. 25-26, Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 202 en Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 22. Zie ook Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 37.  
128  Seydel bestudeerde naast het Duitse Rijk ook de Verenigde Staten en Zwitserland (die 

drie waren de tot dan toe bekende federaties). De uitkomsten verschilden onderling 

volgens hem echter niet wezenlijk. Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 208 e.v.; 

Forsyth, Unions of States, p. 137. 
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uitsluitend de staten en niet de burgers bindt.
129

 De consequentie hiervan is in 

zijn optiek dat individuen er hooguit door omzetting ervan door het Landsrecht 

aan gebonden zijn, terwijl de Rijksorganen niet zelfstandige organen, maar 

organen van de verdragsluitende partijen zijn.
130

 Een statenbond betekent voor 

Seydel dus voornamelijk dat een aantal staten hun soevereiniteit gezamenlijk 

uitoefent, zonder dat er in die uitoefening een wezenlijk juridisch verschil 

optreedt.
131

 

 Omdat Seydels theorie net zo consequent is als die van Calhoun heeft hij 

hetzelfde probleem als die Amerikaan. Waar de soevereiniteit van de leden op 

zijn minst een vetorecht voor die leden bij grondwetswijziging impliceert, 

kenden alle tot dan toe bestaande federaties een vrijwel onbeperkte 

grondwetswijzigingsbevoegdheid, waarover bij (gekwalificeerde) meerderheid 

werd besloten. Latere Duitse schrijvers deduceren uit deze situatie het dogma 

van de Kompetenz-Kompetenz, dat de soevereiniteit theoretisch in handen van 

het Rijk bracht.
132

 Zo niet Seydel, die ook op dit punt Calhoun navolgt. Anders 

dan de tekst van de bepaling wellicht doet vermoeden meent hij net als Calhoun 

dat de grondwetswijzigingsbevoegdheid conserverend van aard is. Het is 

volgens hem theoretisch wellicht mogelijk hem zover op te rekken dat de 

soevereiniteit van de Landen vernietigd wordt, maar dat zou in zijn ogen 

duidelijk in strijd zijn met de bedoeling van de bepaling.
133

 Het ontbreken van 

een vetorecht moet dan ook vooral worden gezien als een kwestie van 

doelmatigheid, terwijl de ingewikkeldheid van de procedure een waarborg tegen 

misbruik ervan is.
134

  

 Net als Calhoun lijkt Seydel te menen dat het Rijk zichzelf niet tot staat kan 

muteren, omdat geconstitueerde macht noodzakelijkerwijze ondergeschikt is aan 

zijn constituerende macht.
135

 Staten zouden wellicht hun soevereiniteit bij 

verdrag kunnen opgeven om vervolgens op te gaan in een nieuwe soevereine 

staat, maar automutatie door een statenbond zou uitgesloten zijn. Het zou dan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

129  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 211-212. Vgl. p. 238 en Emerson, State and 

sovereignty, p. 98. 
130  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 211-212. Vgl. p. 223 en Van den Houten, 

Bondsstaat en souvereiniteit, p. 23-24. Hierin klinkt Calhouns gedachte door dat de 

federale organen de agent van de geconfedereerden zijn en daarom over hen geen 

principiële zeggenschap hebben. 
131  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 199, p. 223, p. 240 en p. 243-244; Van den Houten, 

Bondsstaat en souvereiniteit, p. 23-24. 
132  Emerson, State and sovereignty, p. 99. 
133  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 221-222; Emerson, State and sovereignty, p. 99. 
134  Doelmatigheid betekent in dit verband volgens hem o.a. dat het geheel niet overgeleverd 

is aan de grillen van een enkel Land. Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 221-222; 

Emerson, State and sovereignty, p. 99.  
135  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 202; Emerson, State and sovereignty, p. 99. 
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ook simpelweg niet mogelijk zijn dat staten een federale constitutie boven zich 

plaatsen, omdat ze dan geen staten meer zouden zijn.
136

 

 Seydel lijkt op ten minste één punt gelijk te hebben, namelijk dat 

soevereiniteit ondeelbaar is. Dat kan dogmatisch of axiomatisch worden 

verdedigd, zoals hij vooral deed, maar ook functionalistisch. Als soevereiniteit 

immers bedoeld is om uit te leggen waarom het recht geldt, is het vreemd die 

voor deelbaar te houden. Waar (con)federalisme uitgaat van de verticale 

scheiding van bevoegdheden, moet iemand immers bevoegd zijn vast te stellen 

welke overheid waartoe bevoegd is. Als soevereiniteit als zodanig deelbaar is 

verliest die haar functie doordat ze niet langer in staat is de verticale 

machtenscheiding te bepalen en te verklaren, met als gevolg dat er een nieuw 

gezag moet worden gevonden dat mag bepalen hoe de soevereiniteit precies 

verdeeld is. Dat lijkt uiteindelijk te leiden tot een infinite regress. Met deze 

constatering werd het Duitse debat wel ingewikkeld en dogmatisch. Gezocht 

werd vooral naar een criterium waarmee kon worden bepaald wie soeverein is 

(gevonden werd Kompetenz-Kompetenz), terwijl vervolgens de vraag was wat 

precies het verschil is tussen een staat en een provincie. 

 Seydels theorie is door velen bekritiseerd. Zo zou hij geen oog hebben voor 

de bestaande staatspraktijk, die wel degelijk een verschil tussen statenbonden en 

bondsstaten liet zien.
137

 Ook zou zijn dichotome benadering makkelijk tegen 

hem gebruikt kunnen worden door het Rijk soeverein te verklaren, aangezien dat 

de Landen zou reduceren tot niet meer dan zelfbesturende provincies.
138

  

 Voor een theoreticus lijkt hij evenwel vooral te veel oog te hebben voor de 

bestaande staatspraktijk. Hij moet zich immers op doelmatigheid beroepen om 

de bestaande grondwetswijzigingsprocedure van het Duitse Rijk acceptabel te 

achten. De soevereine Landen zouden niet mogen worden overgeleverd aan de 

grillen van één enkele staat. Vanuit de onbeperkbare soevereiniteit van de 

geconfedereerden geredeneerd is de laatste constatering misschien wel juist, 

maar besluitvorming bij meerderheid om die reden acceptabel achten is weinig 

consequent. Logischer zou het zijn geweest om hier het idee van expulsie te 

introduceren in zijn theorie.
139

 Als alle Landen soeverein zijn gebleven, mogen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

136  Seydel, ‘Der Bundesstaatsbegriff’, p. 198 en p. 214-215; Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 22-23. Zie ook Emerson, State and sovereignty, p. 98-99. Gedwongen 

mutatie kan volgens Seydel wel plaatsvinden, door middel van geweld. De Verenigde 

Staten lijkt voor hem daarvan een voorbeeld te zijn. Daarover zegt hij onder meer ‘Wo 

das Schwert die Auslegung übernimmt, da mag die Wissenschaft die Feder aus der Hand 

legen und die Entscheidung erwarten: eine Stimme hat sie nicht mehr.’ Seydel, ‘Der 

Bundesstaatsbegriff’, p. 223-224; Forsyth, Unions of States, p. 137-138. 
137  Forsyth, Unions of States, p. 137.  
138  Emerson, State and sovereignty, p. 100. Niet voor niets benadrukt Seydel stevig dat zeker 

is dat de Landen hun soevereiniteit niet hebben opgegeven. Seydel, ‘Der 

Bundesstaatsbegriff’, o.a. p. 227; Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 22. 
139  Pufendorf meent bijvoorbeeld dat een staat (in ultimo) uit een confederatie gezet moest 

kunnen worden als die onredelijk en koppig is en daarmee de gemeenschappelijke 
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ze dan immers ook niet een lidstaat uit de statenbond zetten als die het 

functioneren ervan in gevaar brengt? Seydel gaat wel zover als het theoretisch 

ontkennen van de bondsstaat, maar buigt op dit punt. Dat is misschien 

begrijpelijk vanuit de gedachte dat hij het bestaande Duitse Rijk beschreef, maar 

weinig consequent voor een dogmaticus als hij. 

 

4.3 Haenel: Madison en Waitz verder ontwikkeld? Een drieledig 
bondsstaatbegrip 

De voornaamste criticus van Seydel is (volgens Seydel zelf) Albert Haenel 

(1833-1918). Haenel besteedde veel tijd en energie aan het bewijzen van 

Seydels ongelijk.
140

 Hij vindt de opvatting dat er geen tussenvorm tussen een 

statenbond en een eenheidsstaat mogelijk is te beperkt en postuleert in plaats 

daarvan een drieledig bondsstaatbegrip. Dit begrip kan in bepaalde opzichten als 

ontwikkeling van Madisons en Waitz’ bondsstaatbegrip worden gezien maar 

zoekt, in afwijking van deze, vooral aansluiting bij het begrip Kompetenz-
Kompetenz. Het is later overgenomen en uitgewerkt door Gierke.

141
 Omdat 

Gierke’s overige staatstheorie, de Genossenschaftstheorie, evenwel erg ver af 

staat van de idee volkssoevereiniteit, wordt hier alleen ingegaan op Haenel, die 

staatssoevereiniteit als uitgangspunt lijkt te hebben gehad.
142

 

 Het bondsstaatbegrip heeft volgens Haenel slechts een wetenschappelijke 

betekenis, welke erin is gelegen de wezenlijke kenmerken van een bondsstaat 

aan te wijzen en in een trefwoord samen te vatten.
143

 Aangezien die kenmerken 

volgens hem vooral ontleend worden aan de politieke inrichting van de 

Verenigde Staten, Zwitserland en Duitsland, is er hierbij naar zijn opvatting 

vooral sprake van historisch-politieke statistiek die als doel heeft de 

verschillende eigenaardigheden van die drie inrichtingen te verduidelijken.
144

 

Hij relativeert het Duitse debat daarmee in fenomenologische zin. Waar dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

veiligheid en het gemeenschappelijke voordeel in gevaar brengt. S. von Pufendorf/J.B. 

Scott, ‘Regular States vs. Systems of States’ (De Jure Naturae et Gentium Libri Octo 

1672, vertaald door C.H. en W.A. Oldfather (1934)), gedeeltelijk herdrukt in: D. Karmis 

en W. Norman (red.), Theories of federalism, a reader, New York: Palrave Macmillan 

2005, p. 47; Forsyth, Unions of States, p. 83-84. 
140  Emerson, State and sovereignty, p. 114-115. Zie voor die kritiek m.n. A. Haenel, Studien 

zum Deutschen Staatsrechte, Leipzig: Verlag von H. Haessel 1873, Bibliobazaar 

(facs.uitg.), p. 50 e.v. Hier wordt vooral aandacht besteed aan Haenels ‘positieve theorie’. 

De naam wordt overigens ook wel als ‘Hänel’ gespeld. 
141  Emerson, State and sovereignty, p. 114; Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 

27; Forsyth, Unions of States, p. 143. 
142  Zie voor een nadere beschrijving van Gierke’s theorie o.a. Emerson, State and 

sovereignty, p. 126 e.v. en Merriam, The Theory of Sovereignty, p. 115-119 en p. 201. 
143  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 200. 
144  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 200. 



HOOFDSTUK 6  311 

 

debat immers gaat om de vraag of het Duitse Rijk nu wel of niet een 

(bonds)staat is, ziet hij het wetenschappelijk belang van die exercitie wel in, 

maar heeft hij niet de illusie dat er met de ene of andere opvatting iets 

wezenlijks zou veranderen. Het juridisch determineren van het specimen ‘Duitse 

Rijk’ kan, zo lijkt hij te menen, immers niet meebrengen dat het meer of minder 

bevoegdheden krijgt. 

 Historisch gezien moet het bondsstaatbegrip volgens hem vooral gezien 

worden als een variant op het statenbondbegrip, waartegen het zich heeft 

afgezet.
145

 Hij stelt dan ook dat er belangrijke overeenkomsten bestaan tussen de 

statenbond die de Verenigde Staten onder de Articles of Confederation waren en 

een bondsstaat die het Duitse Rijk in zijn tijd is. Hij doelt dan op de exclusieve 

bevoegdheid van beide centrale overheden tot volkenrechtelijk optreden, de aan 

beide overheden toebedeelde taak van de instandhouding van vrede en van het 

vrije verkeer tussen de lidstaten, en in het bijzonder de taak van beide tot 

arbitrage in lidstaatoverstijgende geschillen.
146

 Het verschil tussen statenbonden 

en bondsstaten moet volgens hem kennelijk dus niet worden gezocht in de aan 

het centrale gezag toegekende taken. 

 Wezenlijk wijkt de bondsstaat volgens hem wel af van de statenbond qua 

organisatiewijze van het centrale gezag, de wijze van zijn wilsvorming en zijn 

kring van onderdanen. De tot dan toe bestaande bondsstaten hebben volgens 

Haenel als wezenlijke gemeenschappelijke kenmerken dat het centrale gezag 

met gelijksoortige rechts- en machtsmiddelen uitgerust is als de lidstaten, zijn 

onderdanen rechtstreeks de burgers omvatten, en zijn wilsvorming onder 

dubbele invloed van zowel lidstaten als burgers staat.
147

 Het centrale gezag is in 

een bondsstaat volgens hem dus niet alleen georganiseerd als een staat, met een 

eigen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, maar kent bovendien 

een eigen staatsburgerschap, dat uitdrukking geeft aan de directe juridische 

relatie tussen het centrale gezag en de burgers.
148

 

 Volgens Haenel moet er in bondsstaten onderscheiden worden tussen drie 

elementen: de lidstaten, de Gesammtstaat (de centrale staat) en de bondsstaat, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

145  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 193. 
146  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 193-194. 
147  Hij wijst er in dit verband o.a. op dat een dergelijke directe gezagsrelatie tussen de 

Amerikaanse confederatie en de burgers door de Articles duidelijk uitgesloten was. 

Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 196. Interessant genoeg meent hij overigens t.a.v. de 

centrale wilsvorming dat een behandelingsvoorbehoud van een Land m.b.t. de inbreng 

van zijn minister op Rijksniveau onrechtmatig is, omdat dat de geldigheid van een 

rijkswet de facto afhankelijk zou maken van de instemming van een Landdag daarmee. 

Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 785. Dat er in bondsstaten niet bij unanimiteit besloten 

wordt is volgens hem overigens niet een wezenlijk verschil t.o.v. statenbonden, omdat 

dat voor de laatste meestal ook geldt. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 194 en p. 199-

200.  
148  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 196.  
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die de lidstaten en de centrale staat omvat.
149

 De eerste twee zijn afzonderlijke 

politieke gemeenschappen met een eigen, niet-afgeleide bevoegdhedensfeer. 

Binnen die sfeer zijn ze belast met de vervulling van de (de)centrale staatstaak, 

door middel van hun uitsluitende recht tot het eisen van gehoorzaamheid van 

hun onderdanen en het toekennen van burgerrechten aan hen.
150

 De bondsstaat, 

die hij als enige van de drie statelijkheid toekent, is een zelfstandig, derde 

element, dat de eerste twee overkoepelt en wordt gevonden in het geheel van 

beide.
151

 

 Binnen het bevoegdheidsbereik van de centrale staat zijn de lidstaten in die 

zin onderdaan, dat ze in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van die staat 

staan en diens wetten moeten naleven en uitvoeren.
152

 Daarbuiten geldt volgens 

Haenel echter dat ze in beginsel geheel zelfstandig beslissen over hun taken en 

rechts- en machtsmiddelen. Dat de centrale staat, in het concrete geval het 

Duitse Rijk, een ongelimiteerde grondwetswijzigingsprocedure kent en daardoor 

Kompetenz-Kompetenz heeft doet daaraan naar zijn mening niet af. De 

bevoegdheden van de lidstaten zijn namelijk weliswaar gelimiteerd door een 

hogere regeling, maar dat maakt hun oorsprong of aard naar zijn inzicht niet 

anders.
153

 De grondslag ervoor blijft immers eigen rechtsbron van de lidstaat en 

niet de Rijksgrondwet. 

 Dat betekent echter niet dat Haenel de lidstaten daarmee ook soeverein acht. 

Hij meent weliswaar dat er zich op één gebied zonder meer twee hoogste 

autoriteiten laten denken (als er een volkomen scheiding van taken tussen hen is) 

en dat de formele logica niet tegengeworpen kan worden aan Madison, 

Tocqueville en Waitz, maar dat is in zijn ogen het punt niet. Volgens Haenel is 

er in een bondsstaat namelijk geen sprake van het naast elkaar bestaan van twee 

hoogste autoriteiten.
154

 De eenheid die een soevereine staat veronderstelt is naar 

zijn mening slechts in abstracto terug te vinden, in de overkoepelende 

bondsstaat.
155

 Steun voor deze stelling vindt hij in het positieve recht van het 

Duitse Rijk. Aangezien dat de lidstaten nergens soevereiniteit toekent, is volgens 

hem daarmee beslist dat ze geen staten zijn. Omdat uitoefening van Kompetenz-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

149  Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte, p. 63 en p. 66; Emerson, State and 

sovereignty, p. 115; Forsyth, Unions of States, p. 143. 
150  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 799-800 en Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 26-27. 
151  Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte, p. 66; Emerson, State and sovereignty, p. 

115. Vgl. Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26-27. Zie ook Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 798 
152  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 798. 
153  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 799-800.  
154  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 802-804. 
155  Emerson, State and sovereignty, p. 115. Zie ook Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 802-

804. Ook voor Haenel is soevereiniteit overigens onlosmakelijk verbonden met 

statelijkheid, zodat ‘soevereine staat’ in zijn vocabulaire een pleonasme is. Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 203. 
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Kompetenz door het Rijk de bevoegdhedenkring van de lidstaten 

noodzakelijkerwijs raakt, en uiteindelijk zelfs zover zou kunnen gaan dat het 

Rijk zich unilateraal omvormt tot een eenheidsstaat, gaan ze dus niet echt over 

hun eigen taken en bevoegdheden en hebben ze alleen binnen de bondsstaat een 

juridische status.
156

  

 Dat de Gesammtstaat beschikt over Kompetenz-Kompetenz, betekent 

volgens Haenel evenwel niet automatisch dat zijn juridische mogelijkheden ook 

echt onbeperkt zijn. Het is volgens hem immers heel goed denkbaar dat ze 

beperkt worden door een rechtsbron die boven de Gesammtstaat staat en 

wellicht zelfs de grondslag vormt van de bondsstaat als geheel.
157

 Naar de aard 

der zaak zou die rechtsbron volgens hem een verdrag moeten zijn dat 

volkenrechtelijk van aard is, dat op niet-eenzijdig ontbindbare wijze de centrale 

staat ten opzichte van de lidstaten bindt en de lidstaten hun bestaan en een 

bepaalde rechtspositie ten opzichte van die centrale staat garandeert.
158

  

 Uiteindelijk houdt Haenel een dergelijke constructie zelf echter voor 

onmogelijk. De Kompetenz-Kompetenz van het Rijk kan volgens hem weliswaar 

door een hogere rechtsbron beperkt worden, maar zo’n verdrag is naar zijn 

inzicht uiteindelijk niet mogelijk omdat de Rijksgrondwet een gezamenlijkheid 

vooronderstelt die niet door individuele leden kan worden geconstitueerd. Hij 

meent dat de grondwet uitgaat van een geheel van aangesloten lidstaten, terwijl 

de individuele lidstaatwetten die niet kunnen construeren.
159

 Datzelfde geldt in 

zijn ogen voor de mogelijkheid van een simultaanwettelijke grondslag van het 

Duitse Rijk à la Calhoun. Ook die is onmogelijk, omdat iedere afzonderlijke 

lidstaat juridisch niet bij machte is de onderlinge verhoudingen tussen de 

verschillende lidstaten (bij wet) te regelen.
160

 Verschillende delen vormen nog 

geen geheel en omdat de bondsstaat gezamenlijke organen heeft en de 

verhoudingen tussen de verschillende lidstaten deels regelt, zo lijkt Haenels 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

156  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 771 en p. 798-805 en Emerson, State and sovereignty, 

p. 117.  
157  Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 776.  
158  Dat zou een ontwikkeling ten opzichte Madisons en Waitz’ theorie zijn, aangezien er dan 

een bron te vinden zou zijn die zou bepalen hoe de soevereine bevoegdheden tussen de 

verschillende hoogste autoriteiten verdeeld worden. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 

776-777. 
159  De door Seydel verdedigde opvatting dat de bevoegdheden van het centrale gezag 

(slechts) door middel van een verdrag gewijzigd kunnen worden, is volgens Haenel 

daarmee onjuist. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 778-779. Zie ook Haenel, Studien 

zum Deutschen Staatsrechte, p. 76 e.v. Zie verder Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 22.  
160  Haenel, Studien zum Deutschen Staatsrechte, p. 76. Met ‘simultaanwettelijke grondslag’ 

wordt hier bedoeld dat de grondslag van de bondsstaat erin gelegen zou zijn dat alle 

lidstaten (voor zichzelf) dezelfde wet aannemen, waarin zij o.a. bevoegdheden aan de 

bond overdragen. 
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redenering te zijn, is zo’n geheel voor de juridische grondslag van een 

bondsstaat onontbeerlijk. 

 Over de exacte verhouding tussen de Gesammtstaat en de bondsstaat is 

Haenel uiteindelijk echter minder helder. Misschien is zijn punt vooral dat de 

soevereiniteit in een bondsstaat een abstractie is, die beide overheden 

bijeenhoudt. Dat hij dus Madisons en Waitz’ theorie aanvult door boven beide 

overheden een abstract derde overheidsniveau te plaatsen dat in theorie 

beslissingen neemt over de verticale bevoegdheidsverdeling. Hij laat echter, als 

het erop aankomt, de Gesammtstaat en de bondsstaat samenvallen. Hij meent 

namelijk dat de centrale staat voor alle praktische doeleinden, en steeds wanneer 

de bondsstaat de eenheid van de bond moet handhaven, moet optreden als 

bondsstaat.
161

 Emerson merkt dan ook op dat hij het concept van de bondsstaat 

tegenover de centrale staat wel in abstracto ontwikkeld heeft, maar niet 

diepgaand toegepast of uitgewerkt heeft, aangezien hij uiteindelijk geen 

onderscheid tussen Gesammtstaat en bondsstaat maakt.
162

 

 Hoewel Haenels bondsstaatbegrip daarmee weliswaar op conceptueel 

niveau uit drie leden of elementen bestaat, blijft het de vraag of er bij 

concretisering ervan ook wel echt drie elementen overblijven. Als de bondsstaat 

immers niets meer en niets minder is dan een trefwoord waarmee men het 

abstracte geheel van lidstaten en centrale staat pleegt aan te duiden, zonder dat 

daarmee gedoeld wordt op enig orgaan, persoon of enige bevoegdheid, is het 

maar zeer de vraag of we daarmee ook daadwerkelijk iets opgeschoten zijn ten 

opzichte van Madison of Waitz. Hij heeft dan weliswaar een model ontwikkeld 

dat theoretisch denkbaar zou zijn, maar vooral ook een model dat nergens in de 

wereld terug te vinden is. Voor een fenomenologische beschouwing zou dat een 

magere vangst zijn. 

 Volgens Van den Houten ziet Haenel de soevereiniteit in de bondsstaat niet 

zozeer als verdeeld tussen lidstaten en centrale staat, maar eerder als 

gezamenlijk kenmerk van hen beide.
163

 Daarmee is weliswaar de eenheid van 

het concept behouden en is de mogelijkheid van de verdeling van bevoegdheden 

verklaard, maar is uiteindelijk het probleem vooral opgeschoven. Als er immers 

in concreto geen grootheid of orgaan de bevoegdheidsverdeling kan vaststellen, 

dan berust de soevereiniteit uiteindelijk dus ofwel nergens, ofwel bij de 

‘samengestelde organisatie’ van centrale staat en lidstaten. Hoe dan ook lijkt de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

161  Toegepast op het Duitse Rijk stelt Haenel dan ook dat het woord ‘Rijk’ twee 

betekenissen heeft, namelijk de statelijke organisatie tegenover de centrale organisatie en 

de samenstelling van beide als een ‘einheitlichen Gesamterscheinung’. Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 804-805. Anders gezegd: ten einde de lidstaten binnen hun 

bevoegdhedensfeer te houden, staat boven hen de Gesammtstaat, die ‘nicht etwas von 

dem Bundesstaat Verschiedenes, sondern der Bundesstaat selbst [ist].’ Haenel, Studien 

zum Deutschen Staatsrechte, p. 66. Zie ook Emerson, State and sovereignty, p. 115-116 

en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26-27 en p. 29. 
162  Emerson, State and sovereignty, p. 115. 
163  Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 26. 
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soeverein bij Haenel niet echt soeverein in de rechtsorde te zijn. Hij stelt immers 

wel dat in bondsstaten het volk en de lidstaten bijdragen aan de statelijke 

wilsvorming, maar legt ergens anders uit dat verschillende delen niet de voor 

soevereiniteit vereiste eenheid kunnen vormen. Bovendien lijkt het er niet op dat 

de soevereine gezamenlijkheid bij Haenel daadwerkelijk tot handelen kan 

worden gebracht. Daarmee lijkt hij slechts in zeer abstracte zin theoretische 

winst te boeken. Bij hem bestaat er tussen de centrale staat en de lidstaten 

immers wel een ‘samen’, maar een handelingsbekwame eenheid is dat niet. 

 

4.4 Zorn: Webster geradicaliseerd 

Haenel is zeker niet de enige in het Duitse debat die aansluit bij de Kompetenz-

Kompetenz van het Rijk om de soevereiniteit van de lidstaten te ontkennen. Die 

positie lijkt na Seydel zelfs vrij snel de heersende leer te zijn geworden. Op een 

enkeling als Haenel of Gierke na duidden de meeste schrijvers de bondsstaat 

vervolgens in sterk unitaire termen, waarbij vooral de vraag naar de statelijkheid 

van de lidstaten veel aandacht kreeg.
164

 De meest uitgesproken variant van deze 

denkrichting is onder andere terug te vinden bij Philipp Zorn (1850-1928). Hij 

ziet in de bondsstaat zelfs überhaupt niet een wezenlijk ander staatstype dan in 

de eenheidsstaat en lijkt te menen dat het onderscheid tussen beide slechts 

gradueel is.
165

 Federalisme heeft bij hem geen betrekking meer op de staatsvorm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

164  Er zijn zeer veel verschillende ideeën geweest over wat de lidstaten tot staat maakt als zij 

niet soeverein waren, zonder dat daar overigens overeenstemming over lijkt te zijn 

bereikt. Zie voor een zeer uitgebreide lijst van ideeën over wat niet-soevereine staten tot 

staat maakt Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205-206. Zie voor Haenels (negatieve) 

opvatting daarover p. 800. Vgl. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50 en 

Emerson, State and sovereignty, p. 102-103 en p. 106. Nagenoeg ieder gewenst criterium 

kon verdedigd worden als kenmerkende eigenschap van de niet-soevereine staat, zolang 

de definitie vergelijkbare rechten van andere territoriale lichamen uitsloot. Twee relatief 

exotische varianten zijn dat de lidstaten statelijke rechten uitoefenen zonder 

gecontroleerd te worden (Jellinek) en dat ze nationale en niet louter lokale doelen 

nastreven (Rosin). Emerson stelt dan ook: ‘Historical and common-sense explanations 

having been discarded as having no necessary bearing on those of jurisprudence, the 

juristic imagination was free to clothe the given facts in such mystery of legal form as 

might be desired.’ Emerson, State and sovereignty, p. 112.  
165  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50-54. Vergelijkbare denkbeelden 

worden aangetroffen bij o.m. Borel, Le Fur en de enige Nederlandse deelnemer aan het 

negentiende-eeuwse Duitse debat, Bake. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205 en Van 

den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 47. Zie voor de opvattingen van de laatste 

Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 47 e.v. en C. Bake, Beschouwingen 

over den statenband en den bondsstaat (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: Metzler & 

Basting 1881. 
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van verschillende staatstypen, maar gaat over de verschillende organisatiewijzen 

van staten.
166

 

 Dat de discussie over bondsstaat en soevereiniteit steeds tot de conclusie 

leidt dat een bepaalde staatsrechtelijke constructie simpelweg wel of niet een 

staat is, betekent volgens Zorn niet dat de categorie ‘bondsstaat’ afgeschaft moet 

worden. De term is volgens hem namelijk wel degelijk geschikt om bepaalde 

staatsrechtelijke constructies te duiden.
167

 Het verschil tussen een bondsstaat en 

een eenheidsstaat schuilt er volgens hem in dat het centrale gezag in de 

bondsstaat, anders dan in de eenheidsstaat, niet de gehele staatstaak uitvoert 

maar een belangrijk deel daarvan door onthouding aan de lidstaten laat. 

Bijzonder zou bovendien zijn dat de staatsburgers ten aanzien van het deel van 

de staatstaak dat de lidstaten nog zelfstandig uitvoeren, te beschouwen zijn als 

onderdaan van de lidstaten en deze tot trouw en gehoorzaamheid verplicht 

zijn.
168

 De organisatiewijze van een bondsstaat zou daarmee significant afwijken 

van die van een eenheidsstaat. 

 Meer van belang is volgens Zorn het verschil tussen de statenbond en de 

bondsstaat. Hij somt vijf wezenlijke verschillen tussen beide op: de bondsstaat is 

een staat en een statenbond niet; hij heeft als zodanig rechtspersoonlijkheid 

terwijl de tweede een vereniging van rechtspersonen is; hij is een rechtssubject 

terwijl de tweede een rechtsbetrekking is; hij legt de soevereiniteit bij het 

centrale gezag terwijl in statenbonden de lidstaten soeverein zijn; en hij heeft 

noodzakelijkerwijs een (grond)wet als grondslag terwijl statenbonden per 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

166  Volgens Zorn onderscheidt een bondsstaat zich niet principieel van een eenheidsstaat, 

maar vooral qua organisatiewijze. Een bepaalde entiteit is daarmee, net als bij Seydel en 

Haenel, dus wel of niet een staat zonder dat er een tussencategorie bestaat. Zorn, Das 

Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50-54, Van den Houten, Bondsstaat en 

souvereiniteit, p. 47 en Emerson, State and sovereignty, p. 112-113. Voor de Kompetenz-

Kompetenz als de indicator voor soevereiniteit bij Zorn, zie Zorn, Das Staatsrecht des 

Deutschen Reiches, p. 54 en p. 57. Vgl. Emerson, State and sovereignty, p. 112. 

Soevereiniteit kan volgens Zorn niet gedeeld worden omdat er dan ofwel geen hoogste 

gezag voorhanden is, ofwel twee hoogste gezagsbronnen zijn, zonder dat er in het geval 

van collisie tussen hen definitief besloten zou kunnen worden. Zorn, Das Staatsrecht des 

Deutschen Reiches, p. 47-48. 
167  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50. Zie ook Emerson, State and 

sovereignty, p. 112-113. 
168  Van den Houten stelt onterecht dat Zorn het verschil tussen bondsstaat en eenheidsstaat 

daarin ziet dat in bondsstaten de lidstaten deelhebben aan de wilsvorming van de centrale 

staat. Zorn meent weliswaar dat dat het geval is, maar stelt zelf niet dat hij dat het 

onderscheidende criterium vindt. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 61 en 

Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, p. 47. 
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definitie gebaseerd zijn op een verdrag.
169

 Kort samengevat is de bondsstaat 

volgens Zorn dus een staat, en is de statenbond een vereniging van staten.
170

 

 Met de verdragsrechtelijke aard van de statenbond is in zijn ogen ook 

gegeven dat intern het verdragsrecht van toepassing is.
171

 Ook al is het 

confederatieverdrag voor eeuwig afgesloten of is het onontbindbaar verklaard, 

schending van verdragsverplichting rechtvaardigt volgens hem principieel en 

ontegenzeggelijk de ontbinding van het verdrag door de andere leden. De 

lidstaten blijven dus ten volle soeverein en beperken slechts vrijwillig de 

uitoefening ervan ten gunste van het centrale gezag, dat de gedelegeerde 

bevoegdheden dan voortaan namens hen zal uitoefenen.
172

 Wezenlijk kent de 

statenbond volgens Zorn dus geen eenheid, terwijl die nu juist kenmerkend is 

voor (bonds- en eenheids)staten. 

 Omdat bondsstaten wel een principiële eenheid kennen zou de uitvaardiger 

van de federale grondwet ook een eenheid moeten zijn. De bondsstaat kan 

volgens Zorn dus geen ‘simultaanwettelijke’ grondslag hebben. Als alle lidstaten 

zichzelf immers dezelfde (grond)wet zouden geven, zou bijvoorbeeld een 

Saksische wet moeten bepalen dat de koning van Pruisen het opperbevel over 

Mecklenburgse troepen zal voeren, terwijl Saksen daarover simpelweg geen 

zeggenschap zou hebben.
173

 Juridische eenheid kan volgens Zorn niet worden 

gecreëerd door soevereine veelheid, omdat op een handeling van verschillende 

soevereinen naar de aard der zaak het verdragsrecht van toepassing is. 

 Als de oprichting van een bondsstaat vooraf wordt gegaan door een verdrag 

is dat volgens hem slechts rechtsgeldig totdat de bondsstaat ontstaat. Dergelijke 

verdragen hebben vaak de strekking dat de toekomstige lidstaten hun 

soevereiniteit willen opgeven ten gunste van een nieuw te constitueren centraal 

gezag, als zij van dat gezag een groot deel van de soevereiniteitsrechten ter 

uitoefening terugontvangen. Noodzakelijk is zo’n verdrag volgens hem niet 

omdat het juridische ontstaan van het nieuwe centrale gezag iets feitelijks is, dat 

niet door het recht beheerst wordt.
174

 Dit type verdrag dat voorafgaat aan de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

169  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50-51. Zie Emerson, State and 

sovereignty, p. 112. 
170  Verdere onderverdeling leidt volgens Zorn enkel tot verwarring. De in zijn tijd ook 

bijvoorbeeld wel gebruikte categorieën alliantie, personele unie en statenstaat zijn 

volgens hem in dit debat dan ook waardeloos. Een alliantie is volgens hem een 

statenbond, een personele unie een staatsrechtelijk irrelevante samenval van meerdere 

geheel gescheiden staten onder één persoon en een statenstaat een bondsstaat. Zorn, Das 

Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 50 en p. 67-68. 
171  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 51-54. 
172  Statenbonden hebben volgens Zorn dus, in tegenstelling tot bondsstaten, slechts afgeleide 

bevoegdheden. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 51-54. 
173  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 22 
174  De vrij uitgebreide procedures die voorafgingen aan de vestiging van de Noord-Duitse 

Bond en het Duitse Rijk hielden volgens hem dan ook niet de juridische oprichting van 

die nieuwe bondsstaten in. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 23-24, p. 32-
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oprichting van de bondsstaat heeft wellicht rechtskracht, maar heeft dat na de 

oprichting niet meer omdat het dan is vervuld en slechts nog van 

rechtshistorische waarde is.
175

  

 De juridische grondslag van de bondsstaat is volgens Zorn de 

bondsgrondwet. Hij lijkt een zeer strikte perspectiefscheiding aan te brengen 

tussen de momenten voor en na de oprichting van de bondsstaat. Ervoor zijn de 

verdragen tot oprichting van een bondsstaat net zo rechtsgeldig als ieder ander 

verdrag, erna zijn ze vervuld en dus slechts nog van feitelijke waarde. Heel 

precies aangeduid lijkt de grondslag van het bondsgezag bij Zorn zelfs het 

bondsgezag zelf te zijn. Het nieuwe gezag heeft zich volgens hem weliswaar 

geconstitueerd op basis van de nieuwe grondwet, maar iedere grondwet 

veronderstelt een gezag dat hem kan uitvaardigen.
176

 Aangezien grondwetten 

volgens hem een geoctrooieerde zelfbeperking van het gezag zijn, moet dat 

gezag wel voorafgegaan zijn aan de uitvaardiging van het document.
177

 

 De bondsgrondwet is volgens Zorn dus, zoals alle grondwetten volgens 

hem, geoctrooieerd door het centrale gezag en houdt niet de vestiging van dat 

gezag in. In plaats daarvan is het de wet waarbij het centrale gezag zich 

vrijwillig beperkt. Dit is volgens hem het enige alternatief dat de wettelijke basis 

van de bondsgrondwet kan ‘redden’ van het door onder andere Seydel 

verdedigde alternatief, namelijk dat de bondsgrondwet een verdrag is waarop het 

verdragsrecht ten volle van toepassing is.
178

 Deze redenering is vrij radicaal, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

36 en p. 52 en Emerson, State and sovereignty, p. 112. Zie echter ook (inconsistent) 

Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 66-67, waar hij de sluiting van een 

voorbereidend verdrag tussen neus en lippen door wel noodzakelijk vindt. 
175  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 23-24, p. 37 en p. 54. Het verdragsrecht 

kan volgens Zorn binnen de bondsstaat überhaupt niet van toepassing zijn, zodat van 

opheffing van het bondsverdrag of uittreding of uitstoting van een lidstaat, evenals het 

onderling door bond en/of lidstaten sluiten van verdragen geen sprake kan zijn. Sterker 

nog, zelfs van toetreding kan in juridische zin volgens Zorn geen sprake zijn: iedere 

feitelijke toetreding brengt in juridische zin de oprichting van een nieuw centraal gezag 

met zich, waarvoor de ‘procedure’ voor de vorming van een bondsstaat steeds opnieuw 

geldt. Uiteraard handelt de reeds bestaande bondsstaat daarbij als geheel en hebben de 

lidstaten als zodanig daarmee niks te maken. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 53-54, p. 65-66 en p. 88. 
176  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 25-26. 
177  Begripsmatig kan het volgens hem niet anders zijn dan dat eerst het staatsgezag zich 

vestigt en dat er daarna pas van beperkingen daarop sprake kan zijn. Zorn, Das 

Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 26. Onbegrijpelijk is dan ook dat hij m.b.t. het 

Duitse Rijk opmerkt dat de Rijksgrondwet per 1 januari 1871 t.a.v. Beieren onder 

voorbehoud van nog door Beieren te geven goedkeuring in werking trad en dat het Rijk 

‘zu ihrem ausschließlichen rechtlichen Entstehungsgrund ein Gesetz und zwar ein 

Reichsgesetz (nl. de Rijksgrondwet)’ heeft. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reiches, p. 36-37. 
178  Eén van de blijkbaar door Zorn verafschuwde consequenties van een verdragsrechtelijke 

basis van het bondsverdrag is dat de bond op legale wijze ontbonden kan worden door 

een nieuw verdrag. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 26-27. 
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aangezien die de vestiging van de centrale soeverein tot een feit maakt waaraan 

juridische consequenties worden verbonden. Onbegrijpelijk is zij evenwel niet, 

aangezien er nu eenmaal geen juridische procedure bestaat voor de vestiging van 

een soeverein. De in Zorns tijd populaire notie van staatssoevereiniteit gaat 

bijvoorbeeld uit van de ‘zijnde staat’, die vrijwillig zijn gezag beperkt. Hoe dan 

ook meent hij dat de door hem behandelde grondwet van het Duitse Rijk naar 

vorm noch inhoud een verdrag is.
179

 De overgang van statenbond naar 

bondsstaat valt bij hem juridisch dus slechts te duiden met de notie dat de 

nieuwe soeverein het unitaire gezag aan zich trekt.
180

 

 Dat de lidstaten in een bondsstaat altijd over een bepaald 

bevoegdheidsterrein autonomie hebben betekent volgens Zorn bepaald niet dat 

ze daarover soeverein zijn. Waar het centrale gezag slechts hoofdlijnen vaststelt 

en de uitwerking daarvan aan de lidstaten overlaat is dat logisch. Op die 

beleidsterreinen moeten zij immers volgens velen als onderdaan van de 

bondsstaat worden gezien.
181

 Ook op de terreinen die het centrale gezag (nog) 

niet aan zich heeft getrokken heeft, zijn de lidstaten volgens hem evenwel niet 

soeverein. Hoewel zij op deze terreinen zelfstandig recht uitvaardigen en 

burgers als rechtstreekse onderdanen hebben, zouden de bevoegdheden in 

kwestie namelijk als van het centrale gezag afgeleid moeten worden beschouwd. 

De reden hiervoor zou zijn dat ze die bevoegdheden slechts hebben omdat het 

centrale gezag zich, vrijwillig, ten gunste van hen heeft beperkt in de uitoefening 

van zijn soevereiniteit.
182

 De lidstaten zouden die autonomie dus hooguit bij de 

gratie van het centrale gezag kunnen hebben, zodat hun bevoegdheden 

uiteindelijk van het centrale gezag afgeleid zijn. Volgens Zorn zijn niet alleen de 

lidstaten, maar zelfs ook hun organen direct en ieder voor zich gehouden het 

centrale gezag te gehoorzamen.
183

 Dat gezag kan volgens hem immers steeds bij 

of krachtens wet over zijn onderdanen beschikken, welke categorie zowel de 

staatsburgers als de lidstaten omvat. 

 Slechts het centrale gezag is bij Zorn dus soeverein. Dit centrale gezag is 

volgens hem evenwel noodzakelijkerwijs een fictie, aangezien het de staat als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

179  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 31. 
180  ‘[J]uristisch kommt von da ab nur mehr das von der Centralgewalt gegebene Gesetz (im 

weitesten Sinne des Wortes) in Betracht.’ Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 

p. 52-53. Zie ook p. 23-26, p. 36 en p. 62-63. 
181  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 76-77. 
182  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 52, p. 55 en p. 78. Vgl. Emerson, State 

and sovereignty, p. 112. 
183  De verhouding tussen het centrale gezag en de lidstaten zoals Zorn die ziet, lijkt dus meer 

op die tussen de staat en de decentrale overheden in een eenheidsstaat dan tussen 

juridisch bindend internationaalrechtelijk gezag en de daaronder geplaatste (lid)staten. 

Bondsrecht heeft volgens Zorn dan ook geen omzetting in Landsrecht nodig, terwijl het 

centrale gezag de lidstaten wel te allen tijde met de uitvoering en/of nadere invulling 

daarvan kan belasten. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 5, p. 60-61, p. 88 

en p. 98. 
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rechtspersoon is die soeverein is en niet zijn organen. De organen van de staat 

zijn naar zijn mening belast met de uitoefening van de soevereiniteit.
184

 De wil 

van de staat, die volgens hem per definitie gericht is op herrschen, dat wil 

zeggen het uitoefenen van zijn soevereiniteitsrechten, moet immers concreet 

worden vormgegeven.
185

 Het orgaan dat hiermee belast is lijkt wellicht 

soeverein te zijn, maar is dat niet, aangezien het in zijn visie slechts de ‘drager’ 

van de soevereiniteit is.
186

 

 Het orgaan in kwestie kan volgens Zorn op tweeërlei wijze ingevuld 

worden: naar monarchaal staatsrecht is de vorst de drager van de soevereiniteit, 

terwijl het volk dat is naar republikeins staatsrecht.
187

 Een republikeinse of, naar 

moderne bewoordingen, democratische bondsstaat is volgens hem 

gemakkelijker te construeren dan een monarchale omdat verschillende volkeren 

gemakkelijker samengevoegd kunnen worden tot één geheel dan verschillende 

vorsten.
188

 De op vorstendommen gebaseerde bondsstaat is in zijn ogen niet 

monarchaal, maar pleonarchaal georganiseerd. De drager van de soevereiniteit 

is in zo’n staat volgens hem de juridische eenheid van de verbonden 

staatshoofden, die voorheen dragers van de soevereiniteit van de lidstaten 

waren.
189

  

 Om het nog ingewikkelder te maken is een mengvorm tussen een 

pleonarchale en een democratische bondsstaat ook mogelijk, hoewel die volgens 

Zorn als een anomalie moet worden beschouwd.
190

 Het Duitse Rijk kent 22 

vorsten en 3 volkeren die gezamenlijk de drager van de Rijkssoevereiniteit zijn 

en die dus samen, als Zorn consequent is, als een juridische eenheid moet 

worden beschouwd. Dat betekent echter ook dat ze als eenheid zouden moeten 

handelen hetgeen onmogelijk lijkt. Dat is het in zijn ogen echter niet omdat hij 

de Bondsraad ziet als ‘representant van die publiekrechtelijke corporatie, die de 

drager van de Rijkssoevereiniteit is’.
191

  

 Het verschil tussen de twee regeringsvormen lost zich volgens hem 

‘harmonieus’ op in de Bondsraad, die bestaat uit representanten van de 

verschillende voormalige soevereinen, die aan strikte instructies van die laatste 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

184  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 46 en p. 61. 
185  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 46 en p. 61-62. 
186  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 61-62. Vgl. Emerson, State and 

sovereignty, p. 113. Wellicht is een vergelijking met het privaatrecht hier dienstig: het 

bestuur van een rechtspersoon als een bv of een stichting vormt immers ook de ‘wil’ van 

die rechtspersoon en handelt dus als ware zij de rechtspersoon zelf, zonder dat het zelf de 

rechtspersoon is. Er is in feite sprake van handelen namens, terwijl er meestal wordt 

gesproken van handelen door. 
187  Zorn 18 Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches 80, p. 62. 
188  Volgens Zorn is de drager van de soevereiniteit in de Verenigde Staten (en Zwitserland) 

dan ook het gezamenlijke volk. Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 62. 
189  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 62-63. 
190  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 63-64. 
191  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 64. 
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zijn gebonden.
192

 De staatswil wordt volgens Zorn dus uiteindelijk door de 

drager van de soevereiniteit vastgesteld. Die zou bestaan uit de juridische 

eenheid van de verschillende in de bondsstaat verenigde voormalige soevereinen 

en zou handelen door middel van een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers 

van die voormalige soevereinen die, ieder voor zich, aan de strikte instructies 

van hun eigen voormalige soeverein zijn gebonden.
193

 Zorn wringt zich dus in 

allerlei nogal abstracte bochten om de soevereiniteit over de rechtsorde in 

overeenstemming te laten zijn met de soevereiniteit in de rechtsorde. Beide zijn 

de nationale eenheid, hoewel die op curieuze wijze tot uitdrukking komt. 

 Zorns constructie voor statelijke wilsvorming is evenwel niet alleen curieus, 

maar wellicht zelfs uiteindelijk inconsistent. Dat de soeverein handelt door 

middel van 25 voormalige soevereinen, die er allemaal eerder voor hun eigen 

lidstaten lijken te zitten dan voor het nationale algemeen belang, doet immers 

afbreuk aan het unitaire karakter van de soevereiniteit. Dat wordt bovendien 

versterkt doordat Zorn het orgaan dat wel namens een nationale eenheid handelt, 

namelijk de Rijksdag, ziet als vrijwillige zelfbeperking door de soeverein en 

juist niet als uitoefening van soevereiniteit.
194

 Van de conceptuele 

ondeelbaarheid en eenheid van de soevereiniteit lijkt in deze constructie 

daardoor uiteindelijk niet veel over te blijven. 

 Wellicht is dat echter minder te wijten aan Zorns juridische 

redeneervermogen dan aan het Duitse Rijk, dat voor hem immers model lijkt te 

staan bij de vorming van zijn bondsstaatbegrip. Vanuit het vertrekpunt dat het 

Rijk soeverein is wegens zijn Kompetenz-Kompetenz, is het immers begrijpelijk 

dat hij enigszins in de problemen komt door de positie van de vorsten, zoals dat 

ook geldt ten aanzien van de ogenschijnlijk verdragsrechtelijke basis van dat 

Rijk. Misschien is het zelfs wel zijn juridische redeneervermogen dat hem parten 

speelt, omdat hij daardoor in staat is een theorie te ontwerpen die nagenoeg 

consistent is, maar erg weinig met de politiek-historische achtergrond van het 

gebruikte model van doen lijkt te hebben. 

 Wat daarvan ook zij, vanuit het concept soevereiniteit gedacht lijkt het 

inderdaad, zoals bij Zorn blijkt, een moeilijke stap te zijn van een verdrag naar 

een constitutie. Als de samenstellende delen immers soeverein zijn, dan kunnen 

ze onder het verdrag uit, in welk geval de bondsstaat een statenbond is. De 

oplossing dat het nieuwe gezag, de nieuwe soeverein dus, zich in juridische zin 

construeert zonder dat daarvoor de juridische medewerking van de oude 

soevereinen nodig is, lijkt dan ook juist te zijn, zij het dat er van het vormen van 

een gezamenlijke soeverein in strikte zin dan geen sprake is. Eerder is het zo dat 

de nieuwe soeverein het gezag juridisch gezien aan zich trekt en soeverein blijkt 

te zijn doordat hij dat gezag uitoefent, zoals Zorn in essentie lijkt te betogen. Dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

192  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 64. 
193  Korter gezegd: de wil van de soevereine staat wordt (middels vertegenwoordiging) 

gevormd door de gezamenlijkheid van vorsten en (representanten van) volkeren. 
194  Zorn, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, p. 25, p. 39 en p. 48. 
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daarmee de band met de politiek-historische achtergrond juridisch wordt 

doorgesneden lijkt op de koop toegenomen te moeten worden.  

 Waarin bondsstaten zich bij Zorn precies onderscheiden van eenheidsstaten 

is moeilijk vast te stellen. Zeker is dat hij meent dat dit onderscheid in de 

organisatiewijze van de staat schuilt. Dat het verschil zou zijn dat het centrale 

gezag in een bondsstaat slechts een deel van de staatstaak op zich zou nemen, 

terwijl dat in eenheidsstaten niet het geval zou zijn overtuigt niet. In 

gedecentraliseerde eenheidsstaten is dit immers ook het geval. Blijven over het 

lidstaatburgerschap en de politieke organisatie van de staat. 

 Het is zonder meer waar dat provincies en gemeenten in eenheidsstaten 

doorgaans geen eigen burgerschap hebben. Dit lijkt echter niet een wezenlijk 

kenmerk te zijn, aangezien het wezenlijke kenmerk van burgerschap dat hier 

relevant is, niets meer en niets minder lijkt te zijn dan dat er een rechtstreekse 

juridische band tussen de burgers en het gezag bestaat. Aangezien Zorn de 

soevereiniteit van de lidstaten stellig ontkent kan het burgerschap van de 

lidstaten juist bij hem geen wezenlijk andere inhoud hebben dan het constitueren 

van een rechtstreekse rechtsbetrekking tussen de staten en ‘hun’ burgers. Is dit 

waar, dan lijkt er bij hem niet echt sprake te zijn van een statelijk burgerschap, 

omdat burgerschap in dit opzicht wezenlijk de uitdrukking vormt van het 

lidmaatschap van een eigen politieke gemeenschap. Zorn lijkt het bestaan van 

een dergelijke gemeenschap op statelijk niveau juist te ontkennen. 

 Wat de politieke organisatie van de bondsstaat betreft ligt het iets 

ingewikkelder. Zorn houdt namelijk structureel vast aan de nationale eenheid 

van de soeverein en meent dat die eenheid gerepresenteerd moet worden. Net als 

Webster meent hij dus dat het nationale gezag soeverein is en dat het gezag van 

de lidstaten daarvoor moet wijken. Zo beschouwd zou de organisatiewijze van 

het nationale parlement bij Zorn dus niet beïnvloed worden door de federale 

opbouw van de staat. Hooguit is het bevoegdhedenbereik van dat parlement 

smaller. Aangezien hij verder niet uitlegt of men ook in zo’n staat een bondsraad 

of iets dergelijks moet hebben, kan er op dit punt van hem niets meer geleerd 

worden. 

 Wat de monarchale of pleonarchale bondsstaat betreft lijkt Zorn vooral last 

te hebben van de concrete vormgeving van het Duitse Rijk. De ingewikkelde 

constructie die hij bedenkt om de soevereine eenheid te behouden lijkt immers 

vooral ingegeven te zijn door het positieve recht van dat Rijk. Onduidelijk blijft 

daarbij wat pleonarchie meer is dan een aristocratie met bijzonder weinig 

aristocraten.
195

 Bedacht zou kunnen worden dat de nationale wilsvorming net als 

bij Rousseau opgebouwd moet zijn uit deelstatelijke wilsvorming. Dit lijkt 

evenwel een doorbreking van de nationale eenheid te zijn, terwijl Zorn zo’n 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

195  Het lemma pleonarchie wordt door Meyers großes Konversations-Lexikon vertaald met 

Ausartung der Aristokratie, vrij vertaald: ontaarding van aristocratie. Meyers großes 

Konversations-Lexikon, ein Nachschlagwerk des Allgemeinen Willens, Leipzig en 

Wenen: Bibliographisches Institut 1907.  
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doorbreking juist afwijst. Als hem dat immers voor ogen had gestaan, had hij 

een dergelijke constructies ook voor democratische bondsstaten moeten 

voorschrijven. De pleonarchie kan hier dus het beste verder worden genegeerd, 

aangezien die vooral een gelegenheidsconstructie lijkt te zijn. 

 

4.5 Beschouwing van het Duitse debat 

In 1892 vat Haenel het Duitse debat samen in drie stromingen. De opvatting van 

Waitz is volgens hem vooral maatgevend voor de oprichting van de Noord-

Duitse Bond, en heeft sinds die tijd nog slechts enkele aanhangers.
196

 Daar 

tegenover staan diegenen die de statelijkheid (en daarmee vooral ook de 

soevereiniteit) van de delen ontkennen en in de bondsstaat dus in wezen een 

eenheidsstaat zien.
197

 Daar tussenin bevindt zich naar Haenels inzicht een 

stroming die zich vooral concentreert op de niet-soevereine staat als wezenlijk 

ander juridisch construct dan de zelfbesturende eenheden van een 

eenheidsstaat.
198

 Louis le Fur (1870-1943) komt in 1902 tot vergelijkbare 

inzichten. Waar Zorn in 1884 nog meende dat er in het federalismedebat net 

zoveel standpunten als schrijvers te ontdekken waren, zo stelt hij, is dat ‘thans’ 

anders.  

 Een aantal zaken, waaronder de vraag naar de (on)deelbaarheid van 

soevereiniteit is volgens hem uitgekristalliseerd.
199

 Waar men eerder nog 

aannam dat soevereiniteit gedeeld kon worden tussen de lidstaten en het centrale 

gezag, is volgens hem ‘inmiddels’ algemeen erkend dat die opvatting onjuist is 

en berust op de verwisseling van soevereiniteit met zelfbestuur.
200

 De algemene 

conclusie van bijna alle deelnemers aan het Duitse debat is dat het centrum van 

de bondsstaat soeverein is en dat de lidstaten dat niet zijn. Een entiteit waarvan 

de lidstaten soeverein zijn zou daarmee noodzakelijkerwijs een statenbond zijn, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

196  Haenel plaatst bijvoorbeeld Westerkamp in het kamp van Waitz. Haenel, Deutsches 

Staatsrecht, p. 204. Emerson concludeert dat Waitz het Duitse politieke denken vooral 

domineerde zolang federalisme nog een speculatief probleem was. Emerson, State and 

sovereignty, p. 94. 
197  Haenel noemt hierbij Zorn, Bake en Borel. Het verschil tussen bondsstaat en 

eenheidsstaat is volgens hen dat de leden deelnemen aan de wilsvorming van de 

bondsstaat en een constitutioneel gegarandeerde autonomie hebben. Een wezenlijk 

verschil is dat volgens hen echter niet. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205. 
198  Het grootste deel van de schrijvers behoort volgens Haenel tot deze categorie. Namen die 

hij hier noemt zijn o.a. Jellinek en Rosin. Haenel, Deutsches Staatsrecht, p. 205. 
199  L. le Fur/P. Posener, Bundesstaat und Statenbund in geschichtliche Entwicklung (État 

fedéral et conféderation d’États 1896, vertaald door P. Posener), Breslau: J.U. Kern’s 

Verlag 1902), p. 2-3. 
200  Een andere, voor dit hoofdstuk minder relevante, gemeenplaats is volgens Le Fur dat 

soevereiniteit geen noodzakelijk attribuut van de staat is en dat er dus ook niet-soevereine 

staten bestaan. Le Fur/Posener, Bundesstaat und Staatenbund, p. 3. 
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terwijl een bondsstaat in essentie een federaal georganiseerde eenheidsstaat zou 

zijn. Madison zou er, met andere woorden, ongelijk in hebben gehad dat een 

bondsstaat wezenlijk een mengvorm van de statenbond en de eenheidsstaat is, 

terwijl Calhouns en Seydels dichotome verdeling tussen staten en niet-staten 

slechts genuanceerd zou moeten worden tot een verdeling tussen soevereine 

staten en niet-soevereine staten. Federalisme is in het negentiende-eeuwse 

Duitse debat dus vooral unitair federalisme. Wie het predicaat ‘staat’ niet zo 

belangrijk vindt, zou bovenal tot de conclusie moeten komen dat er geen 

werkelijke tussenvorm bestaat tussen de statenbond en de eenheidsstaat, omdat 

de soevereiniteit nu eenmaal niet gedeeld kan worden. 

 Ook als de soevereiniteit evenwel niet gedeeld kan worden, zijn er echter 

vraagtekens te plaatsen bij enkele negentiende-eeuwse Duitse conclusies. Zo 

valt te betwijfelen hoe overtuigend de conclusie is dat Kompetenz-Kompetenz 

het criterium voor soevereiniteit is. De Duitse focus op de soevereiniteit van de 

staat lijkt het debat uiteindelijk parten te spelen. Het brengt onder meer Zorn er 

bijvoorbeeld toe te menen dat de staat noodzakelijkerwijze voorafgaat aan de 

constitutie, terwijl dat document principieel vooral beperkingen aanbrengt op in 

beginsel onbeperkte staatsmacht.  

 Vanuit de idee van volkssoevereiniteit gezien is dit een vreemde conclusie 

omdat bevoegdheden per definitie pas door attributie ontstaan. Waar 

Kompetenz-Kompetenz ziet op een door het recht geordende bevoegdheid (tot 

federale grondwetswijziging), vindt de schepping van de rechtsorde door het 

volk metajuridisch plaats, buiten elke door het recht gereguleerde procedure 

om.
201

 Juist daarom ook zou Zorn er wel eens gelijk in kunnen hebben dat een 

bondsstaat wezenlijk een federaal georganiseerde eenheidsstaat is. Wezenlijk is 

hij een eenheid omdat hij gebaseerd is op één soeverein gezag, terwijl hij 

zodanig georganiseerd is dat zowel de decentrale volkeren als het ‘gehele’ volk 

soeverein in de rechtsorde lijken te zijn. Zo bezien zou het gehele volk dus 

principieel de federale grondwet en de verticale machtenscheiding tot stand 

hebben gebracht, terwijl het zijn soevereiniteit in de rechtsorde gedeeld zou 

hebben met de deelvolkeren.
202

 

 Een tweede punt van kritiek op Kompetenz-Kompetenz als het criterium 

voor soevereiniteit is dat het te simplistisch is. Het houdt geen rekening met de 

verschillen qua aard tussen een grondwet en een verdrag, terwijl beide potentieel 

een onbeperkte wijzigingsprocedure kunnen hebben waarin bij meerderheid 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

201  Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, p. 386-387. Schmitt staat zeer afwijzend tegenover 

Kompetenz-Kompetenz als criterium voor soevereiniteit. Zie over de metajuridische 

schepping van de rechtsorde ook het vorige hoofdstuk. 
202  Een onderscheid met bijvoorbeeld de positie van Nederlandse gemeenten zou kunnen 

zijn dat de deelvolkeren via hun organen deel kunnen nemen aan de federale wilsvorming 

en de herziening van de verticale machtenscheiding. Over de bevoegdheid van 

Nederlandse gemeenten om bevoegdheden aan zich te trekken (de ‘open huishouding’), 

zie A.H.M. Dölle & D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, 

Deventer: Kluwer 2004, p. 181 e.v. 
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wordt besloten. Als de grondslag van het Rijk immers van verdragsrechtelijke 

aard zou zijn, zou de grondwetswijzigingsbevoegdheid wel onbeperkt kunnen 

zijn, maar zouden de lidstaten daardoor toch niet hun soevereiniteit hebben 

verloren. Als de federale grondwet een verdrag zou zijn, zou die bij later verdrag 

weer ingetrokken kunnen worden, hetgeen het einde van de federatie zou 

betekenen. Calhoun en later Seydel stellen bovendien dat een onbeperkte 

wijzigingsprocedure zonder vetorecht ook een kwestie van pragmatisme kan 

zijn. Daardoor zouden andere verdragsrechtelijke bevoegdheden zoals de 

uittredingsbevoegdheid niet verloren hoeven te gaan. En precies in het behoud 

van die bevoegdheden zou wel eens het soevereiniteitsbehoud van de lidstaten 

of volkeren kunnen schuilen. 

 Terecht is met name Zorns conclusie dat (auto)mutatie van een statenbond 

in een bondsstaat juridisch onmogelijk is. Als soevereiniteit immers absoluut en 

onvervreemdbaar is, dan is het onmogelijk een juridische overdracht daarvan te 

concipiëren. Als het ontstaan van de nieuwe soeverein afhankelijk zou zijn van 

de vorige soevereinen, dan zou die berusten op hun instemming en zou die 

daarvan afhankelijk blijven. De enige manier waarop verschillende soevereinen 

op lijken te kunnen gaan in een nieuwe, is doordat de nieuwe soeverein de 

soevereiniteit aan zich trekt door die te gaan uitoefenen (ten koste van de oude). 

Dat de vorige soevereinen dat goedvinden is dan politiek handig, maar niet 

juridisch noodzakelijk. Zorn lijkt daarmee gelijk te hebben waar hij stelt dat het 

zich vestigen van de nieuwe soeverein iets feitelijks is dat zich buiten de wereld 

van het recht afspeelt. Een feitelijke schakel in de juridische keten van de 

overgang van verschillende eenheidsstaten naar één bondsstaat lijkt daarmee 

onvermijdelijk.
203

 Staatsrechtelijke entiteiten zijn daarmee inderdaad, zoals 

algemeen werd geconcludeerd ofwel statenbonden, ofwel bondsstaten dan wel 

eenheidsstaten. 

 Daarmee is evenwel niet gezegd dat een constitutioneel verdrag per definitie 

onmogelijk zou zijn. In navolging van Seydel heeft het Duitse debat eigenlijk 

maar twee opties serieus overwogen over de aard van het basisdocument. Dat 

document zou ofwel een verdrag, ofwel een (grond)wet zijn, afhankelijk van de 

vraag of het door één of meerdere soevereinen is uitgevaardigd. De 

gezamenlijke uitoefening van soevereiniteit zou onmogelijk zijn wegens de 

absoluutheid van soevereiniteit en het unitaire karakter ervan. Anders dan 

Calhoun meent, zou het fenomeen ‘constitutioneel verdrag’ – een document dat 

naar zijn vorm een verdrag maar naar zijn inhoud een constitutie is – onmogelijk 

zijn omdat met de al dan niet unitaire aard van de uitvaardiger van een document 

ook het materiële karakter ervan gegeven zou zijn. Overeenkomsten tussen 

soevereinen zouden nu eenmaal verdragen zijn, terwijl constituties uitsluitend 

door een enkele soeverein uitgevaardigd zouden kunnen worden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

203  Voor het belang van het scheiden van het juridische van het politieke bij de juridische 

beschouwing van de bondsstaat, zie Le Fur/Posener, Bundesstaat und Staatenbund, p. 3. 
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 In het verlengde ervan werd vrij algemeen geaccepteerd dat bondsstaten 

rechtstreeks burgers (en lidstaten) als onderdanen zouden hebben, terwijl dat 

niet voor statenbonden zou gelden. Lidstaat A zou nu eenmaal niet bevoegd zijn 

gezag uit te oefenen in lidstaat B, zodat het gezag van een statenbond 

uiteindelijk afhankelijk zou zijn van het gezag van de lidstaten. Calhouns idee 

van een overheid die alle volkeren gezamenlijk hebben werd hiermee duidelijk 

afgewezen. 

 Het is echter de vraag hoe overtuigend dit tegen Calhoun gebruikte 

argument is. Als Calhoun immers gelijk heeft, is het centrale gezag weliswaar 

niet principieel een eenheid, maar heeft het wel gezag over alle burgers. Ieder 

deelnemend volk heeft immers gezag over zijn eigen burgers, ongeacht waar die 

zich bevinden. Daardoor zouden de volkeren wellicht soeverein over de 

rechtsorde kunnen zijn, terwijl ze zich in de federale rechtsorde zouden 

gedragen als één soeverein. Dat lijkt althans de uiteindelijke uitkomst van 

Calhouns constructie te zijn. Aan dergelijke redenering lijkt het Duitse debat 

evenwel niet toegekomen te zijn doordat het zich gefocust heeft op de 

soevereiniteit van staten en op de Kompetenz-Kompetenz binnen het federale 

geheel. De soevereiniteit van wie dan ook in de rechtsorde lijkt voor 

negentiende-eeuwse Duitsers slechts in zoverre van belang te zijn geweest, dat 

representanten of pouvoirs constitués (terecht) niet verward mochten worden 

met de soeverein zelf. 

 De meest exotische poging twee soevereinen te verenigen in één bondsstaat 

is wellicht Haenels drieledige bondsstaat. Het ‘derde lid’ staat volgens Haenel 

naast en boven de Gesammtstaat en de lidstaten en heeft als taak de eenheid van 

het geheel te bewaken. Hij vult daarmee in essentie een duaal-federalistisch 

model aan met een derde lid, dat in staat is de principiële bevoegdheidsverdeling 

te maken tussen het centrale gezag en de lidstaten. Precies om die reden is in 

deze constructie alleen het derde lid soeverein te noemen. Een drieledige 

bondsstaat zou dan ook wezenlijk een eenheidsstaat zijn, terwijl hij duaal-

federalistisch georganiseerd zou zijn. Haenel capituleert echter waar hij het 

derde lid uiteindelijk laat samenvallen met het centrale gezag. Waar hij dit doet 

behoudt hij in feite slechts abstract-theoretische winst, terwijl hij overigens 

grofweg dezelfde unitaire bondsstaat als Zorn verdedigt. Hij is daarmee wel in 

staat een antwoord te geven op de vraag hoe de Gesammtstaat en de lidstaten als 

nevengeschikt geconcipieerd kunnen worden, maar heeft daarvoor een niet-

bestaand derde lid nodig. Zijn theorie is dus wel consistent, maar niet toepasbaar 

op een in de werkelijkheid bestaande entiteit. 

 Het Duitse debat heeft, tot slot, als collateral damage dat niet goed 

verklaard kan worden waar de bevoegdheden van de niet-soevereine deelstaten 

theoretisch vandaan komen. Haenel stelt, net als het huidige Duitse staatsrecht, 

dat het originele, niet-afgeleide bevoegdheden zijn omdat ze uit eigen bron 

voortkomen. Zorn meent echter dat het afgeleide bevoegdheden zijn. Dat de 

bevoegdheden uit ‘eigen rechtsbron’ voortvloeien is immers alleen maar 

mogelijk omdat het centrale gezag dat toelaat. De eigen rechtsbron van de 
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lidstaten moet daarom wellicht überhaupt als van het centrale gezag (latent) 

afgeleid worden beschouwd.  

 In essentie doet zich hier een probleem voor dat Webster ook al had. Hij 

vond dat de deelvolkeren slechts zo soeverein waren als het nationale volk hen 

toeliet te zijn en plaatste ze daarmee enigszins in een theoretisch limbo. Omdat 

soevereiniteit een absoluut concept is kunnen de lidstaten evenmin ‘een beetje 

soeverein’ zijn als een mens ‘een beetje zwanger’ kan zijn. De theoretische 

verklaring voor het bestaan van de lidstaatbevoegdheden is daarmee wellicht 

deels dat de lidstaatvolkeren die in het leven hebben geroepen, maar minstens 

evenzeer dat ze niet aan de bondsstaat zijn verleend. Hoe dan ook werd duidelijk 

gevonden dat de lidstaten geen bevoegdheden konden hebben of uitoefenen als 

dat in strijd zou komen met het federale recht en dat ze dus wel eigen 

bevoegdheden hadden, maar niet soeverein werden geacht. Ze zouden 

uiteindelijk overgeleverd zijn aan de goede wil van het centrale gezag en zouden 

dus wezenlijk onderdeel uitmaken van de nationale eenheid. 

 

5. Twintigste-eeuwse ontsnappingen aan de ondeelbaarheid van 

soevereiniteit 

5.1 Schmitt: de Bund als een dubbeltje op zijn kant 

In reactie op het negentiende-eeuwse Duitse debat zouden verschillende 

twintigste-eeuwse schrijvers pogen te ontkomen aan het zwartwitschema van 

wel of niet soevereine staten. Schmitt meende vooral dat de statenbond en de 

bondsstaat beide tot de ‘soort’ behoren die Bund heet. Waar het eerdere debat 

was gegaan over het onderscheid tussen de bondsstaat en de statenbond, 

concentreerde Schmitt zich vooral op de overeenkomsten. Een reactie van 

andere schrijvers was nog radicaler en ontkende überhaupt het bestaan van harde 

grenzen tussen statenbond, bondsstaat en eenheidsstaat. De consequentie hiervan 

was dat de drie staatsvormen binnen één continuüm zouden vallen dat liep van 

een gedecentraliseerd minimum tot een gecentraliseerd maximum.
204

 Deze 

theorie werd gepropageerd door onder andere Hans Kelsen (1881-1973).
205

 Een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

204  Forsyth, Unions of States, p. 146. 
205  Kelsen gaat niet uit van soevereiniteit, maar van volkenrechtelijk monisme, waarbij het 

primaat berust bij het volkenrecht. In zijn optiek zijn statenbonden, bondsstaten en 

eenheidsstaten alle deelrechtsordes van de wereldrechtsorde, waaraan ze ondergeschikt 

zijn. Verschillende tussen de categorieën zouden vooral de aan- of afwezigheid van 

Völkerrechtsunmittelbatkeit zijn en de mate van centralisatie van overheidsgezag. Kelsen 

gaat daarmee uit van een meerledig wereldrechtsordebegrip, dat in beginsel oneindig veel 

leden kan hebben. Zijn theorie is lange tijd zeer invloedrijk geweest. Zie verder H. 

Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlijn: Verlag von Julius Springer 1825, p. 193-228, 
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derde theoretische vernieuwing was van Hans Nawiasky (1880-1961). Hij 

poogde, net als Schmitt, dubbele soevereiniteit nieuw leven in te blazen, maar 

deed dat door verschillende rechtsordes naar elkaar te laten verwijzen. De 

twintigste eeuw bleek dus veel vernieuwing te kunnen bieden waar die in het 

negentiende-eeuwse Duitsland niet meer mogelijk leek. 

 Volgens Schmitt heeft het negentiende-eeuwse Duitse debat slechts 

schijnbaar duidelijke antwoorden opgeleverd, die in werkelijkheid logisch 

merkwaardige of onmogelijke alternatieven inhielden.
206

 Het zou daarom beter 

zijn het onderscheid tussen statenbond en bondsstaat te negeren en in plaats 

daarvan het overkoepelende begrip Bund te ontwikkelen.
207

 Waar het eerdere 

Duitse debat nogal gefixeerd was geraakt op de soevereiniteit en de statelijkheid 

van het geheel en de delen, kenmerkt de Bund zich volgens hem door het 

uitstellen van de beslissing over de soevereiniteit.
208

 Daarmee heeft hij minder 

dan zijn voorgangers last van het absolute karakter van soevereiniteit. 

 Een bond is volgens Schmitt ‘een op vrije vereniging berustende, het 

gemeenschappelijke doel van politiek zelfbehoud van alle leden dienende 

duurzame vereniging, door welke de gehele politieke status van ieder bondslid 

gewijzigd wordt met het oog op het gemeenschappelijke doel’.
209

 Kort gezegd 

gaat het dus om een vrijwillige vereniging van staten in een groter geheel dat het 

politieke zelfbehoud van die staten tot doel heeft. Die vereniging is volgens 

Schmitt weliswaar vrijwillig qua afsluiting, maar niet qua beëindiging.
210

 Van 

uittreding kan volgens hem namelijk geen sprake zijn
 
omdat de bond een 

duurzame regeling is, die in beginsel voor eeuwig is afgesloten.
211

 

 De grondslag van een bond is volgens Schmitt een ‘interstatelijk 

statusverdrag’, welk type verdrag wezenlijk verschilt van andere verdragen.
212

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 29, p. 35-38 en p. 42-43, Greber, 

Grundlagen des Bundesstaates, p. 65 en Van den Houten, Bondsstaat en souvereiniteit, 

m.n. p. 56-66. 
206  Schmitt, Verfassungslehre, Verfassungslehre, p. 366. 
207  Forsyth, Unions of States, p. 148, Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 187 en 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 371 en p. 389. 
208  Schmitt, Verfassungslehre, p. 372-373; Forsyth, Unions of States, p. 147-149.  
209  Schmitt, Verfassungslehre, p. 366 (vertaling van mij, MD). Vgl. Forsyth, Unions of 

States, p. 148. 
210  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367; Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 177 en p. 

179. 
211  Het wezenlijke verschil tussen een bond en een verbond of alliantie is volgens Schmitt 

dat de laatste niet wezenlijk raken aan de politieke existentie van de betrokken staten, 

terwijl de bond dat wel doet. In het verbond wordt de toepassing van het ius belli, welk 

recht volgens Schmitt het meest wezenlijke recht van een politieke ordening is, slechts 

voor een bepaald geval vastgelegd, zonder het als zodanig over te dragen. Anders dan in 

een bond wordt de status van de betrokken staten in een verbond of alliantie als 

zelfstandig bestaande politieke gemeenschap volgens hem als zodanig niet geraakt. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 364-367. 
212  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367; Forsyth, Unions of States, p. 148. 
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Het heft volgens hem namelijk in zekere zin de zelfstandigheid van de lidstaten 

op door ze als geheel onderdeel te maken van een nieuw overkoepelend politiek 

systeem.
213

 Verder beperken ‘gewone’ verdragen zich volgens hem tot meetbare 

prestaties en zijn ze gericht op hun eigen opheffing, terwijl interstatelijke 

statusverdragen het voor eeuwig nastreven van een gezamenlijk doel tot 

voorwerp hebben, namelijk het politieke zelfbehoud van de leden.
214

  

 De belangrijkste onderscheidende eigenschap van Schmitts bondsverdrag is 

evenwel dat het een constitutioneel verdrag is. Het is volgens hem het resultaat 

van de uitoefening van de grondwetgevende macht van de partijen bij het 

verdrag en vormt zowel de constitutie van de bond als een deel van de 

constitutie van de lidstaten.
215

 Omdat het politieke zelfbehoud van de lidstaten 

inherent verbonden is aan de bond, is een waarborg daartoe volgens Schmitt, 

ongeacht de bewoordingen van het verdrag, noodzakelijkerwijs onderdeel van 

de inhoud ervan.
216

 Het verbiedt de opheffing van een lidstaat zonder meer, 

omdat een dergelijke opheffing in strijd zou komen met de aard of het wezen 

van het bondsverdrag. Dit betekent volgens hem onder andere dat ieder lid de 

verplichting heeft conflicten uitsluitend op door de bondsgrondwet toegestane, 

juridische wijze op te lossen en dat ieder lid dus intern zijn ius belli duurzaam 

opgeeft.
217

  

 Intern mag er volgens hem daarmee binnen een bond geen oorlog meer 

plaatsvinden. Sterker nog: als dat wel het geval is betekent dat in zijn ogen het 

einde van de bond, tenzij de overwinnende partij zijn geweld succesvol weet te 

kwalificeren als uitoefening van bondsgezag.
218

 Extern is oorlog wel toegestaan, 

maar wordt die volgens Schmitt steeds door de bond als zodanig gevoerd. Het is 

een van de expliciete taken van de bond zijn leden te beschermen tegen de 

(dreiging van) externe aanval.
219

 Daarom heeft iedere bond in zijn ogen als 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

213  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367; Forsyth, Unions of States, p. 148. 
214  Schmitt, Verfassungslehre, p. 367 en Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 177. Zie 

Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 173 e.v. voor de verdere kenmerken van het 

statusverdrag. 
215  Schmitt, Verfassungslehre, p. 368; Forsyth, Unions of States, p. 148-149. Hier valt een 

parallel op met de aard van de Amerikaanse Constitutie zoals Calhoun die ziet. 
216  Schmitt, Verfassungslehre, p. 368; Forsyth, Unions of States, p. 149. 
217  Het bondsverdrag verandert vooral hierdoor de (politieke) status van de leden, aangezien 

zij een deel van hun ius belli, en daarmee hun politieke onafhankelijkheid opgeven. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 366-367 en p. 369; Forsyth, Unions of States, p. 148-149. 

Afgezien van het ius belli vindt Schmitt de bevoegdheidsverdeling tussen bond en 

lidstaten overigens, net als de vraag waar de categorie van ‘restbevoegdheden’ berust, 

van secundair belang. Resp. Forsyth, Unions of States, p. 148 en Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 385-386. 
218  Schmitt, Verfassungslehre, p. 369-370; Forsyth, Unions of States, p. 149. Het flauwe aan 

die laatste notie is dat als dat de overwinnende partij lukt, zoals volgens Schmitt 

bijvoorbeeld in de VS gebeurd was bij de Burgeroorlog, er juridisch gezien geen sprake 

is geweest van interne oorlog. 
219  Schmitt, Verfassungslehre, p. 149. 
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zodanig een gemeenschappelijke politieke wil, daarmee een eigen politieke 

existentie en dus een eigen ius belli.
220

  

 Een interne consequentie van de eigen politieke existentie van de bond is 

volgens Schmitt onder andere dat hij qualitate qua een toezichtsrecht op de 

lidstaten heeft. Er bestaat volgens hem geen bond waarin het centrale gezag 

geen inmengingsbevoegdheid in de interne aangelegenheden van de lidstaten 

heeft, zodat hij naar de aard der zaak bevoegd is tot toezicht en 

bondsexecutie.
221

 De bond is daarmee naar zijn mening uiteindelijk duaal van 

aard omdat hij zowel een volkenrechtelijk als staatsrechtelijk subject is.
222

 Het 

constitutionele verdrag dat ten grondslag ligt aan de bond heeft dezelfde duale 

aard en is zowel een volkenrechtelijk verdrag als een (staatsrechtelijke) 

grondwet.
223

 Volgens Schmitt is precies in dit politieke dualisme het 

onderscheid tussen een bond en een eenheidsstaat gelegen: in iedere bond co-

existeren de bond als geheel en ieder afzonderlijk lid zonder dat een van beide 

existenties de andere opheft.
224

 

 Deze definitie van een bond brengt volgens hem drie politieke en juridische 

tegenstellingen mee, die de bond op het eerste gezicht wel eens onmogelijk 

zouden kunnen maken. De eerste is dat iedere bond het politieke zelfbehoud van 

zijn leden beoogt te garanderen, terwijl die juist inherent leidt tot een 

vermindering ervan, onder andere doordat die leden intern hun ius belli 
opgeven.

225
 De tweede betreft het recht van zelfbestemming en ziet erop dat de 

bondsleden hun politieke onafhankelijkheid door middel van de bond willen 

behouden, terwijl de bond noodzakelijkerwijze door middel van bondsexecutie 

ingrijpt in hun interne aangelegenheden.
226

 De derde en belangrijkste 

tegenstelling is dat zowel de bond als de lidstaten ieder een eigen, individuele 

politieke existentie hebben, die niet ondergeschikt is aan die van de ander.
227

 Dit 

brengt mee dat ze in beginsel beide bevoegd zijn ten volle over de rechtsorde te 

beschikken en dat de een de ander daarmee permanent dreigt op te heffen.  

 Zou het tot een intern existentieel conflict komen waarbij de vraag naar de 

soevereiniteit in alle scherpte wordt gesteld en beantwoord, dan zou ofwel 

blijken dat de bond soeverein is (ten koste van de lidstaten) ofwel dat de 

lidstaten soeverein zijn (ten koste van de bond) en zou de bond dus ofwel een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

220  Door deze eigenschap onderscheidt de bond zich volgens Schmitt van een internationale 

organisatie. Schmitt, Verfassungslehre, p. 37; Forsyth, Unions of States, p. 149. 
221  Schmitt, Verfassungslehre, p. 370-371; Forsyth, Unions of States, p. 149. 
222  Schmitt, Verfassungslehre, p. 379. 
223  Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, p. 379-383. 
224  Schmitt, Verfassungslehre, p. 371. 
225  Schmitt, Verfassungslehre, p. 370; Forsyth, Unions of States, p. 149-150; Kristoferitsch, 

Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 30. 
226  Schmitt, Verfassungslehre, p. 307-371; Forsyth, Unions of States, p. 150; Kristoferitsch, 

Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 30. 
227  Schmitt, Verfassungslehre, p. 371; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 

30; Forsyth, Unions of States, p. 150. 



HOOFDSTUK 6  331 

 

verbond ofwel een staat blijken te zijn.
228

 Hoe dan ook zou er dan geen sprake 

meer zijn van politieke co-existentie. Het door het negentiende-eeuwse Duitse 

debat aangevoerde onderscheid tussen statenbond en bondsstaat biedt volgens 

Schmitt dan ook geen oplossing omdat het slechts meebrengt dat in het geval 

van conflict de statenbond ophoudt te bestaan en de bondsstaat niet.
229

 

 Deze tegenstelling wordt in het bijzonder op scherp gesteld door het 

ontbreken van een recht op uittreding van de lidstaten. Wanneer het politieke 

bestaan van de bond namelijk eeuwigdurend is, kunnen de lidstaten niet 

uittreden omdat dat het (gedeeltelijke) einde ervan zou betekenen. Als het 

bondsverdrag evenwel een verdrag is waarbij de lidstaten hun politieke 

zelfstandigheid niet verliezen, moeten zij de mogelijkheid behouden zelf te 

beslissen over de eventuele toepasselijkheid en ophefbaarheid van het 

verdrag.
230

 Dit laatste is precies het recht van secessie. De duur van de bond 

staat dus uiteindelijk tegenover het politieke bestaan (lees: de zelfstandigheid) 

van de lidstaten.  

 De oplossing van de genoemde tegenstellingen vindt Schmitt in zeer 

belangrijke mate in de wezenlijke vooronderstelling van de homogeniteit van de 

leden van de bond. Een substantiële gelijkgeaardheid van de leden moet er 

namelijk voor zorgen dat extreme conflicttoestanden binnen de bond niet 

voorkomen.
231

 De eerste tegenstelling wordt dan ook opgelost doordat de leden 

van de bond van hun ius belli kunnen afzien omdat ze intern geen vijanden 

hebben. Aangezien de zin van oorlog het handhaven van de eigen belangen 

tegen een per definitie ‘vreemde’ vijand zou zijn, zou een dergelijk recht intern 

overbodig zijn.
232

 Het verlies van het ius belli van de leden leidt volgens Schmitt 

daarom niet tot een verlies van hun zelfstandigheid.
233

 De overdracht van dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

228  Schmitt, Verfassungslehre, p. 372-373; Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 63 

Vgl. Forsyth, Unions of States, p. 151. 
229  Het in het leven roepen van een rechter voor dit soort gevallen biedt volgens hem 

overigens ook geen soelaas. Voor zover die rechter immers beslist op basis van juridisch 

erkende normen is er geen echt existentieel conflict, aangezien de vraag naar de 

soevereiniteit de in de rechtsorde geldende normen ontstijgt. En waar zo’n conflict wel 

bestaat en het door de rechter wordt opgelost, doet hij dat niet op basis van de wet maar 

op basis van zijn eigen discretie, hetgeen meebrengt dat hij ofwel namens één van beide 

partijen (bond of lidstaat) handelt, ofwel zelf soeverein is. Hoe dan ook kan de vraag naar 

de soevereiniteit dus niet worden opgelost door een rechter omdat de rechtsorde het 

antwoord niet kan bieden en elke desondanks gegeven uitspraak slechts een beslissing is 

die een soeverein (ten koste van alle andere soevereiniteitsclaims) aanwijst. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 371-373; Forsyth, Unions of States, p. 150-151. 
230  Schmitt, Verfassungslehre, p. 375; Forsyth, Unions of States, p. 152. 
231  Onder deze gelijkgeaardheid valt ook de gelijkheid van regeringsvorm (monarchie, 

aristocratie of democratie). Schmitt, Verfassungslehre, p. 375-376. Vgl. Forsyth, Unions 

of States, p. 152. 
232  Schmitt, Verfassungslehre, p. 377. 
233  Schmitt, Verfassungslehre, p. 377-378; Forsyth, Unions of States, p. 152-153. 
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recht aan de bond garandeert, sterker nog, zelfs dat iedere vijand van de bond 

tegelijkertijd de vijand van iedere lidstaat is en omgekeerd. 

 Hij lost de tweede tegenstelling op vergelijkbare wijze op. Het recht van 

zelfbeschikking wordt volgens hem slechts dan wezenlijk bedreigd als er sprake 

is van vreemde inmenging. Omdat interventie van de bond in de 

aangelegenheden van de lidstaten wegens hun onderlinge gelijkgeaardheid geen 

vreemde inmenging is, is die naar zijn mening politiek en juridisch dragelijk en 

is er van wezenlijke inperking van het zelfbeschikkingsrecht geen sprake.
234

 

Kennelijk berust de kern van het zelfbeschikkingsrecht er voor Schmitt dus in 

dat er beschikt wordt conform de eigen wensen, en niet in de bevoegdheid zelf 

te beschikken. Zou dat laatste immers wel het geval zijn, dan zou het niet 

uitmaken of de bond wellicht zelfs exact dezelfde beslissingen als de lidstaten 

zou nemen, aangezien het dan in de kern zou draaien om wie de beslissing 

neemt en niet om wat er besloten wordt.
235

 Voor een schrijver die doorgaans zo 

hard hamert op het belang van wie er beslist, is het op zijn minst curieus dat hij 

er hier voor kiest genoegen te nemen met wat er beslist wordt. Dat laat goed zien 

hoezeer Schmitt steunt op de homogeniteit van de bondsleden om de Bund 

mogelijk te maken. 

 De oplossing van de derde tegenstelling is een gevolgtrekking van de 

homogeniteit van de bondsleden en is het meest kenmerkend voor het door 

Schmitt ontwikkelde bondbegrip. De substantiële gelijkgeaardheid van de 

bondsleden zorgt er volgens hem namelijk voor dat het beslissende existentiële 

conflictgeval niet zal voorkomen, waardoor er uiteindelijk geen keuze hoeft te 

worden gemaakt tussen de soevereiniteitsaanspraak van de bond en die van zijn 

leden.
236

 Het behoort volgens hem tot het wezen van de bond dat er daarin een 

existentieel evenwicht bestaat, waarin geen van beide existenties ondergeschikt 

is aan de ander en de vraag naar de soevereiniteit tussen de lidstaten en bond 

altijd open blijft.
237

  

 Dit betekent volgens hem niet dat de bond of de lidstaten aan soevereiniteit 

inboeten. In lijn met de door Seydel tegen de bondsstaat geuite bezwaren meent 

hij dat soevereiniteit in de bond juist al zijn eigenschappen behoudt en ten volle 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

234  Schmitt, Verfassungslehre, p. 378; Forsyth, Unions of States, p. 153. 
235  Zie in dit verband ook Ernst Rudolf Huber (1903-1990), die Schmitt volgens Forsyth 

grotendeels volgt maar in afwijking van hem meent dat bondsloyaliteit ‘the founding and 

sustaining principle, without which neither a confederation of states nor a federal states is 

capable of existence’ is. Forsyth, Unions of States, p. 155-157. 
236  Schmitt, Verfassungslehre, p. 378; Forsyth, Unions of States, p. 153. 
237  Anders en mooier gezegd: ‘Das Wesen des Bundes liegt in einem Dualismus per 

politischen Existenz, in einer Verbindung bundesmäßigen Zusammenseins und 

politischer Einheit auf der einen Seite mit dem Weiterbestehen einer Mehrheit, einem 

Pluralismus politischer Einzelheiten auf der andern Seite.’ Schmitt, Verfassungslehre, p. 

371-373. Vgl. Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 30 en p. 63 en 

Forsyth, Unions of States, p. 151. 
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aan zowel bond als leden toekomt.
238

 Zolang de vraag naar de soevereiniteit niet 

tussen de bond en zijn leden op de spits gedreven wordt, kunnen zij volgens hem 

beide ten volle soeverein zijn en is er dus geen sprake van gedeelde 

soevereiniteit, maar eerder van dubbele soevereiniteit. Hoewel, Schütze heeft 

gelijk waar hij stelt dat de kern van de bond niet dubbele soevereiniteit is, maar 

de opschorting van de vraag ernaar überhaupt: ‘Not dual or shared sovereignty, 

but suspended sovereignty constituted the political heart of the federal 

principle.’
239

 

 De opgeschorte soevereiniteit blijkt meteen bij Schmitts constitutionele 

verdrag.
240

 Enerzijds zou de bond geen eigen grondwetgevende macht hebben 

omdat hij gebaseerd is op een verdrag.
241

 Anderzijds heeft hij evenwel 

‘staatsrechtelijke bevoegdheden’, zodat het door hem vastgestelde recht zonder 

ratificatie verplichtend is voor de lidstaten en zelfs naar de aard der zaak 

voorrang heeft op het door hen vastgestelde recht.
242

 Hoewel hij het denkbaar 

acht dat de lidstaten bondsrecht eerst moeten omzetten voordat het hun burgers 

raakt, is een dergelijke verplichting in zijn ogen steeds een constitutionele 

verplichting en kan er van een juridische mogelijkheid tot omzettingsweigering 

geen sprake zijn.
243

 Aangezien de lidstaten niet in die zin Herren der Verträge 

zijn dat ze afbreuk kunnen doen aan bondsrecht, staan ze kennelijk in een 

tweeledige verhouding tot de bond. Ze zijn er de oorspronkelijk auteur, maar 

ook de ondergeschikte van. Schmitts bond vertoont daarmee een dualisme van 

nevenschikking en onderschikking dat ook terug te vinden is in Madisons en 

Waitz’ theorie en in een coöperatief-federale organisatiewijze. 

 Zo uitgebreid als Schmitt is over de soevereiniteit over de rechtsorde, zo 

beknopt is hij over de organisatiewijze van de bond en dus over de soevereiniteit 

in de rechtsorde. Hij stelt dat de bond als politieke eenheid gerepresenteerd moet 

worden en dat de Bondsvergadering, waarin representanten van de politieke 

eenheden die de bond samenstellen zitting hebben, daarvoor het aangewezen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

238  Schmitt, Verfassungslehre, p. 378-379. 
239  Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 40. Vgl. Schmitt, Verfassungslehre, 

p. 378-379 en Forsyth, Unions of States, p. 153. 
240  De bond is volgens hem namelijk zowel een volkenrechtelijk subject, omdat hij 

zelfstandig over het ius belli beschikt, als een staatsrechtelijk subject, omdat hij over 

staatsrechtelijke bevoegdheden beschikt. Schmitt, Verfassungslehre, p. 380; Forsyth, 

Unions of States, p. 154. 
241  De bond is voor zijn bestaan kennelijk afhankelijk van de wil van de verdragspartijen. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 381; Forsyth, Unions of States, p. 154. 
242  Het e.e.a. moet volgens Schmitt nader uitgewerkt worden in de bondsconstitutie, die 

tevens een deel van de constitutie van de lidstaten is. Schmitt, Verfassungslehre, p. 379-

381; Forsyth, Unions of States, p. 154. 
243  De bevoegdheid tot interpositie of nullificatie lijkt daarmee dus uitgesloten te zijn. 

Schmitt, Verfassungslehre, p. 382-385. 
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orgaan is.
244

 Aangezien hij er evenwel niet bij vertelt hoe dat orgaan tot 

besluitvorming moet komen of namens wie of wat het precies handelt, maar hij 

wel meent dat de bondswil zonder meer (lees: zonder omzetting) geldt als de wil 

van de lidstaten, is niet helemaal duidelijk hoe hij de verhouding tussen de 

verschillende willen ziet.
245

 Als het orgaan bij unanimiteit besluit is het geen 

wonder dat de wil van de bond ook de wil van de lidstaten is. Als dat echter niet 

het geval is, hanteert Schmitt mogelijk een bijzondere representatiestructuur, 

doordat hij de meerderheid van bondsleden laat besluiten namens alle 

bondsleden. Dit zou de politieke existentie van de leden vermoedelijk nogal 

raken. De tussen hen veronderstelde homogeniteit maakt evenwel dat die 

mogelijkheid toch niet uitgesloten is. Schmitt weidt er helaas niet over uit. 

 Voor zover een bond op volkssoevereiniteit berust speelt dit dilemma 

volgens Schmitt uiteindelijk overigens geen rol. Omdat democratie op dezelfde 

homogeniteit als de bond zou berusten, zouden beide vormen van homogeniteit 

namelijk noodzakelijkerwijs samenvloeien.
246

 Het gevolg hiervan zou zijn dat 

het in de natuurlijke ontwikkeling van democratische bonden zou liggen dat de 

homogene eenheid van het volk over de politieke grenzen van de lidstaten heen 

zou gaan en het existentiële evenwicht ten gunste van een algemene eenheid zou 

opheffen.
247

 Democratische bonden worden volgens Schmitt met andere 

woorden naar de aard der zaak vanzelf democratische eenheidsstaten.
248

 

 Het resultaat van een dergelijke overgang is volgens Schmitt de ‘bondsstaat 

zonder bondsgrondslag’. Dat is een staat die berust op het grondwetgevend 

gezag van het enige daarin bestaande – gehele – volk, die dus wezenlijk een 

eenheidsstaat is maar georganiseerd is als bondsstaat.
249

 Omdat het statelijke 

karakter van de lidstaten naar Schmitts mening samenhangt met hun bestaan als 

politieke eenheid, verliezen de lidstaten dat karakter in de bondsstaat zonder 

bondsgrondslag en kent die dus slechts één politieke eenheid, waar de bond een 

veelheid van politieke eenheden kent.
250

 De grondslag van de federale 

organisatie is in een dergelijke staat volgens hem dan ook niet het bestaan van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

244  Hij stelt zelfs dat als een enger samengesteld college de ‘representatieve eigenschap’ 

heeft, er reeds sprake is van een eenheidsstaat. Schmitt, Verfassungslehre, p. 384; 

Forsyth, Unions of States, p. 154. 
245  Schmitt, Verfassungslehre, p. 384-385; Forsyth, Unions of States, p. 154. 
246  Schmitt, Verfassungslehre, p. 388; Forsyth, Unions of States, p. 155. 
247  Hij wijst hierbij op de voorbeelden van de Verenigde Staten en het Duitse Rijk. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 388; Forsyth, Unions of States, p. 155. Vgl. Greber, Grundlagen des 

Bundesstaates, p. 190. 
248  Hoewel Schmitts redenering begrijpelijk is, zijn deze laatste overwegingen moeilijk nog 

juridisch (of überhaupt juist?) te noemen.  
249  De Republiek van Weimar en de Verenigde Staten zijn volgens Schmitt geen echte 

bonden meer zijn, maar een ‘bondsstaat zonder bondsgrondslag’. Vrij vertaald gaat het 

hier om een (unitaire) bondsstaat. Schmitt, Verfassungslehre, p. 389; Greber, Grundlagen 

des Bundesstaates, p. 190; Forsyth, Unions of States, p. 155. 
250  Schmitt, Verfassungslehre, p. 389. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 190. 
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de lidstaten als ‘ondoordringbare eenheden’, maar de wens de burgerlijke 

rechtsstaat van extra waarborgen te voorzien.
251

 

 Schmitts theorie is daarmee uitermate interessant, maar zeker niet zonder 

moeilijkheden. Het lijkt er uiteindelijk op dat hij een zeer belangrijke 

theoretische vernieuwing aandraagt, maar die niet consistent uitwerkt. Dit blijkt 

met name bij zijn schepping van de bondsrechtsorde en bij de representatieve 

structuur die hij (niet) uitwerkt. 

 Volgens Schmitt kan het grondwetgevend gezag in zijn algemeenheid niet 

meerdere subjecten hebben, omdat anders zijn politieke eenheid verstoord zou 

worden.
252

 De bond lijkt volgens hem dus een eenheid als grondwetgevend 

gezag te moeten hebben. Dat heeft de bond echter niet, omdat deze berust op het 

grondwetgevende gezag van de verschillende lidstaten. Deze tegenstelling lijkt 

hij op te lossen door te menen dat de lidstaten na de schepping van de bond niet 

meer kunnen uittreden. Kennelijk vindt hij dus dat ze hun grondwetgevend 

gezag verbruikt hebben door zich om te vormen van zelfstandige staat tot lid van 

een bond.
253

  

 Op zichzelf genomen is het niet vreemd dat Schmitt meent dat het politieke 

bestaan van de pouvoir constituant van de bond precies door schepping van de 

bond tot stand komt. Hij meent immers ook dat soevereine volkeren existent zijn 

en precies door schepping van de rechtsorde juridisch en politiek tot stand 

komen. Opvallend is evenwel dat Schmitt expliciet ontkent dat de grondslag van 

de bond gevonden kan worden in zijn eigen grondwetgevend gezag. Daarin 

wijkt zijn bondconstructie wezenlijk af van zijn theorie over eenheidsstaten, die 

immers juist wel een eigen grondwetgevend gezag hebben. Het bedoelde wezen 

van het statusverdrag lijkt er evenwel precies in te schuilen dat een aantal staten 

een hoger politiek ‘zijn’ tot stand brengt waarvan ze enerzijds deel gaat 

uitmaken, maar waaraan ze anderzijds hun eigen ‘zijn’ niet verliezen. Hoe dan 

ook lijkt Schmitt ten aanzien van bonden te menen dat er niet één soeverein 

gezag over de bondsrechtsorde kan bestaan, omdat de aard van de bond dat niet 

verdraagt. Preciezer gezegd meent hij dat een dergelijk gezag wel bestaat, maar 

dat in een bond onduidelijk is of dat gezag bij de bond of bij de leden berust. 

Juist daardoor kunnen beide tegelijkertijd soeverein lijken. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

251  Het lijkt hier vooral te gaan om het motief van verticale machtenscheiding. Schmitt, 

Verfassungslehre, p. 389-390. 
252  Schmitt, Verfassungslehre, p. 373; Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 189. 
253  Bovendien meent Schmitt kennelijk anders dan Calhoun dat de leden gezamenlijk één 

constitutie kunnen scheppen waaraan zij vervolgens zelf gebonden zijn. Hij stelt expliciet 

dat de leer-Calhoun onjuist is omdat die de lidstaten soeverein en de bond niet-soeverein 

maakt. Schmitt, Verfassungslehre, p. 374. Dit type redenering komt vaker voor maar is 

eigenlijk vreemd. De strekking ervan lijkt immers te zijn dat een redenering wordt 

afgekeurd omdat de logische(!) uitkomst ervan niet bevalt. Logica kan niet op deze wijze 

ondergeschikt worden gemaakt aan de door de auteur gewenste uitkomst van een 

‘redenering’. 
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 Zeer betreurenswaardig is het dat hij niet uitwerkt wie er in de bond precies 

wat representeert. Doordat in het midden blijft hoe de Bondsvergadering besluit 

en namens wie of wat zij precies handelt, is er eigenlijk niets meer bekend dan 

dat het de beslissingen neemt. De bond heeft volgens Schmitt een gezamenlijke 

wil, hetgeen doet vermoeden dat het orgaan namens de eenheid ‘bond’ besluit. 

Aan de andere kant moet de Bondsvergadering zonder meer samengesteld zijn 

uit representanten van de samenstellende delen van de bond en handelt een 

representant volgens Schmitts leer namens hetgeen hij representeert. Dat in de 

Bondsvergadering de willen van de lidstaten samenkomen, en dat het resultaat 

van zijn besluitvorming de gezamenlijke wil is, is dus duidelijk.
254

 Het is echter 

gissen naar hoe de verhouding tussen die willen volgens Schmitt ligt en dus ook 

naar hoe zijn antwoord op de vraag luidt wie er precies soeverein in de 

rechtsorde moet zijn of lijken. Het zou consistent zijn geweest als hij had 

uitgewerkt hoe zowel het geheel als de delen soeverein in de rechtsorde zouden 

hebben kunnen lijken. Voor democratische bonden volstaat hij er echter vooral 

mee op te merken dat ze vanzelf democratische eenheidsstaten worden.
255

 

 

5.2 Nawiasky: wederzijdse constitutionele verwijzing als aanvulling op Schmitt 

Schmitts theorie is met name interessant omdat die uitwerkt hoe zowel het 

geheel als de delen van een bondsstaat tegelijkertijd soeverein kunnen lijken te 

zijn. Daarmee lijkt het mogelijk een staatsrechtelijke constructie te hanteren die 

voldoende unitair is om als eenheid bestuurd te worden, maar ook voldoende 

confederaal is om meerdere soevereine volkeren in zich te verenigen. De 

constructie zou die verschillende volkeren dus in staat stellen zich, in onderlinge 

samenwerking, te regeren als eenheid. Toch lijkt er bij Schmitt uiteindelijk nog 

iets te ontbreken. Hij besteedt immers erg veel aandacht aan de 

(on)mogelijkheid van een conflict tussen de leden van de bond, maar zorgt er 

uiteindelijk niet voor dat er een juridische eenheid tussen de verschillende 

onderdelen van de bond ontstaat. Wellicht meent hij dat een dergelijke eenheid 

het centrale gezag van de bond ten koste van de delen soeverein zou maken. Hoe 

dan ook is hier een leemte gevallen waarin later werd voorzien. Nawiasky’s 

theorie kan worden gezien als aanvulling op die van Schmitt omdat hij juist wel 

aandacht besteedt aan de eenheid van de bondsstaat als geheel. Deze is volgens 

hem nodig omdat onderdanen niet de dupe mogen worden van mogelijke 

bevoegdheidsconflicten tussen geheel en delen. Het recht zou als geheel een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

254  Volgens Forsyth meent Huber dan ook dat er in de bondsstaat eigenlijk twee organen 

moeten zijn: één voor de uitdrukking van de willen van de lidstaten, en één voor de 

uitdrukking van de unitaire wil. Het verschil tussen een bondsstaat en een statenbond is 

volgens hem het ontbreken van een dergelijk unitair orgaan in de laatste. Forsyth, Unions 

of States, p. 157-158. 
255  Schmitt, Verfassungslehre, p. 388. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 189. 
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orde moeten zijn, waarin ten minste voor onderdanen duidelijk zou moeten zijn 

welke norm er moet worden toegepast. Volgens Nawiasky kan dit ofwel worden 

bereikt in een drieledige bondsstaat, ofwel door toepassing van ‘wederzijdse 

verwijzing’ door twee formeel gescheiden rechtsordes.
256

  

 Nawiasky gaat tegelijkertijd uit van het primaat van het volkenrecht en van 

soevereiniteit. Preciezer gezegd houdt hij staten voor ‘relatief soeverein’, 

aangezien hun soevereiniteit wordt ingeperkt door dwingende regels van 

volkenrecht.
257

 Aangezien hij verder evenwel uitgaat van de soevereiniteit van 

staten en het volkenrecht in zijn (con)federalismetheorie nauwelijks een rol 

speelt, staat hij veel dichter bij Schmitt en andere soevereiniteitsdenkers dan bij 

Kelsen. Waar het onderscheid tussen een statenbond en een bondsstaat bij 

Kelsen relatief is, is dat bij Nawiasky principieel van aard.  

 Statenverbindingen kunnen volgens Nawiasky slechts een volkenrechtelijke 

grondslag hebben omdat het verbindingen tussen staten zijn.
258

 Een verbinding 

tussen een staat en een niet-staat kan volgens hem wel een staatsrechtelijke 

grondslag hebben, maar heeft een (gedecentraliseerde) eenheidsstaat tot gevolg. 

Een staatsrechtelijke statenverbinding is in zijn ogen daarom een innerlijk 

tegenstrijdig concept.
259

 Anders dan Seydel wijst hij het fenomeen bondsstaat 

echter niet volledig af.
260

 Waar velen het verschil tussen statenbonden en 

bondsstaten evenwel in de verdragsrechtelijke of constitutionele grondslag van 

een entiteit hadden gezocht, wijst Nawiasky die redenering wel af en zoekt hij 

naar een ander verschil.  

 Een overeenkomst tussen statenbonden en bondsstaten is volgens hem dat 

enkele staten zich verenigen in een gemeenschap en zij bepaalde taken laten 

uitvoeren door gemeenschappelijke organen die in plaats van hun eigen organen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

256  H. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, deel 3, Zürich en Keulen: Verlagsanhalt Benziger 

& Co. 1956, p. 151, p. 153-158 en p. 161. De theorieën van Kelsen en Nawiasky lijken 

de laatste wezenlijke vernieuwingen in het debat over bondsstaat en statenbond te zijn. 

Volgens Kristoferitsch zijn er daarna om twee redenen geen vernieuwingen meer 

geweest. De eerste is dat men zich überhaupt minder bezig hield met algemene staatsleer. 

De tweede is dat het debat voor een deel op het terrein van het internationale recht en de 

EU werd voorgezet. Daarbij werd volgens hem niet aangeknoopt bij de oude discussie 

over bondsstaat en statenbond. Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum Bundesstaat, p. 31. 

Helemaal waar is dat overigens niet, aangezien het Europese debat over autonomie, 

soevereiniteit en pluralisme inmiddels grotendeels dezelfde patronen lijkt te hebben. Zie 

hierover nader het volgende, concluderende hoofdstuk. 
257  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 150. Een vergelijking met het Nederlandse 

eigendomsrecht dringt zich hier op: soevereiniteit zou het meest omvattende gezag zijn 

dat een staat onder het internationale recht over een territorium en over zijn burgers kan 

hebben. 
258  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 140; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30.  
259  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 140. 
260  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 149 e.v.; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30.  
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optreden.
261

 Het verschil tussen een bondsstaat en een statenbond is in zijn ogen 

dat er in een bondsstaat een staatoverstijgende wetgever in het leven wordt 

geroepen, waarmee er automatisch een nieuwe rechtsorde ontstaat die 

gescheiden, zelfstandig naast die van de verbonden staten staat.
262

 Waar er in 

statenbonden in zijn optiek dus slechts sprake is van verbonden staten, bestaat er 

in bondsstaten een verbindingsstaat, die het bovenstatelijk wettelijk gezag heeft. 

Deze verbindingsstaat staat in drie relaties tot de lidstaten, waarbij hij niet 

zonder meer hiërarchisch bovengeschikt is. Afhankelijk van het type wetgeving 

zijn de lidstaten volgens hem mede-normadressaat, zelfstandig wetgever of 

uitvoerder.
263

 Hij gaat daarmee uit van het model van coöperatief federalisme, 

waarbinnen bondsstaat en lidstaten weliswaar principieel gelijkwaardig zijn, 

maar de lidstaten desondanks mede-uitvoerder van bondswetgeving zijn.
264

 

 Duidelijk is bij bondsstatelijke gemeenschappen volgens Nawiasky dus dat 

er een centrale staat is, er een aantal lidstaten zijn en er een uit hen bestaande 

vereniging bestaat.
265

 In bondsstaten is er in zijn optiek dus sprake van een 

vermeerdering van staten, aangezien er een nieuwe staat ontstaat terwijl de oude 

blijven bestaan.
266

 Omstreden is volgens hem vooral hoe de vereniging van 

staten moet worden geduid. Deze kan volgens hem ofwel als veelheid, ofwel als 

eenheid worden gezien. Afhankelijk van de vraag of de centrale staat met de 

bondsstaat geïdentificeerd wordt of niet, hanteert hij daarbij een drieledig of een 

tweeledig bondsstaatbegrip.
267

 

 Nawiasky’s drieledige bondsstaatmodel lijkt sterk op dat van Haenel: boven 

de nevengeschikte centrale staat en de lidstaten wordt een derde ‘lid’ ingevoegd, 

dat hiërarchisch bovengeschikt is en de eenheid van het geheel verzekert. Het is 

bevoegd de afgrenzing van bevoegdheden tussen de centrale staat en de lidstaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

261  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 157-158. 
262  Het oprichten van een dergelijke bovenstatelijke wetgever is volgens hem politiek 

weliswaar een zeer kleine stap, maar juridisch een fundamentele. Nawiasky, Allgemeine 

Staatslehre, p. 145-146 en p. 156. Zie p. 158-159 voor het uit devolutie ontstaan van 

bondsstaten bij Nawiasky. Het uittredingsrecht is in Nawiasky’s optiek niet wezenlijk 

voor het onderscheid tussen bondsstaat en statenbond omdat er ook eeuwige 

statenbonden zijn. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 142. 
263  In het eerste geval gaat het om bondswetgeving die o.a. burgers rechtstreeks bindt, in het 

tweede geval gaat het om (autonome) lidstaatwetgeving en in het derde geval gaat het om 

door de lidstaten uitgevoerde bondswetgeving. Nawiasky zegt hiermee aan te sluiten bij 

Laband. Laband is evenwel zeker niet de enige auteur die deze driedeling kent. 

Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 147-148.  
264  Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 46. Binnen de bondsstaat hebben de lidstaten 

dus drie petten op: die van bestuursgebied, die van zelfbesturend lichaam en die van 

(zelfstandige) lidstaat. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 148. 
265  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 151. Zie voor Nawiasky’s definitie van de centrale 

staat p. 155-156. 
266  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 146. 
267  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 151 en p. 155-156. Zie ook Greber, Grundlagen 

des Bundesstaates, p. 46. 
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te bewaken, hun wederzijdse rechten en plichten te regelen, de juridische 

grondslag van de gehele staat vast te stellen en de bondsgrondwet in het leven te 

roepen en te wijzigen.
268

 Het derde lid is volgens Nawiasky dus in essentie 

bevoegd tot alles wat nodig is om twee soevereine, niet van elkaar afgeleide 

autoriteiten tot een juridische eenheid te maken.
269 

Het staat dan ook 

hiërarchisch boven de centrale staat en de lidstaten en perkt hun soevereiniteit in 

door hun onderlinge relatie te regelen.
270

  

 Nawiasky begaat echter niet de vergissing die Haenel uiteindelijk wel 

maakt. Anders dan Haenel laat hij het derde lid niet samenvallen met de centrale 

staat – ook al meent hij net als Haenel dat hun organen doorgaans wel 

samenvallen – omdat op die vergissing volgens hem de theorie van de 

soevereine centrale staat en de niet-soevereine lidstaten gebaseerd is.
271

 De 

consequentie ervan zou de gedachte zijn dat het centrale gezag steeds boven dat 

van de lidstaten zou staan, zelfs op wetgevingsgebieden waarop hun 

nevengeschiktheid eigenlijk buiten twijfel staat.
272

 Dit is volgens hem echter een 

vergissing, omdat er theoretisch wel degelijk onderscheid gemaakt kan en moet 

worden tussen de centrale staat en het boven hem en de lidstaten staande derde 

lid. 

 Wel kleeft aan Nawiasky’s drieledige bondsstaat hetzelfde bezwaar als aan 

die van Haenel. Hoewel de constructie theoretisch goed denkbaar is komt hij 

namelijk nergens voor. Hij is met andere woorden wel goed denkbaar, maar nog 

nooit in praktijk gebracht. Fundamenteler is bovendien het bezwaar dat de 

drieledige bondsstaat in wezen een zeer ingewikkelde eenheidsstaat is. De 

soevereiniteit over de rechtsorde berust immers uitsluitend bij het derde lid. 

Complicerend is daarmee dat de soevereiniteit over de rechtsorde en de 

soevereiniteit in de rechtsorde uitdrukkelijk uit elkaar worden gehaald, omdat 

het eerste en tweede lid bedoeld lijken te zijn voor de uitoefening van met name 

de wetgevende en uitvoerende macht. Geschikt voor een constructie die 

meerdere soevereine volkeren omvat is de drieledige bondsstaat in ieder geval 

niet. 

 Nuttiger en vernieuwender is Nawiasky’s oplossing voor tweeledige 

bondsstaten, die de bondsstaat zien als veelheid. Uitgangspunt van deze 

constructie is dat de centrale staat en de lidstaten ieder op zodanige wijze over 

eigen wetgeving en over eigen normuitvoering beschikken, dat het geheel van 

beide zowel complementair als alternatief is. Dat wil zeggen dat de wetgeving 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

268  De regeling van de buitenlandse betrekkingen komt in aanmerking voor zover die de 

gezamenlijkheid raakt. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 159-160. 
269  Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 51. Nawiasky noemt het ‘derde lid’ 

bondsstaat, maar legt zelf ook uit hoe verwarrend de term bondsstaat is wegens al zijn 

betekenissen. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, resp. p. 160 en p. 150. 
270  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 160. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, 

p. 51.  
271  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 160. 
272  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 160. 
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en uitvoering van de centrale staat en de lidstaten weliswaar geheel gescheiden 

zijn, maar er wel sprake is van een geheel waarin in alle statelijke 

aangelegenheden is voorzien, terwijl één taak nooit bij beide berust.
273

 Enigszins 

vergelijkbaar met Waitz en Madison ziet Nawiasky de centrale staat en de 

lidstaten als (wederzijds) beperkt soeverein en als deels statelijk.
274

 Anders dan 

zij besteedt hij echter veel aandacht aan de eenheid van het geheel omdat die 

volgens hem vanuit het standpunt van de rechtsonderdanen noodzakelijk is.
275

 

 Het negentiende-eeuwse Duitse debat vertrouwde voor die eenheid 

uiteindelijk op de suprematie van het bondsrecht en op de Kompetenz-

Kompetenz van het centrum. Hoewel Nawiasky toegeeft dat het gebruik van 

deze bevoegdheid het machtsevenwicht tussen lidstaten en centrale staat in 

belangrijke mate kan wijzigen, is het volgens hem onjuist hieraan de conclusie 

te verbinden dat het centrum soeverein is en de leden niet.
276

 Hij meent net als 

Schmitt dat bevoegdheden naar hun aard beperkt zijn en dus niet met 

soevereiniteit verward moeten worden. Bovendien kan volgens hem zonder 

meer constitutioneel vastgelegd worden dat de federale staatsopbouw niet 

terzijde gesteld kan worden.
277

 

 Fundamenteler dan die argumenten is evenwel zijn visie op de wezenlijke 

samenhang tussen centrale staat en lidstaten. Ervan uitgaande dat de bondsstaat 

is ontstaan door aaneensluiting van meerdere staten, stelt hij namelijk dat de 

centrale staat niet alleen bij zijn ontstaan, maar juist ook daarna en doorlopend 

gedragen wordt door de wil van de lidstaten daartoe.
278

 Het resultaat hiervan is 

volgens hem dat zowel de centrale staat als de lidstaten soeverein zijn en dus 

nevengeschikt aan elkaar zijn.
279

 Deze nevenschikking zou ook blijken uit hun 

verhouding tot de staatsonderdanen. Zij zijn volgens hem op gelijke wijze 

ondergeschikt aan de centrale staat als aan de lidstaten, hetgeen meestal 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

273  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 151-152. 
274  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 149-151 en Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30. 
275  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 155. 
276  De Kompetenz-Kompetenz hoeft volgens Nawiasky overigens helemaal niet bij het 

centrum te berusten, en kan net zo goed worden opgedragen aan de lidstaten. Nawiasky, 

Allgemeine Staatslehre, p. 152-153. 
277  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 152-153. 
278  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153. 
279  Hij houdt overigens ook rekening met een andere ontstaanswijze. De ‘oorspronkelijke’ 

bevoegdheidsverdeling kan volgens hem namelijk zowel tot stand komen door 

aaneensluiting van staten, als door het tot bondsstaat worden van een eenheidsstaat. In 

het laatste geval geeft een eenheidsstaat volgens hem een deel van zijn bevoegdheden op, 

onder de voorwaarde dat er lidstaten geconstitueerd worden welke de vrijgegeven 

bevoegdheden uitoefenen en zich tot een gemeenschap verenigen. De voormalige 

eenheidsstaat sluit zich dan aan bij die nieuwe vereniging. Het resultaat hiervan is naar 

Nawiasky’s mening hetzelfde als een door aaneensluiting ontstane bondsstaat: de 

oprichting van een bondsstatelijke vereniging, bestaand uit een centrale staat en meerdere 

lidstaten. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153-155. 
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juridisch vormgegeven is in een dubbel staatsburgerschap. Zou dit anders zijn en 

zouden de lidstaten geen soevereiniteit of statelijkheid hebben, dan zou er 

volgens Nawiasky slechts sprake zijn van een gedecentraliseerde eenheidsstaat 

met zelfbesturende lichamen als onderdelen.
280

 

 Afgezien van een drieledige bondsstaatconstructie kan de nodige federale 

eenheid volgens Nawiasky dus niet bereikt worden door het hogere gezag van de 

centrale staat. Ook kan die niet worden gevonden in de eenheid van alle 

aangesloten staten. Die eenheid is er volgens hem namelijk niet, zodat geen 

orgaan of persoon die eenheid van lidstaten kan belichamen. De nodige eenheid 

wordt in plaats daarvan bereikt door wederzijdse verwijzing, waarbij iedere 

rechtsorde naar de andere verwijst.
281

 De centrale staat en de lidstaten recipiëren 

door deze verwijzing de andere rechtsorde, zonder dat zij daardoor hun 

soevereiniteit verliezen.
282

 Hoewel de betrekkingen tussen hen volgens 

Nawiasky dus principieel volkenrechtelijk zijn, zijn de constituties deel van 

elkaar doordat zij dat zelf zo regelen.
283

 Zijn tweeledige bondsstaat is daarmee 

‘die Vereinigung einer Mehrzahl von teilkompetenten Staaten, von denen einer 

alle übrigen durch seine Zuständigkeit in der Hauptsache in gleicher Weise 

ergänzt.’
284

 Deze vinding is vrij geniaal, omdat Nawiasky ermee in staat is 

verschillende rechtsordes principieel gescheiden te houden, maar ze materieel 

toch ‘gemengd’ te maken. Ze doen met andere woorden vrijwillig alsof ze een 

eenheid zijn. Daarmee kan zowel de suggestie gewekt worden dat de lidstaten 

soeverein zijn, als dat de centrale staat dat is.  

 De vraag is desondanks hoe overtuigend deze tweeledige 

bondsstaatconstructie is. Nawiasky heeft in ieder geval een punt waar hij stelt 

dat lidstaten en bondsstaat niet zomaar willekeurig bevoegdheden aan zich 

kunnen trekken, omdat enige coördinatie tussen hen noodzakelijk is. Aan de 

andere kant is het ook niet zo dat bevoegdheden niet bij zowel de lidstaten als de 

centrale staat kunnen berusten. Zolang er immers een conflictnorm bij 

gelijktijdig gebruik ervan voorhanden is, is er eigenlijk geen probleem. Net zo is 

het probleem dat alle overheidsaangelegenheden ergens moeten berusten snel 

opgelost: doorgaans wordt de restcategorie van bevoegdheden immers aan de 

centrale staat of aan de lidstaten toegewezen.
285

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

280  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153-154. 
281  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 155. Vgl. Greber, Grundlagen des Bundesstaates, 

p. 47. 
282  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 153-155; Kristoferitsch, Vom Staatenbund zum 

Bundesstaat, p. 30. 
283  Deze receptie van het recht van de andere rechtsorde heeft wel wat weg van de 

Nederlandse receptie van volkenrecht volgens art. 93 en 94 Gw. Zie over de status van 

het bondsstaatsrecht als volkenrecht van bijzondere aard Nawiasky, Allgemeine 

Staatslehre, p. 156-157. 
284  Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 156. 
285  Nawiasky ziet complementariteit zelfs zo dat de ene zijde moet aanvullen wat de andere 

nalaat. Nawiasky, Allgemeine Staatslehre, p. 161. Hierin kan met enige goede wil een 
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 Ook dit neemt echter niet weg dat, in ieder geval vanuit het perspectief van 

de rechtsonderdaan, duidelijk moet zijn hoe de verschillende rechtsnormen zich 

tot elkaar verhouden. Het is immers zelfs theoretisch moeilijk voorstelbaar dat 

de rechtsordes zodanig gescheiden zijn dat ze nooit met elkaar in botsing 

komen. De soevereiniteit van zowel de centrale staat als de lidstaten roept de 

vraag op hoe die twee zich tot elkaar verhouden.
286

 De wederzijdse verwijzing 

lijkt daarbij op het eerste oog een goede oplossing, aangezien de federale 

rechtsorde zo wordt verankerd in de lidstaatrechtsorde en omgekeerd. De 

bondsstaat zou dan twee soevereinen in zich kunnen verenigen omdat zij dat 

beide wensen. 

 Bij nadere beschouwing ligt dat echter ingewikkelder. Waar Nawiasky 

enerzijds stelt dat de bondsstaat wordt gedragen door de voortdurende wil 

daartoe van de delen en anderzijds dat de centrale staat en de lidstaten zich door 

wederzijdse vrijwillige verwijzing aaneensluiten, lijkt hij zichzelf namelijk 

tegen te spreken. Als de centrale staat immers gedragen wordt door doorlopende 

wilsovereenstemming van de lidstaten, dan is het moeilijk voorstelbaar dat zijn 

wil werkelijk soeverein of zelfstandig is.
287

 Het is moeilijk voorstelbaar dat een 

grootheid soeverein is en tegelijkertijd afhankelijk is van de voortdurende wil 

van andere soevereinen. 

 

6. Beschouwing: eenheid en veelheid verenigd? 

6.1 Het (terminologische) probleem van volkssoevereiniteit in verticale 

verhoudingen 

6.1.1 De uitdaging van volkssoevereiniteit en (con)federalisme 

Het basale probleem van op meerdere soevereine volkeren gebaseerde 

staatsrechtelijke entiteiten, hieronder gemakshalve aangeduid met 

(con)federalisme, is dat volkssoevereiniteit uitgaat van de eenheid van het volk 

en zijn rechtsorde, terwijl (con)federalisme juist structuren voorschrijft of 

beschrijft die diversiteit benadrukken. De verschillende federalismedebatten 

benadrukken dan ook steeds weer dat hier een probleem ligt. Waar het centrale 

gezag voor soeverein wordt gehouden, wordt de soevereiniteit van de deelstaten 

vaak ontkend en omgekeerd. Een bevredigende oplossing, die recht kan doen 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

loyaliteitsplicht worden gelezen. In afwezigheid van toegewezen taken lijkt het 

onmogelijk juridisch vast te stellen dat een zelfstandig soeverein gezag niet voldoende 

taken aan zich trekt omdat de ‘andere’ soeverein geen bevelsbevoegdheid over hem 

heeft. Een loyaliteitsplicht kan precies hieraan uitdrukking geven: ieder deel moet uit 

zichzelf doen wat goed is voor het geheel. 
286  Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 46. 
287  Greber, Grundlagen des Bundesstaates, p. 49-51. 
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aan de soevereiniteit van zowel het centrale als het decentrale gezag bleek, 

voornamelijk vanwege het absolute karakter van soevereiniteit, buitengewoon 

moeilijk te vinden te zijn. Daarbij maakt het overigens niet uit of de 

soevereiniteit aan de staten of aan de volkeren werd toegekend.
288

 Steeds stond 

de ondeelbaarheid van soevereiniteit eraan in de weg dat er sprake kon zijn van 

meerdere soevereinen in één geordend staatsverband. De Bund-theorie kwam 

wellicht nog het dichtste in de buurt. 

 Voordat hier verder op dat probleem ingegaan wordt, worden eerst de 

belangrijkste conclusies uit het vorige hoofdstuk herhaald, opdat duidelijker 

wordt welke eisen volkssoevereiniteit eigenlijk stelt en welke (con)federale 

theorieën daarom niet overtuigend zijn. Het probleem is namelijk ingewikkelder 

dan slechts het tackelen van de ondeelbaarheidskwestie van soevereiniteit. Deze 

beschouwing onderzoekt hoe overtuigend de weergegeven theorieën 

gecombineerd kunnen worden met het in het vorige hoofdstuk uitgewerkte 

volkssoevereiniteitsconcept. Het doel daarvan is uiteraard te bezien in hoeverre 

een op volkssoevereiniteit gebaseerd parlement in (con)federale verhoudingen 

kan bijdragen aan de legitimatie van het overheidsgezag. De beschouwing past 

de conclusies daarvan nog niet uitgebreid toe op het Europees Parlement, 

aangezien dat in het volgende hoofdstuk gebeurt. 

 Misschien wel de belangrijkste conclusie ten aanzien van 

volkssoevereiniteit is dat een soeverein volk zich in juridische zin kenmerkt 

doordat het, als gemeenschap van mensen wier leden geacht worden gelijk te 

zijn, zijn wil tot samenleven heeft geuit door het tot stand brengen van een 

rechtsorde. Aan deze conclusie zijn meerdere deelconclusies verbonden. Ten 

eerste valt op dat de vraag wie of wat soeverein is slechts beantwoord kan 

worden door vast te stellen wie of wat er als zodanig gehandeld heeft. Een volk 

dat aan alle voorvereisten voor het zijn van een soeverein volk voldoet zoals 

bijvoorbeeld homogeniteit, maar geen grondwet tot stand brengt, is dus niet 

soeverein. Juridisch gezien blijkt een grootheid precies door de schepping van 

de rechtsorde een eenheid te zijn en vestigt hij zich als soeverein. 

 Ten aanzien van het volk en de rechtsorde valt op dat de soeverein niet 

gebonden kan zijn aan het recht, omdat de mogelijkheid van juridische binding 

überhaupt pas tot stand komt bij de schepping van de rechtsorde. Als het 

soevereine volk immers het verdwijnpunt van het recht is, kan het niet zelf 

gebonden zijn aan rechtsregels omdat dan niet uit te leggen is waar die vandaan 

komen zonder het natuurrecht het echte verdwijnpunt te laten zijn. Aan de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

288  Steeds waar er hier wordt gesproken van de soevereiniteit van de bond, het centrale 

gezag of de lidstaten, wordt bedoeld dat zij de belichaming zijn van de soevereiniteit van 

het bijbehorende volk. De slordigheid waarvan Calhoun eerder in dit hoofdstuk werd 

beticht wordt dus overgenomen. De reden daarvoor is dat de tekst veel minder leesbaar 

wordt als iedere keer die nuance wordt ingebouwd, terwijl die nuance in veel delen van 

de tekst geen toegevoegde waarde heeft. Waar die dat wel heeft, wordt de juiste 

terminologie uiteraard nauwkeurig toegepast. 
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andere kant betekent deze positie van de soeverein dat al het voor zijn leden 

geldende recht direct of indirect op zijn gezag steunt en dat er geen recht geldt 

dat niet te herleiden is tot dat gezag. Een consequentie van deze transcendente 

positie van de soeverein is enerzijds dat het hem te allen tijde vrij staat de 

rechtsorde te vervangen en anderzijds dat door hem geconstitueerde 

bevoegdheden zich nooit kunnen losmaken van hun grondslag door buiten de 

rechtsorde te treden. Zelfs een in beginsel onbeperkte 

grondwetswijzigingsbevoegdheid is daarmee dus toch beperkt.
289

 

 Zowel ten aanzien van het tot stand brengen van de rechtsorde als het 

handelen binnen die rechtsorde, moet het soevereine volk gerepresenteerd 

worden. Het volk kan immers niet als zodanig handelen en zelfs als dat wel 

geval zou zijn, dan nog zou zijn wil een algemene wil van de eenheid ‘volk’ 

zijn, die is gericht op het algemene belang van dat volk. De in representatie 

vastgestelde wil is immers precies verbindend omdat die niet een privéwil is van 

enkelen, maar de op het algemeen belang gerichte wil die aan allen wordt 

toegerekend. Dat allen slechts legitiem gebonden geacht kunnen worden aan 

hetgeen zij zelf (indirect) hebben vastgesteld betekent concreet dat de 

gemeenschap van allen gerepresenteerd moet worden, en dat de door 

representanten namens de gemeenschap vastgestelde volkswil geldt als hun wil. 

Samengevat betekent volkssoevereiniteit dus dat al het overheidsgezag terug te 

voeren moet zijn op het volk, dat het volk juridisch gezien een eenheid is en dat 

zijn wil een algemene wil is, die is gericht op het algemeen belang van die 

eenheid en die door representanten namens het volk wordt vastgesteld. 

 Het is precies deze laatste relatie die volkssoevereiniteit moeilijk met 

federalisme te combineren maakt. Als er immers een onlosmakelijke band 

bestaat tussen een parlement en het soevereine volk dat het representeert, 

namens wie worden de wetten dan in een federatie vastgesteld, als daarin meer 

dan één volk bestaat? En welke staatsrechtelijke consequenties heeft dat precies 

voor een op volkssoevereiniteit gebaseerd federaal parlement? De debatten van 

de afgelopen eeuwen hebben grofweg drie stromingen opgeleverd die deze 

vragen elk op hun eigen manier (niet) beantwoorden. Ze leveren echter ook een 

aantal terminologische complicaties op die eerst uit de weg geruimd moeten 

worden. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

289  De grondwetswijziger is bijvoorbeeld gehouden zich te houden aan de procedure voor 

grondwetswijziging. Zie uitgebreid over dit punt H.G. Hoogers, De herziening herzien: 

over de (on)vanzelfsprekendheid van het wijzigen van hoofdstuk 8 van de Grondwet’, 

RegelMaat 2007, nr. 3, p. 99-114. 
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6.1.2 Terminologie ten aanzien van (volks)soevereiniteit en (con)federalisme 

Dit onderzoek heeft niet als doel te komen tot een herijking van de termen 

‘(con)federalisme’ en ‘eenheidsstaat’ of van de inhoud van de term ‘staat’.
290

 De 

vraag die hier beantwoord wordt is hoe een staatsrechtelijke constructie eruit 

moet zien als die één soeverein volk kent en hoe die eruit moet zien als die 

meerdere soevereine volkeren kent. Overwegingen over statelijkheid, 

(con)federalisme en eenheidsstaat zijn dus bijvangst die zoveel mogelijk 

vermeden moet worden. 

 Aangezien de literatuur over de mogelijkheid van meerdere soevereinen in 

één staatsrechtelijke constructie echter in de sleutel van confederatie of 

statenbond, federatie of bondsstaat en eenheidsstaat is geplaatst, is het gebruik 

van de termen onvermijdelijk. Ze zijn, sterker nog, bedoeld en geschikt om de 

wezenlijke verschillen tussen verschillende staatsrechtelijke constructies te 

duiden, juist ook in het licht van één of meerdere soevereinen. De keuze voor 

een hoofdstuk over (con)federalisme was immers niet ingegeven de door 

gedachte dat dat onderwerp zo vreselijk interessant is, maar door het gegeven 

dat (con)federalisme de term is waarmee het al dan niet samengaan van 

meerdere (soevereine) volkeren in één staatsrechtelijke constructies klassiek 

wordt geduid.
291

 

 Dit hoofdstuk levert uiteindelijk een dilemma op. Gangbaar is immers de 

conclusie dat uitsluitend staten die zijn gestoeld op één soeverein gezag 

eenheidsstaten zijn, hetgeen zou meebrengen dat de huidige BRD en misschien 

ook wel de VS eenheidsstaten zijn. Hun (deel)staten zijn immers niet werkelijk 

soeverein.
292

 Aangezien beide landen juist echter vaak als prototypisch worden 

beschouwd voor landen die zichzelf als ‘federaal’ beschouwen, zou het te ver 

gaan, althans wereldvreemd zijn te beweren dat ze zich in die kwalificatie 

vergissen. Federalisme zou dan immers uitsluitend een staatsvorm zijn die bijna 

niet voorkomt, terwijl verreweg de meeste staten die zich ‘federaal’ noemen in 

wezen eenheidsstaten zouden zijn die de term ten onrechte zouden gebruiken.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

290  Hoewel dit onderzoek de ‘statelijkheid’ van een politieke organisatie zoveel mogelijk 

heeft genegeerd als niet ter zake doende kwalificatie, die bovendien vanuit 

politicologisch oogpunt zwaarbeladen is, lijkt het uiteindelijk niet mogelijk helemaal aan 

de term te ontkomen. 
291  Zie hierover onder meer de inleiding van dit hoofdstuk en hoofdstuk 1. 
292  Volgens het klassieke onderscheid tussen staten en niet-staten op grond van 

soevereiniteit zouden de Duitse Landen en de Amerikaanse staten daarmee dus geen 

staten zijn en zouden ze zich niet wezenlijk onderscheiden van de provincies van een 

eenheidsstaat. Daarmee zou de hele federale constructie zich ook niet wezenlijk 

onderscheiden van de eenheidsstaat en zou daarvoor een aanvullend argument of 

criterium nodig zijn. Hoewel het debat hierover nooit een eenduidig criterium heeft 

opgeleverd, hebben verreweg de meeste voorgestelde criteria eerder betrekking op de 

organisatievorm van de federatie als geheel dan op de fundamentele kwaliteit van de 

staten. 
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 Hier wordt die conclusie dan ook niet getrokken en wordt federalisme 

breder gezien. Weliswaar past de term vanuit zijn historische achtergrond 

typisch in de drieslag van mogelijke staatsvormen ‘confederatie, federatie, 

eenheidsstaat’, veel conceptuele helderheid heeft die drieslag, juist ook 

historisch gezien, niet opgeleverd. Over wat de staatsvorm ‘federatie’ inhoudt en 

of die überhaupt mogelijk is lijkt uiteindelijk dan ook geen consensus bereikt te 

zijn. Omdat er wereldwijd evenwel vele staten zijn die zichzelf federaal noemen, 

wordt hier (men zou het op fenomenologische wijze kunnen noemen) 

aangenomen dat federalisme in zijn algemeenheid wel mogelijk is en dat het iets 

betekent. Abstraherend kan dan grosso modo gesteld worden dat federalisme op 

de één of andere manier politieke eenheid en diversiteit combineert en dus te 

maken heeft met een zekere politieke eigenheid van (lid- of deel)staten, die 

onderdeel zijn van een groter staatsrechtelijk geheel dat zichzelf federatie 

noemt.
293

  

 Hetzelfde dilemma geldt voor het fenomeen eenheidsstaat. Waar deze term 

historisch, en dan met name in het negentiende-eeuwse Duitsland gebruikt werd 

voor staten waarin uitsluitend het centrale gezag soeverein is, lijkt de term 

tegenwoordig, net als federalisme, meer te zien op de verhouding tussen de 

verschillende overheidslagen binnen de staat, in het positieve staatsrecht dus.
294

 

De BRD is bijvoorbeeld naar oude terminologie een eenheidsstaat, terwijl die 

naar nieuwe terminologie een federatie is. Anders en ingewikkelder gezegd is de 

BRD dus wezenlijk een eenheidsstaat omdat die op één soeverein gezag steunt, 

waarvan uiteindelijk al het overheidsgezag, of dat nu centraal of decentraal is, 

afgeleid is, terwijl die staat wel een federale organisatievorm kent. De verleiding 

is hier groot om te concluderen dat de term federalisme voorheen betrekking had 

op de staatsvorm van een statelijke entiteit, terwijl die tegenwoordig betrekking 

heeft op de regeringsvorm ervan.
295

 Ongelukkigerwijs lijkt de term ‘staatsvorm’ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

293  Vgl. bijvoorbeeld Nicolaïdis & Howse, The Federal Vision, m.n. de inleiding en deel I en 

M. Burgess, ‘Nationalism, federalism and European integration’, in: E. Kossmann e.a., 

Nationalisme, Federalisme en Democratie, Groningen: Wolters-Noordhoff 1993, m.n. p. 

26, waar Burgess stelt dat ‘unity in diversity’ inherent aan federalisme is. 
294  Zie o.a. L. Bellekom e.a., Compendium van het staatsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 

11-13. 
295  Het lijkt er sterk op dat de term ‘federalisme’ ten minste twee keer van inhoud verschoten 

is. De eerste keer was toen Tocqueville, overigens naar huidig inzicht terecht, opmerkte 

dat als de VS ‘federaal’ is, die term iets anders was gaan betekenen dan voorheen en dat 

die ‘lossere staatsverbanden’ dan de VS het beste aangeduid kunnen worden met 

‘confederaal’. Wanneer in de geschiedenis ook precies de tweede inhoudsverschuiving 

heeft plaatsgevonden (men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de Republiek van 

Weimar, die zichzelf federaal noemde maar wezenlijk op het Duitse volk als eenheid 

steunde), de inhoud van die tweede verschuiving lijkt te zijn dat het onderscheid tussen 

‘federaal’ en ‘unitair’ kennelijk niet afhangt van de vraag naar de soevereiniteit, maar 

van de organisatiewijze van het federale verband, dat zich moeiteloos kan aanduiden met 

federale staat (in tegenstelling tot Verenigde Staten). 
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in de loop der tijd echter evenzeer van inhoud verschoten te zijn.
296

 Erg 

verhelderend werkt die conclusie dus ook niet. In het vervolg wordt daarom 

onderscheiden tussen het wezen of fundament van een statelijke entiteit, 

waarmee zijn al dan niet soevereine grondslag wordt bedoeld, en zijn 

organisatievorm. De terminologie die hieronder uitgewerkt wordt zoekt steeds 

aansluiting bij dat onderscheid. 

 Omdat de federalismegedachte uitdrukking kan vinden in zowel het 

staatsrecht van een staatsrechtelijke constructie als in de metajuridische theorie 

daarachter, kan die het beste gezien worden als overstijgende term voor de 

combinatie van politieke en staatsrechtelijke eenheid en diversiteit in één 

staatsrechtelijke constructie. Binnen de categorie ‘federalisme’ is de bondsstaat 

(of federale staat) dan een constructie waarin die gedachte uiting krijgt op basis 

van één soeverein gezag (dit heet unitair federalisme). De statenbond (of 

confederatie) is een constructie waarin dat het geval is op basis van het gezag 

van meerdere soevereine gezagsbronnen. De Bund is, tot slot, een 

staatsrechtelijke constructie die ogenschijnlijk tegelijkertijd een bondsstaat en 

een statenbond is. Hij wordt gezien als meest ontwikkelde versie van de theorie 

die begon bij Madison en (voorlopig) eindigde bij Nawiasky.  

 Een enigszins contra-intuïtieve consequentie van deze terminologie is dat de 

statenbond een vorm van federalisme is. In het vervolg wordt dan ook, voor alle 

duidelijkheid, gesproken van (con)federalisme, zoals in de rest van het boek ook 

gedaan is. Daarmee wordt evenwel exact hetzelfde bedoeld als hier met 

‘federalisme’, namelijk de overstijgende term voor confederalisme en unitair 

federalisme. Dat klinkt wellicht enigszins ingewikkeld en is het misschien ook. 

Er zijn echter drie redenen om ‘federalisme’ evenzeer als overstijgende term te 

gebruiken als de term ‘(con)federalisme’. De eerste is dat federalisme zijn 

oorsprong vindt in de confederatie (zie Tocqueville). De tweede is dat, juist in 

het Europese debat, de EU vrij algemeen wordt gezien als een constructie die 

een federale organisatievorm heeft, terwijl die volgens velen juist een 

confederale grondslag heeft. De derde en meest zwaarwegende reden is dat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

296  Volgens zowel Burkens e.a. als Kortmann ziet de term staatsvorm op de wijze waarop 

bevoegdheden binnen een staat zijn verspreid over kleinere territoriale eenheden of 

overheidsverbanden. M.C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, 

Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink i.s.m. het G.J. Wiarda Instituut 2001, p. 278 en 

C.A.M.J. Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2005, p. 43. Als men bv. de 

definitie die Oud geeft van de term vergelijkt met de definitie die Kortmann geeft van de 

term regeringsvorm valt op dat die beide zien op dezelfde relatie en het onderscheid 

tussen monarchie, aristocratie en democratie als basis hebben. P.J. Oud, Het 

constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, Zwolle: Uitgevers-

maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink 1947, p. 69 e.v. en Kortmann, Constitutioneel recht, 

p. 47. Opvallend is in dit verband overigens dat het Duitse woord Staatsform in het 

Nederlands ‘regeringsvorm’ betekent en Regierungsform volgens Stern ziet op het 

onderscheid tussen presidentiële en parlementaire stelsels (als zuivere 

verwezenlijkingsvormen van democratie). Stern, Das Staatsrecht der BRD, p. 955. 
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‘federalisme’ blijkens de literatuur erover en blijkens de federalisme-debatten 

die in het verleden hebben plaatsgevonden (ook naar huidig inzicht) nu eenmaal 

niet een scherpomlijnd begrip is. Aansluitend bij Forsyth kan hier worden 

opgemerkt dat het nut van theorie en van de definitie van termen is dat daarmee 

duidelijk wordt gemaakt wat we met het ene ‘ding’ en met het andere bedoelen 

en wanneer we vinden dat het ene ‘ding’ het andere is geworden.
297

 De 

gebruikte termen moeten dus enerzijds zoveel mogelijk aansluiten bij de 

literatuur erover, maar anderzijds wel in zoverre aangescherpt zijn dat duidelijk 

is wat ermee wordt bedoeld. ‘Federalisme’ is de term die het beste aansluit bij 

de literatuur erover, maar maakt niet op het eerste oog al duidelijk dat daaronder 

ook confederalisme wordt begrepen. Daarom wordt hier gewerkt met 

‘(con)federalisme’. 

 Hoewel de consequentie van de hier gepresenteerde definities is, dat 

‘federalisme’ de algemene categorie is en niet de stroming die hoort bij de 

‘bondsstaat’, wordt daarin toch volhard omdat met die indeling zoveel mogelijk 

voorkomen wordt dat van de gebruikelijke terminologie afgeweken wordt. 

Wanneer dat nodig is zal de stroming die bij de bondsstaat hoort daarom 

aangeduid worden met ‘unitair federalisme’ (zoals confederalisme bij de 

statenbond hoort), opdat helder is dat een vorm van federalisme bedoeld wordt 

die principieel uitgaat van één (soeverein) gezag. 

 

 6.2 Drie modellen voor de soevereiniteit van of één of meer volkeren over de 

rechtsorde(s) 

6.2.1 Unitair federalisme: de bondsstaat 

Omdat dit onderzoek vooral inzicht probeert te krijgen in op meer soevereine 

volkeren gebaseerde staatssystemen, is een eerste onderscheid dat kan worden 

gemaakt dat tussen wezenlijk op één soeverein en op meerdere soevereinen 

gebaseerde constructies. In de eerste categorie vallen ge(de)centraliseerde 

eenheidsstaten en unitaire federaties, hier ook wel aangeduid met bondsstaat.  

 Unitair federalisme vloeit met name voort uit de theorieën van Webster en 

Zorn. Het baseert zich ten einde toe op één soeverein gezag over de gehele 

federale rechtsorde, terwijl de deelstaten of -volkeren zich te houden hebben aan 

de grenzen die hun nationaal gesteld zijn. Zij gaan dus niet werkelijk over hun 

eigen rechtsorde. Volgens Webster komt het gezag van de deelstaten voort uit de 

deelvolkeren en hebben die staten dus eenzelfde soort positie ten opzichte van 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

297  ‘[P]olitical theory cannot remain satisfied with the repeated assertion that the world is 

‘process’. (…) The effort of theory, however, is precisely to understand what change 

itself is; it seeks to define what is one ‘thing’ and not another ‘thing’; it seeks to show 

when one ‘thing’ can be said to have become another ‘thing’ and hence to distinguish 

fundamental alterations from superficial ones.’ Forsyth, Unions of States, p. 146. 
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hun volkeren als het centrale gezag ten opzichte van het volk heeft (namelijk die 

van geconstitueerde machten). Aangezien de deelvolkeren volgens hem echter 

slechts zo soeverein zijn als het centrale gezag toestaat, is hierbij van echte 

soevereiniteit geen sprake.  

 Zorn stelt dan ook terecht dat het decentrale gezag voor van de nationale 

soeverein afgeleid moet worden gehouden. Dit is mogelijk omdat het zijn 

bestaansgrond vindt in het niet door het centrale gezag opgeslokt zijn van zijn 

bevoegdheden. Hoewel het niet-afnemen van bevoegdheden bepaald niet 

hetzelfde is als het verlenen ervan en zich hier dus rafelranden van het model 

‘bondsstaat’ manifesteren, is het belangrijkste punt dat de beperktheid van de 

decentrale ‘soevereinen’ erop duidt dat zij uiteindelijk hun oorsprong vinden in 

de nationale soeverein.
298

 Wellicht moet er om dit model te vervolmaken dus 

een expliciete overlating van bevoegdheden aan het decentrale gezag 

plaatsvinden, bijvoorbeeld in de bewoordingen van het Amerikaanse tiende 

amendement.
299

 Hoe dan ook is het belangrijkste punt dat in de bondsstaat de 

nationale soeverein al het decentrale gezag dekt. De deelvolkeren kunnen 

immers niet ‘een beetje soeverein’ over de eigen decentrale rechtsorde zijn.  

 Vanuit conceptueel oogpunt is het in een dergelijke constructie opvallend 

dat er überhaupt lid- of deelstaten zijn. Daarvoor is conceptueel gezien, vanuit 

volkssoevereiniteit geredeneerd dus, immers geen aanleiding. Aangezien het 

soevereine volk echter alles mag willen, mag het er ook voor kiezen zijn staat 

een federale organisatiewijze te geven. Bovendien kunnen er historische of 

politieke redenen zijn om een federale organisatievorm te hanteren, of kan het 

rechtsstatelijke motief van verticale machtenscheiding daarvoor worden 

aangevoerd. In de BRD lijken beide bijvoorbeeld aanleiding te zijn geweest voor 

het constitutioneel zelfs onafschafbaar verklaren van de federale principes.  

 De ‘bondsstaat’ is dan ook een staat die principieel op één soeverein gezag 

steunt, maar wel deelstaten kent die door het positieve recht van die staat als 

(deels) soeverein worden beschouwd. Voor de goede orde: eigenlijk is de term 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

298  In het recht gaat het steeds om de vraag of een bevoegdheid verleend is en niet om de 

vraag of die niet is afgenomen. Zorns redenering dat de decentrale bevoegdheden van de 

centrale soevereiniteit afgeleid zijn omdat het centrale gezag ze niet heeft ontnomen is 

dus een vreemde omdat daarmee de vraag onbeantwoord blijft hoe de decentrale 

overheden überhaupt aan hun bevoegdheden komen. Kennelijk gaat Zorn er vanuit dat er 

bij vestiging van het federale gezag een (impliciete) erkenning van bestaande 

bevoegdheden heeft plaatsgevonden, zoals dat in het Nederlandse staatsrecht met 

gemeenten en provincies gebeurd lijkt te zijn. Vgl. Dölle & Elzinga, Het Nederlandse 

gemeenterecht, p. 3-4. 
299  Hoewel dit amendement bedoeld is om precies het omgekeerde weer te geven, namelijk 

de werkelijke soevereiniteit van de lidstaten, lenen zijn bewoordingen zich uitstekend 

door interpretatie als ‘gedoogclausule’. Zoals wel vaker het geval is met bepalingen die 

absolute zekerheid beogen te geven, wekt het tiende amendement immers de indruk dat 

het constitutief is voor de bevoegdheden van het staten, die de federale constitutie wel 

had kunnen wegnemen, maar desondanks aan hen overgelaten heeft. 
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‘soevereiniteit’ ten aanzien van de deelstaten misplaatst en zijn ze dat niet. Het 

gaat eerder om een soort autonomie of een zekere claim op ‘eigenheid’ die de 

provincies van een eenheidsstaat niet hebben. Aan die status worden door het 

positieve recht doorgaans rechtsgevolgen verbonden (vgl. het recht van de VS), 

aangezien het federale karakter van een bondsstaat zich typisch uit in de positie 

van zijn deelstaten.  

 Waarin die deelstaten zich precies van provincies van (gewone) 

eenheidstaten onderscheiden is niet zonder meer helder. Het kan bijvoorbeeld 

schuilen in de inspraak met federale wetgeving of grondwetswijziging (denk aan 

de BRD en de VS, voor zover het gaat om grondwetswijziging). Ook is 

denkbaar dat het zich uit in het hebben van substantiële eigen bevoegdheden, 

waarvan het federale gezag moet afblijven (denk aan de VS).
300

 Dit onderscheid 

is hier echter niet vreselijk van belang omdat dit onderzoek juist gaat om de 

positie van een parlement dat zich niet in een (uitsluitend) unitaire structuur 

bevindt. 

 Dezelfde conclusie geldt uiteindelijk voor de zogenaamde drieledige 

bondsstaat. Als het derde lid immers echt als apart lid van de organisatie gezien 

kan worden en hij niet samenvalt met de centrale staat, is alleen hij soeverein. 

De eenheid van de statelijke structuur wordt dan namelijk bereikt door één 

centraal gezag aan te stellen dat de bevoegdheidsverdeling tussen de centrale 

staat en de deelstaten regelt, hetgeen noodzakelijkerwijs meebrengt dat de 

laatste twee niet over hun eigen bevoegdheden gaan. De drieledige bondsstaat is 

in dat geval, met andere woorden, een erg ingewikkelde bondsstaat, waarin één 

nationaal gezag bestaat, waartoe het gezag van de centrale staat en dat van de 

lidstaten te herleiden zijn. De bevoegdheidsverdeling wordt daarin nationaal 

gemaakt. De consensus over de drieledige bondsstaat lijkt echter te zijn dat die 

niet werkelijk van de tweeledige afwijkt, omdat het derde lid niet werkelijk van 

het centrale gezag onderscheiden kan worden, aangezien dat lid geen eigen 

organen heeft.  

 Waar het hier hoe dan ook om gaat is dat in een bondsstaat, zoals die door 

Webster en Zorn wordt voorgestaan, principieel sprake is van één soeverein 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

300  Dat de grens tussen ‘staat’ een ‘provincie’ nogal arbitrair is wordt hier grif toegegeven. 

Zie voor het (eindeloze) negentiende-eeuwse Duitse debat hierover bijvoorbeeld Haenel, 

Deutsches Staatsrecht, p. 205-206. Zie voor een lijstje met ‘typische kenmerken van een 

federatie’ verder Heringa & Kiiver, Constitutions compared, p. 47-48. Wat opvalt aan dit 

lijstje is dat van de zeven genoemde kenmerken er ten minste twee en waarschijnlijk 

meer ook opgaan voor eenheidsstaten, terwijl de meeste federaties niet aan alle zeven 

zullen voldoen. Deze vorm van het determineren van staatstypen heeft dan ook wel iets 

weg van psychologische diagnostisering: als de patiënt aan ten minste een x aantal van de 

volgende zeven kenmerken voldoet ‘heeft hij federalisme’. Het alternatief is echter strikt 

formeel van aard: als een staat beweert een federatie te zijn dan is die dat ook. Het is dus 

maar wat je precies uit wat wilt verklaren: welke de kenmerken zijn van staten die zich 

federaal noemen, dan wel of een bepaalde staat (of die zich nu federaal noemt of niet) in 

wezen federaal is. 
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(nationaal) volk, dat als pouvoir constituant heer en meester over de rechtsorde 

is. De vraag wie er in dit model gerepresenteerd moet worden is dan ook snel 

beantwoord, terwijl de vraag wat precies de status is van (representanten) van de 

ondergeschikte deelstaten of -volkeren nadere bestudering behoeft. De 

bondsstaat lijkt daarmee één van de denkbare vormen te zijn die 

(con)federalisme kan aannemen. Deze variant ligt dicht aan tegen de 

gedecentraliseerde eenheidsstaat en zal daarvan in de praktijk wellicht niet altijd 

te onderscheiden zijn.
301

 (Con)federalisme, de gedachte dat staatsrechtelijke 

eenheid met diversiteit verenigd wordt, lijkt zich in dit model dan ook vooral in 

de organisatiewijze van de staat te uiten en niet in zijn legitimatietheorie. 

Daaraan gekoppeld is de federale organisatievorm een vrijwillige, aangezien die 

door het soevereine volk naar believen afgeschaft kan worden. Als een statelijke 

constructie dus al twee soevereinen kent, moeten die hiërarchisch nevengeschikt 

zijn omdat de ene anders ‘soevereiner’ is dan de andere en die ander daarmee 

verdringt.  

 

6.2.2 Confederalisme: de statenbond 

Helemaal aan de andere kant van het spectrum bevindt zich confederalisme, de 

staatsrechtelijke constructie die eenheid juist ten gronde ontkent. Theoretici die 

(volks)soevereiniteit hiermee combineren zijn met name Calhoun en Seydel. In 

deze constructie is glashelder dat er verschillende volkeren zijn die, soeverein 

blijvend, bij verdrag een gezamenlijke constitutie in het leven roepen. Het feit 

dat meerdere soevereinen samen één grondwettelijk document uitvaardigen, 

althans alle hun ‘handtekening zetten’ onder hetzelfde document, maakt hen niet 

tot één soeverein. Eerder is er sprake van simultane grondwetschepping door die 

verschillende soevereinen, zoals Calhoun betoogt. Willen ze namelijk soeverein 

blijven, dan moeten ze zich de bevoegdheid voorbehouden de op hen betrekking 

hebbende constitutie eenzijdig te wijzigen. De gezamenlijke grondwet geldt dan 

slechts ten aanzien van een soeverein voor zover die daaraan geen afbreuk heeft 

gedaan middels nieuwer constitutioneel recht. Ze kunnen dus wellicht 

gezamenlijk één document scheppen, maar niet een wezenlijke constitutionele 

eenheid tot stand brengen. Althans niet zonder hun soevereiniteit te verliezen en 

een (unitaire!) bondsstaat tot stand te brengen.
302

 Het geschapen document is 

volgens Calhoun daarom weliswaar qua inhoud een constitutie, maar qua vorm 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

301  Zo schijnen Italië en Spanje weliswaar formeel eenheidsstaten te zijn, maar materieel 

nogal wat kenmerken te vertonen van bondsstaten terwijl ook België en Oostenrijk 

kenmerken van beide vertonen. Daarbij worden de Nederlandse 

Koninkrijksverhoudingen dan nog niet eens genoemd. 
302  Een verschil tussen een bondsstaat en een statenbond is precies dat de eerste één 

soeverein gezag kent, terwijl de tweede er meerdere kent. Als meerdere soevereinen een 

werkelijk gezamenlijke constitutie zouden uitvaardigen zouden ze samen één soeverein 

worden, die zou bestaan uit de gezamenlijkheid van voorheen-soevereinen. 
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een (moreel) verdrag. Ten gronde wordt in een statenbond hoe dan ook het 

bestaan van een overstijgende politieke (soevereine) eenheid ontkend. De 

volkeren zijn immers soeverein, terwijl het centrale gezag de door hen gedeelde 

pouvoirs constitués zijn. Door middel van deze organen gedragen de 

soevereinen zich wellicht als eenheid, maar wezenlijk zijn ze dat niet. 

 De constructie die erachter schuilt gaat, en die uiteindelijk toch tot een soort 

eenheid leidt, is dat de organen weliswaar niet principieel nationaal zijn, maar in 

beginsel wel dezelfde normen opleggen aan alle leden van de verschillende 

soevereine volkeren. Daarmee is er wel sprake van eenheid in het recht, terwijl 

de vastgestelde regels zowel gelden namens volk A, als volk B, etc. Eén van de 

lastigste vragen van dit model is dan ook in hoeverre er sprake is van eenheid en 

wat de verschillende soevereinen precies van elkaar en van het gedeelde gezag 

zijn. 

 Wil ieder volk soeverein blijven, dan is het vereist dat het ten einde toe zelf 

kan beschikken over het op dat volk betrekking hebbende recht. Toetreding tot 

het confederale verband kan daarom niet verplicht zijn, terwijl uittreding eruit 

steeds tot de mogelijkheden moet behoren. Wie logisch doorredeneert moet 

tevens een expulsierecht aannemen, voor als een lidstaat de gezamenlijke 

voordelen van de statenbond in gevaar brengt. Als soevereiniteit immers een 

principieel recht van uittreding van ieder lid meebrengt, moet de soevereiniteit 

van de overige leden logischerwijs ook het recht inhouden een specifiek lid uit 

het samenwerkingsverband te zetten. Sinds Pufendorf wordt een dergelijke recht 

vreemd genoeg echter niet meer gezien als logisch onderdeel van de statenbond. 

 Voor zover er hoe dan ook dus al een eenheid bestaat tussen de 

verschillende soevereinen, is die niet verplicht. In plaats daarvan berust deze 

eenheid op de voortdurende wil van alle soevereinen om zich te gedragen alsof 

er sprake is van een eenheid. Een verschil tussen het maatschappelijk verdrag, 

dat theoretisch op de instemming van alle individuen berust, en het 

confederatieverdrag, dat op de instemming van alle geconfedereerden berust, is 

dus dat bij het eerstgenoemde verdrag de instemming een fictie is, terwijl dat bij 

het tweede een rechtshandeling van alle leden afzonderlijk moet zijn.
303

 

 Uiteraard zijn de verschillende volkeren, hoewel soeverein, niet bevoegd het 

confederatieverdrag eenzijdig te wijzigen aangezien ook de andere volkeren 

soeverein zijn. Principieel is voor wijziging van het verdrag dan ook de 

instemming van alle geconfedereerden nodig, aangezien er anders ten aanzien 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

303  De rechtshandeling die bedoeld wordt is het juridisch deelhebben aan de uitvaardiging 

van het confederatieverdrag. Een mooi voorbeeld van expliciet vastgehouden aan de 

eigen soevereiniteit is de preambule van de constitutie van de Geconfedereerde 

(afgescheiden zuidelijke) Staten van America: ‘We, the people of the Confederate States, 

each State acting in its sovereign and independent character, in order to form a permanent 

federal government (…) do ordain and establish this Constitution for the Confederate 

States of America.’ Zou de afscheiding standgehouden hebben, dan zou dit document een 

nieuwe statenbond hebben opgericht, die uiting zou hebben gegeven aan de 

voortbestaande soevereiniteitsclaims van de verschillende volkeren c.q. staten. 
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van ten minste één van hen (het overstemde lid) recht geldt dat niet op zijn eigen 

wil berust, hetgeen zijn soevereiniteit principieel in Frage zou stellen. 

 Dit laat echter onverlet dat een soeverein volk het recht dat ten aanzien van 

hem geldt wel ten aanzien van hemzelf eenzijdig kan wijzigen. Ieder volk blijft 

dus principieel ‘bevoegd’ verbindend recht uit te vaardigen dat niet 

overeenstemt met de confederale constitutie. Dat kan betekenen dat er sprake is 

van twee normen van gelijke hiërarchie (want allebei rechtstreeks berustend op 

het gezag van de soeverein), waarbij niet meteen duidelijk is welke met 

voorrang op de andere toegepast moet worden.
304

 Ook kan het echter zijn dat 

een oude norm expliciet zijn gelding binnen de rechtsorde van het eigen volk 

ontzegd wordt, waardoor de confederale constitutie deels zijn (interne) 

rechtskracht verliest. Daarmee is het confederatieverdrag weliswaar niet qua 

tekst gewijzigd, maar heeft een soeverein toch eenzijdig een einde gemaakt aan 

de gelding van een specifieke regel ten aanzien van hemzelf. Het is daarom 

weliswaar niet noodzakelijk, maar wel zeer verstandig een confederale 

voorziening te treffen voor dergelijke situaties. De confederatie kan uiteindelijk 

evenwel geen dwingend gezag uitoefenen dat de verschillende soevereinen tot 

eenheid smeedt. 

 Er liggen drie constructies voor de hand die gebruikt kunnen worden om 

toch de nodige positiefrechtelijke eenheid tot stand te brengen in een principieel 

pluriforme staatsrechtelijke entiteit. Ten eerste zou geregeld kunnen worden dat 

een eenzijdige contraire regeling beschouwd wordt als uittreding uit het 

verband. Ten tweede zou in het confederatieverdrag een suprematiebepaling of 

bepaling betreffende toepassingsvoorrang kunnen worden opgenomen. Een 

derde mogelijkheid is de in het internationale recht gebruikelijke en de ook door 

Calhoun voorgestane mogelijkheid dat iedere soeverein uiteindelijk voor 

zichzelf het verdrag interpreteert en daarmee zelf bepaalt of hij dat wel of niet 

geschonden heeft. De eerste bepaling zou de verhoudingen uiteraard veel meer 

op scherp zetten dan de tweede, terwijl de derde scherpe verhoudingen juist 

voorkomt. 

 Van de drie gepresenteerde mogelijkheden is de tweede de verreweg meest 

werkbare. De eerste is te rigoureus omdat schending van het confederatieverdrag 

vele malen vaker zijn grondslag zal vinden in de interpretatie of wijziging van 

de lidstaatgrondwetten door diens constitutionele organen, dan in een expliciete 

contraire soevereiniteitsdaad. Ook kan een dergelijke schending heel goed 

onbedoeld zijn, bijvoorbeeld doordat een interpretatie van een lidstaatconstitutie 

door voortschrijdend inzicht in strijd blijkt te zijn met een nieuwe interpretatie 

van het confederatieverdrag. Automatische uittreding bij verdragsschending 

moet dus verworpen worden als constructie die weliswaar theoretisch denkbaar 

is, maar geen stabiele statenbond zal opleveren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

304  Ook hierbij kan het echter slechts om een (interpretatie)vermoeden gaan, aangezien de 

soeverein niet aan dergelijke beginselen gebonden is. Als er verder niks geregeld is, moet 

men echter toch wat. 
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 De derde mogelijkheid is daarentegen theoretisch wellicht uitstekend 

denkbaar, maar ondermijnt het nut en het gezag van de statenbond als zodanig, 

onder andere doordat de confederale organen in deze constructie met evenveel 

bevoegdheidsbeperkingen te maken hebben als er geconfedereerden zijn. Dit is 

weliswaar niet noodzakelijkerwijze een probleem, maar is dat wel meer 

naarmate er meer confederaal recht is en meer getracht wordt door middel van 

die constructie eenheid te bewerkstellingen. Zeker bij intensieve samenwerking 

zou het tegengesteld aan de aard van de statenbond zijn als de constitutionele 

organen van iedere lidstaat zelf bevoegd zouden zijn eenzijdig het 

confederatieverdrag (authentiek) te interpreteren. 

 Teneinde de nuttige werking van het confederale recht te verzekeren is het 

daarom verstandig constitutioneel te regelen dat het toepassingsvoorrang heeft. 

Dit voorkomt weliswaar niet de mogelijkheid van verdragsschending bij 

soevereine daad, maar sluit wel uit dat de organen van de lidstaten het verdrag 

(rechtens) kunnen schenden.
305

 Daarmee is tegelijkertijd de individuele 

soevereiniteit van de lidstaatvolkeren verzekerd, aangezien zonder meer blijft 

vaststaan dat ze kunnen uittreden (de schepper van recht kan dat immers ook 

weer teniet doen) en wordt toch voorkomen dat de organen van lidstaten te pas 

en te onpas de gezamenlijke constitutie kunnen schenden, althans de confederale 

organen voor de voeten kunnen lopen met eigen authentieke interpretaties van 

het gezamenlijke recht. 

 De regel van toepassingvoorrang van confederaal recht kan in het 

confederatieverdrag worden opgenomen als dat rechtstreeks door de volkeren 

zelf is uitgevaardigd en dus een constitutioneel verdrag is. Als de statenbond 

echter gebaseerd is op een volkenrechtelijk verdrag kan het ofwel in de 

constituties van de lidstaten zelf worden opgenomen of in het 

confederatieverdrag, voor zover dat constitutioneel ondersteund wordt door, en 

ingebed is in die constituties.
306

 Juist ook als de eigen constitutie immers de 

gelding en toepassingsvoorrang van het confederale recht regelt, staat vast dat 

het ‘eigen’ recht daaraan geen afbreuk kan doen. Het is dan ook deze figuur die 

het mogelijk maakt om een nieuwe soevereine daad achterwege te laten en een 

statenbond bij ‘gewoon’, door regeringen gesloten verdrag op te richten. Zolang 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

305  Een tussenvorm zou hier overigens nog kunnen zijn dat alle geconfedereerden in hun 

constitutie opnemen dat hun organen slechts dan tot conflict tussen het confederale recht 

en het ‘eigen’ recht mogen concluderen, als het ‘eigen’ recht expliciet afwijkt van 

confederaal recht. Dit zou erop neerkomen dat de constituties van de geconfedereerden 

alle het (weerlegbare) vermoeden van ‘verdragsconformiteit’ van het eigen recht zouden 

bevatten en zou het voordeel hebben dat impliciete verdragsschending uitgesloten is. 
306  In een door regeringen gesloten verdrag vastleggen dat het confederale recht principieel 

voorrang geniet op de grondwetten van de lidstaten, zoals in de EU beweerdelijk gebeurd 

is, is alleen denkbaar waar die grondwetten dat zelf mogelijk maken. Aangezien de 

regeringen immers hun bevoegdheden ontlenen aan de lidstatelijke grondwetten, zijn ze 

net zo min bevoegd te regelen dat die grondwet moet wijken voor het product van hun 

samenwerking, als ze überhaupt bevoegd zijn de gelding van dat document teniet te doen. 
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dat verdrag constitutioneel ondersteund en ingebed wordt is een soevereine daad 

niet nodig, omdat het in dat geval de constituties van de lidstaten zelf zijn, die 

regelen dat de confederale organen rechtsregels kunnen vaststellen die zonder 

omzetting gelding hebben in de rechtsordes van de lidstaten. 

 Een probleem van relatief praktische aard is dan nog de interpretatie van het 

confederale recht. Principieel is dat recht weliswaar niet unitair van aard, maar is 

het evenzeer het eigen recht van lidstaat A als het eigen recht van lidstaat B etc. 

Het hele punt van het in het leven roepen van een statenbond is echter dat er 

gezamenlijke regels zijn. Waar hierboven dus geconcludeerd werd dat het 

aangewezen is om tenminste de principiële voorrang van het confederale recht 

vast te leggen, moet ook de praktische eenheid van dat recht gewaarborgd 

worden door op de één of andere manier in de eenduidige interpretatie daarvan 

te voorzien.
307

 Hoewel dit conceptueel-theoretisch niet noodzakelijk is, ligt het 

ook vanuit die hoek wel voor de hand. Als er immers een verdrag gesloten wordt 

waarbij gezamenlijke constitutionele normen, onder andere voor gezamenlijke 

organen in het leven geroepen worden, is het eigenlijk onvoorstelbaar dat die 

normen in lidstaat A anders geïnterpreteerd worden dan in lidstaat B. Al was het 

maar omdat een dergelijke praktijk het voor de gezamenlijke organen 

onmogelijk zou maken behoorlijk te functioneren.
308 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

307  Het is wellicht theoretisch denkbaar dat bevoegdheidsconflicten vermeden kunnen 

worden door een strikte en heldere bevoegdheidsafbakening tussen statenbond en 

lidstaten vast te leggen. Praktisch is dat echter een illusie gebleken. Uiteindelijk zal bij de 

interpretatie van die scheiding toch weer de vraag boven komen drijven of een bepaalde 

materie, die potentieel onder meerdere bevoegdheidscategorieën valt nu door de 

statenbond of door de lidstaten geregeld mag worden. 
308  Duidelijk werd uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 dat dit het klassieke argument is 

waarop met name centrale rechters zich beroepen teneinde hun status als hiërarchisch 

hoogste interpretator zeker te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de redenering van 

Justice Story in Martin v. Hunter en de redenering van het Europese Hof van Justitie in 

een hele reeks arresten, waaronder Costa/ENEL. Duidelijk werd daarbij ook dat 

interpretaties van het gezamenlijke recht in de weg kunnen staan aan interpretaties van 

het eigen, decentrale recht en daarmee de indruk kunnen wekken dat de confederale 

organen van hoger rang zouden zijn dan de decentrale organen, quod non. Hoewel het 

om die laatste reden verleidelijk is voorstander te zijn van een systeem waarin zowel 

confederale als lidstatelijke rechters bevoegd zijn in laatste instantie het ‘eigen’ recht 

interpreteren, is dit toch onwenselijk. De consequentie hiervan is namelijk dat het, zoals 

dat tegenwoordig het geval is in de EU, uiteindelijk de rechtstoepassers zijn die hier de 

dupe van zijn, aangezien zij tegelijkertijd volstrekt tegengestelde, maar evenzeer 

juridisch bindende uitspraken moeten toepassen. Dit argument wordt overigens sterker 

naar mate er intensiever samengewerkt wordt en er dus een sterkere vervlechting van 

rechtsordes optreedt. Een ander argument kan zijn dat waar het soevereine volk eenheid 

door samenwerking gewenst heeft, het niet aan zijn lidstatelijke organen is om die te 

frustreren. Als derde argument kan opgevoerd worden dat het gedeelde recht slechts dan 

werkelijk gedeeld recht is, als ook in de praktijk aan de eenheid ervan vastgehouden 

wordt. Zie voor het debat in Martin v. Hunter ‘Judge Spencer Roane’ en Haines, The role 
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 Hiermee is niet gezegd dat de lidstaten geen greep zouden kunnen hebben 

op het orgaan dat in ultimo gaat over de interpretatie van het confederale recht. 

Er zijn immers allerlei constructies denkbaar die dat zeer goed mogelijk maken. 

Waar het om gaat is dat er één orgaan is dat uiteindelijk gaat over de 

verbindendheid van het confederale recht. De statenbond is immers bedoeld om 

praktische eenheid in wezenlijke diversiteit tot stand te brengen door 

gezamenlijke regels uit te vaardigen. Een systeem ontwerpen waarbij iedere 

lidstaat uiteindelijk zelf gaat over de betekenis van het confederale recht, zoals 

in het internationale recht vrij gebruikelijk is, helpt dan niet aangezien het er in 

een statenbond nu net om gaat dat niet langer iedere lidstaat zijn eigen regels 

hanteert aangezien dit tegengesteld zou zijn aan de aard van de statenbond.  

 Toegegeven, conceptueel noodzakelijk is het niet. Bij wijze van voorbeeld 

kan gewezen worden op de Europese Unie, die nog steeds prima functioneert, 

terwijl er de facto nog steeds verschillende hoogste rechters zijn die 

interpretatieautonomie claimen. Verstandig en handig is het echter wel. Alleen 

al het Nederlandse voorbeeld van de verschillende SGP-zaken bewijst immers 

hoe juridisch gecompliceerd het kan zijn om aan compleet tegenstrijdige 

rechtsplichten tegelijkertijd te moeten voldoen.
309

 En dan is Nederland nog een 

eenheidsstaat en kan het probleem relatief eenvoudig met wetgeving worden 

opgelost. Daarmee vergeleken is het, om het Europese voorbeeld nog wat verder 

uit te werken, eigenlijk wonderbaarlijk en een zegen dat het in de praktijk geen 

problemen oplevert dat Duitse ambtenaren van welke (deel)overheid ook zowel 

het Grundgesetz eigener beweging ten gunste van het Unierecht moeten 

negeren, als het juist (omgekeerd) ten koste van dat recht moeten toepassen.
310

 

 Hoe dan ook is het tweede denkbare model waarbij volkssoevereiniteit en 

(con)federalisme tegelijkertijd worden toegepast dus het confederale model, dat 

op de soevereiniteit van de geconfedereerden berust en daarmee principieel 

uitgaat van politieke diversiteit. Deze staatsrechtelijke constructie heeft als 

basisdocument een verdrag dat ofwel door de volkeren zelf, ofwel door de 

regeringen wordt gesloten en waarbij een confederale ‘constitutie’ in het leven 

wordt geroepen. Met dat laatste wordt dan bedoeld dat er gezamenlijke organen 

in het leven geroepen worden, die met voldoende bevoegdheden worden 

toegerust om de beoogde confederale eenheid tot stand te brengen. Vanwege die 

beoogde eenheid ligt het zeer voor de hand op zijn minst de principiële voorrang 

van het confederale recht vast te leggen en de hoogste interpretatie ervan bij een 

gezamenlijk orgaan neer te leggen. Al was het maar om het construct werkbaar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

of the Supreme Court, p. 343-346. Zie voor het debat tussen Hayne/Calhoun en Webster 

verder hoofdstuk 4. 
309  Zie bv. R. Schutgens & J. Sillen, ‘De SGP, het rechterlijk bevel en het kiesrecht’, NJB 

2010, nr. 17, p. 1114-1117.  
310  Denk hierbij aan de nog immer voortgaande institutionele interpretatiestrijd tussen het 

Europese Hof van Justitie en het Duitse Bundesverfassungsgericht. Zie hierover nader 

het volgende hoofdstuk. 
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te houden. Als het verdrag rechtstreeks door de volkeren zelf wordt vastgesteld 

kan dit in het verdrag zelf worden vastgesteld; berust het verdrag op het gezag 

van de regeringen, dan is vastleggen in de grondwetten van de lidstaten de 

aangewezen structuur. 

 Strikt genomen is er bij dit alles eerder sprake van simultane 

rechtsvaststelling dan van het vaststellen van één overkoepelende constitutie. 

Iedere geconfedereerde is en blijft immers slechts gebonden aan het door 

hemzelf uitgevaardigde recht, aangezien hij anders zijn soevereiniteit zou 

verliezen. Uiteraard kan het verdrag slechts bij overeenstemming gewijzigd 

worden, maar ook dit verandert er niets aan dat ieder lid te allen tijde eenzijdig 

kan uittreden. In die zin gedragen de geconfedereerden zich alsof ze een 

politieke eenheid vormen terwijl ze die, vanuit het concept volkssoevereiniteit 

bezien, niet daadwerkelijk vormen. 

 Een lastige vraag die dan nog niet is beantwoord is of wijziging van het 

confederatieverdrag ook, zoals Calhoun en Seydel stellen, bij gekwalificeerde 

meerderheid namens alle leden mogelijk is. Hier wordt volstaan met de 

constatering dat beide auteurs spreken van het ‘namens alle leden’ verbindend 

vaststellen van recht en dat ze daarom vermoedelijk een representatieconstructie 

op het oog hebben. Representatie is immers precies het namens A door B 

vaststellen van A’s wil. Op de vraag of één persoon verschillende soevereinen 

kan representeren wordt hieronder in het kader van de politieke wilsvorming in 

de statenbond teruggekomen. Daarbij zal dan meteen blijken of deze stelling van 

Calhoun en Seydel juist is. Zou dat niet het geval zijn, dan gaat overigens hun 

tweede argument waarom de geconfedereerden hun soevereiniteit niet verloren 

zijn nog altijd op, namelijk dat ze desgewenst kunnen uittreden. 

 

6.2.3 De Bund als overstijgende categorie en verschijningsvorm tegelijk 

De derde staatsrechtelijke constructie die betoogt (volks)soevereiniteit en 

federalisme tegelijk toe te passen is het Bund-model van Schmitt, dat de laatste 

jaren op veel belangstelling van verschillende Europese constitutionalisten mag 

rekenen.
311

 Daarin schijnt er een werkelijk soeverein centrum te bestaan naast de 

werkelijk soevereine delen. ‘Schijnt’ is hier beslist het goede woord. Ook 

Schmitt meent immers dat gedeelde soevereiniteit niet bestaat en stelt dat slechts 

één van beide werkelijk soeverein kan zijn. Volgens hem is er daarom vooral 

sprake van het naast elkaar bestaan van elkaar wezenlijk uitsluitende 

soevereiniteitsclaims.  

 Opvallend genoeg betekent het feit dat ze niet beide gelijk kunnen hebben 

en er in dat opzicht dus sprake is van een ‘of, of’-situatie, dat beide moeten 

claimen het gehele recht te legitimeren en er in die zin dus sprake is van een ‘en, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

311  Zie bijvoorbeeld Schütze, From Dual to Cooperative Federalism, p. 38-40. Voor de 

overeenkomsten tussen de Bund en de theorie van het constitutioneel pluralisme, zie 

paragraaf 2.3 van het volgende hoofdstuk. 
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en’-situatie. Als één van beide immers slechts een deel van het recht beweert te 

legitimeren is niet al het op hem betrekking hebbende recht op hem terug te 

voeren en is hij sowieso niet soeverein. Dit brengt mee dat waar Madison en 

Waitz nog betoogden dat federalisme twee netjes van elkaar afgescheiden 

soevereine sferen kent, Schmitt juist stelt dat dat niet kan en er principieel juist 

sprake is van twee elkaar geheel overlappende soevereiniteitsaanspraken.
312

 

 De Bund lijkt uiteindelijk niet zozeer een opzichzelfstaand staatsrechtelijk 

model of concept te zijn, maar eerder een handleiding voor een theoretisch 

onbestaanbare situatie. Conceptueel gezien is het immers glashelder dat er op 

één territorium maar één soeverein kan zijn en dus ofwel het centrale volk, 

ofwel de decentrale volkeren soeverein zijn.
313

 Bovendien is onbestaanbaar dat 

de centrale constitutie zowel door het centrale volk als door de decentrale 

volkeren tegelijkertijd is uitgevaardigd. Eén van beide is waar, het andere niet. 

Daarmee is één van beide soevereiniteitsclaims ‘vals’ en is die ‘soeverein’ niet 

in staat verbindend recht uit te vaardigen. De belangrijkste conclusie bij de 

Bund-theorie is dus dat iedere Bund uiteindelijk ofwel een statenbond, ofwel een 

bondsstaat is, en dat, zolang daarover nog niet beslist is, beide volledig waar 

moeten schijnen te zijn teneinde geloofwaardig te zijn. 

 Dat lijkt in tegenspraak met de notie dat de soeverein precies soeverein 

blijkt te zijn door zich als zodanig te manifesteren. Met de uitvaardiging van een 

grondwet lijkt daarmee immers noodzakelijkerwijze te moeten blijken wie er nu 

echt soeverein is. Toch is dat niet per se het geval. De Amerikaanse 

geschiedenis toont aan dat wel duidelijk kan zijn dat er een soevereine daad 

gesteld is, maar onduidelijk is namens wie dat precies gebeurd is. Juist omdat 

soevereiniteit berust op de manifestatie ervan in de constitutie is het mogelijk te 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

312  Schmitt stelt dat de categorie Bund de overstijgende categorie boven statenbond en 

bondsstaat is, terwijl de eenheidsstaat een andere staatsvorm is en wat hierboven de 

bondsstaat is genoemd in die laatste categorie valt. Dit is echter in zoverre onjuist dat bij 

hem volstrekt onhelder is wat een bondsstaat dan is en waarin die zich onderscheidt van 

een gefederaliseerde eenheidsstaat. Zijn omschrijving van de Bund is precies de 

schijnbaar gelijktijdige toepassing van de statenbond en de bondsstaat (zoals die hier 

omschreven is). Het is dus het verstandigst de gefederaliseerde eenheidstaat niet als 

aparte staatsvorm te zien, maar die juist te beschouwen als synoniem van de bondsstaat. 

Waar de term ‘federale staat’ of ‘bondsstaat’ ooit bedoeld was als tussencategorie tussen 

beide, is die inhoudelijk opgeschoven richting bijzondere vorm van wat toen 

‘eenheidsstaat’ heette en heeft de term ‘Bund’ die plek overgenomen. Het enige verschil 

tussen de oorspronkelijke term ‘federale staat’ en de Bund is dan nog dat de laatste niet 

zozeer een tussenvorm tussen statenbond en eenheidsstaat is die noch het één, noch het 

ander beweert te zijn, maar zowel schijnbaar het één als schijnbaar het ander is.  
313  Deze duidelijkheid kan nog versterkt worden door erop te wijzen dat het behoren tot een 

volk gebaseerd is op de theorie van het maatschappelijk verdrag en die theorie op zijn 

beurt weer uitgaat van de (vrijwel) volledige toetreding tot de volksgemeenschap. Met 

name Angelsaksische denkers betogen wellicht dat bepaalde grondrechten geen voorwerp 

zijn van dat verdrag, maar ook zij zullen erkennen dat één individu niet tegelijkertijd tot 

twee verschillende maatschappelijke verdragen kan toetreden. 
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doen alsof er twee soevereinen zijn. Net zoals het in een bondsstaat mogelijk is 

te doen alsof de deelstaten soeverein zijn, kan dat omgekeerd ook. De soeverein 

kan het staatsrecht immers zo vormgeven als hij zelf wil.  

 In de praktijk ziet dat er als volgt uit. Als ‘centraal’ soevereiniteit wordt 

geclaimd en constitutioneel een beperkt aantal bevoegdheden wordt vastgelegd 

is er ruimte voor decentrale soevereiniteitsclaims die inhoudelijk met de centrale 

niet in strijd zijn. Er lijkt dan zelfs sprake te zijn van gedeelde soevereiniteit. Er 

zijn immers twee documenten die stellen de uiting van een soevereiniteitsclaim 

te zijn en beweren de hoogste norm te zijn. De verhouding tussen deze twee 

normen kan geregeld worden door Nawiasky's idee van het naar elkaar 

verwijzen door beide constituties. Door dat idee toe te passen worden beide 

rechtsordes immers tot elkaar herleidbaar. Het is hierbij uiteraard wel van belang 

tot een eenduidig ‘collisieregime’ van normen te komen en zelfs tot helderheid 

over de vraag welk orgaan in laatste instantie bevoegd is bevoegdheids- en 

grensconflicten op te lossen.
314

  

 Omdat er geen procedure voor het scheppen van de rechtsorde 

voorgeschreven kan worden, is het theoretisch denkbaar de centrale constitutie 

zo vast te stellen dat onduidelijk is namens wie er precies beslist wordt. Zo 

wordt in de VS zowel betoogd dat de ratificatieprocedure van de Constitutie 

duidelijk namens de volkeren was, als dat die duidelijk namens het volk was. De 

namens de deelvolkeren uitgevaardigde constitutie moet in een dergelijk geval 

worden gezien als ofwel het stellen van de eigen soevereiniteit, ofwel het 

handelen op grond van de ‘afgeleide, en dus niet werkelijk bestaande 

soevereiniteit’, die bij de bondsstaat ook al werd genoemd. Zolang de 

soevereiniteitsmanifestaties goed op elkaar afgestemd worden en zij, met andere 

woorden, gecoördineerd plaatsvinden, lijkt het probleem van de vraag wie er nu 

werkelijk soeverein is tot de metajuridische achtergrond gereduceerd te kunnen 

worden. Conceptueel gezien kan dit wellicht het beste als bedrijfsongeval 

gekwalificeerd worden, vanuit een politieke optiek bezien kan dit een geniale 

oplossing zijn voor het niet op de spits drijven van een meningsverschil dat 

vooral theoretisch van aard is. 

 Voor de goede orde zij erop gewezen dat er hiermee niet werkelijk twee 

soevereinen in het leven zijn geroepen, aangezien er maar één soeverein gezag 

kan zijn dat werkelijk over zichzelf kan beschikken en er dus slechts gedaan kan 

worden alsof er twee soevereinen zijn. Bovendien moet worden onderstreept dat 

de Bund, of die nu bewust gewild is of niet, zonder meer berust op twee 

soevereiniteitsuitingen die naast elkaar plaatsvinden. De hele constructie berust, 

met andere woorden, op constitutionele coördinatie namens ‘would be’-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

314  Het meest voor de hand ligt het te regelen dat het centrale recht toepassingsvoorrang 

heeft aangezien het in de aard van de centrale organisatie ligt dat die recht uitvaardigt dat 

overal in zijn toepassingsbereik zonder meer geldt. De centrale constitutie zou dat dan 

suprematie kunnen noemen, terwijl er vanuit de decentrale constituties gezien sprake zou 

zijn van vrijwillige toepassingsvoorrang. 
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soevereinen. Dit brengt echter mee dat waar de statenbond in zijn algemeenheid 

uitstekend op een verdrag kan berusten zolang de lidstaten die constitutioneel 

ondersteunen, dit bij de Bund ondenkbaar is. Aangezien volkssoevereiniteit op 

manifestatie berust moet er immers wel een rechtshandeling hebben 

plaatsgevonden die ‘misschien’ of ‘waarschijnlijk’ namens een centraal 

soeverein volk is verricht. Zonder centrale soevereine daad dus geen Bund.  

 Hoe ver die constitutionele coördinatie moet gaan blijkt als wordt bezien dat 

iedere lidstaat aan deze toestand een einde kan maken door, zonder gebruik te 

maken van een speciaal daartoe ontworpen procedure, slechts te pogen uit te 

treden. Als dat lukt wordt immers de nationale soevereiniteitsclaim doorbroken 

en blijken de lidstaten soeverein te zijn. En als het niet lukt blijkt het nationale 

volk soeverein te zijn, waaraan de lidstaten ondergeschikt zijn. In Schmitts 

woorden is een poging tot uittreding dus het aangaan van een existentieel 

conflict, waarmee helder wordt of een concrete toepassing van de genus Bund, 

de species bondsstaat of de species statenbond is.
315

 Anders gezegd: de categorie 

Bund bestaat uit twee subcategorieën, namelijk de bondsstaat en de statenbond. 

Door iets als Bund aan te duiden wordt duidelijk gemaakt dat onzeker is tot 

welke subcategorie een concrete staatsrechtelijke constructie behoort, terwijl een 

existentieel conflict als een poging tot uittreding een antwoord op die vraag 

forceert. De Bund kwalificeren als een ‘dubbeltje op zijn kant’ is daarmee 

praktisch juist, maar theoretisch onjuist. In de praktijk moge dan immers pas bij 

een existentieel conflict blijken van welke subcategorie er in feite sprake is, in 

theorie is de Bund slechts de overstijgende categorie en was de subcategorie 

waarvan in kwestie sprake blijkt te zijn, altijd al de juiste kwalificatie voor de 

Bund in kwestie. 

 

6.3 Representatie in (con)federale verhoudingen 

6.3.1 Representatie in de bondsstaat 

De consequentie van het voorgaande voor de vraag naar de (con)federale 

wilsvorming bleek al bij Rousseau ingewikkeld te liggen. Naar voren kwam 

reeds immers dat het in zijn federale stelsel moeilijk vast te stellen is wiens wil 

er precies moet worden vastgesteld. Problematisch is bovendien dat veel van de 

besproken schrijvers veel meer aandacht hebben voor de verschillen tussen de 

staatsvormen dan voor de politieke wilsvorming binnen die staatsvormen. 

Schmitt noemt het onderwerp bijvoorbeeld even, maar staat niet erg lang stil bij 

de complicaties die zijn constructie in dit opzicht meebrengt. Net zo is Webster 

wel duidelijk over wiens wil er moet worden vastgesteld, maar niet over welke 

organen precies wat representeren. Lastig daaraan is dat het vaak gissen is welke 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

315  In een Bund is dus ook naar de aard der zaak onduidelijk of er een bevoegdheid van 

interpositie of nullificatie bestaat.  
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consequenties voor politieke wilsvorming de verschillende schrijvers voor ogen 

stonden, als ze zich al bewust waren van de consequenties van hun theorie op dit 

vlak. Voor zover die consequenties niet bekend zijn wordt hieronder daarom 

zoveel mogelijk consequent doorgeredeneerd vanuit wat er wel bekend is. 

Daarbij wordt de relatief eenvoudigste constructie, namelijk de bondsstaat, eerst 

bekeken en wordt geëindigd met de ingewikkeldste, te weten de Bund. 

 Webster heeft zich niet erg grondig verdiept in de relatie tussen 

soevereiniteit en de wilsvorming door de politieke organen van de federatie. 

Desondanks zijn de consequenties van zijn theorie redelijk af te leiden uit wat 

hij wel bespreekt. Omdat hij namelijk meent dat het nationale volk soeverein is 

en dat de delen slechts zo soeverein zijn als hiermee verenigbaar is, is de 

nationale politieke wil in ieder geval doorslaggevend. Het is dus eerst en vooral 

de wil van het nationale volk die door het Congres (door middel van 

representatie) moet worden vastgesteld. Die nationale wil geldt als ‘de maatstaf 

der dingen’. Aangezien de deelstaatvolkeren slechts zo soeverein zijn als 

daarmee verenigbaar is, kan hun wil geen afbreuk doen aan die nationale wil. 

Een vraag is dan nog wel wat de Senaat precies representeert. Betekent het 

gegeven dat iedere staat twee senatoren heeft dat het orgaan de lidstaten of 

lidstaatvolkeren representeert?
316

 Of moet uit de meerderheidsbesluitvorming 

daarin worden geconcludeerd dat ook de Senaat het nationale volk 

representeert? Of dat in de Senaat de nationale volkswil en de deelvolkwillen in 

elkaar opgaan? Webster spreekt zich er niet over uit en laat daarmee in het 

midden of zuiver de nationale volkswil, zowel die wil als de deelvolkwillen, of 

de nationale volkswil, vermengd met die willen wordt vastgesteld. 

 Zorns theorie lijkt op hoofdlijnen sterk op die van Webster en weidt wat 

meer uit over politieke wilsvorming. Duidelijk is bij hem ook dat de nationale 

politieke wil moet worden vastgesteld omdat er een nationale eenheid is die 

drager van de soevereiniteit is. Bij Zorn kan dat het nationale volk zijn (dat is 

samengesteld uit de voorheen soevereine deelstaatvolkeren) maar ook de 

eenheid van voorheen soevereine vorsten of een mengvorm daarvan. Hoe dan 

ook meent hij dat de soeverein in de Bondsraad gerepresenteerd wordt en dat 

deelname aan het wetgevingsproces door de Rijksdag gezien moet worden als 

vrijwillige zelfbeperking door de soeverein.
317

 Op het eerste oog doet dat 

vreemd aan, omdat het voor de hand zou liggen de Rijksdag aan te wijzen als 

representant van het volk, of dat nu soeverein is of niet. De consequentie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

316  Denk hierbij aan art. V van de Amerikaanse Constitutie (betreffende 

grondwetswijziging), dat stelt: ‘and that no State, without its Consent, shall be deprived 

of its equal Suffrage in the Senate.’ 
317  Deze vrijwillige zelfbeperking is toelaatbaar en zeer begrijpelijk, maar strikt genomen 

een vermindering van de democratische wilsvorming, althans volgens het 

soevereiniteitsconcept. De vastgestelde wil is door die beperking immers afhankelijk van 

een orgaan dat niet de soeverein representeert. De procedure kan dan ook het beste 

worden gezien als rechtsstatelijke uiting van verticale machtenscheiding, die 

aanvaardbaar is omdat het inspraakorgaan Duitsers vertegenwoordigt. 
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daarvan zou zijn dat de politieke wilsvorming voornamelijk in de Rijksdag zou 

plaatsvinden als het volk soeverein zou zijn. Wellicht stelt Zorn dat dit niet het 

geval is omdat hij te maken heeft met het Duitse Rijk waarin het nationale volk 

duidelijk niet soeverein is. 

 Hoe dan ook meent hij dat in de Bondsraad de wil van de uit enkele 

volkeren en vele vorsten bestaande eenheid wordt vastgesteld en dat de 

afzonderlijke willen van de delen dus irrelevant zijn. Toch is zijn oplossing niet 

zonder problemen. Net als Rousseau meent hij namelijk dat de verschillende 

leden van het nationale besluitvormingsorgaan te handelen hebben conform de 

hun verstrekte mandaten. Maar als de verschillende vorsten en volkeren een 

politieke eenheid vormen, waarom zouden de leden van het orgaan dat die 

eenheid representeert dan te handelen hebben volgens instructies die door delen 

van die eenheid worden verstrekt? Denkbaar is weliswaar dat de verschillende 

vorsten en volkeren ieder voor zich slechts die instructies mogen verstrekken die 

in het nationale algemeen belang zijn, maar dat doet wel enigszins geforceerd 

aan. Formeel wordt er dan weliswaar slechts een op het nationale algemeen 

belang gerichte algemene wil vastgesteld en wordt er voldaan aan alle eisen die 

het concept volks- en/of vorstensoevereiniteit stelt, materieel heeft het er erg 

veel van weg dat er in de Bondsraad eigenlijk verschillende soevereinen of 

deelsoevereinen gerepresenteerd worden. 

 Dit kan nader getoond worden aan de hand van Rousseaus theorie, waarin 

dit probleem overigens sterker speelt dan bij Zorn. Rousseau stelt namelijk net 

als Zorn dat de leden van het nationale wilsvormende orgaan, in zijn geval de 

(Poolse) Landdag, strikt gebonden zijn aan de instructies die zij van de 

soeverein, volgens hem het volk, hebben meegekregen en (zeer waarschijnlijk) 

dat dat orgaan bij meerderheid besluit. Hij zegt echter ook expliciet dat hij 

niemand gebonden acht aan wetten die diegene niet zelf (indirect) heeft 

vastgesteld. Waar dat bij Zorn dus nog ‘weggepoetst’ kan worden, doemt bij 

Rousseau expliciet de vraag op wiens wil er nu eigenlijk wordt vastgesteld en 

voor wie die precies verbindend is. Van overstemde paltsen kan immers slechts 

gesteld worden dat ze een nationale wet zelf indirect hebben vastgesteld als de 

wilsvorming door het nationale orgaan ook aan hen wordt toegerekend. Die 

oplossing is denkbaar maar stelt de mandaatconstructie in een merkwaardig 

daglicht.  

 Dat geldt temeer als bedacht wordt dat de paltsvergaderingen volgens 

Rousseau eigenlijk het zwaartepunt van de democratische wilsvorming zouden 

moeten zijn. Dit doet immers vermoeden dat er niet getornd zou mogen worden 

aan de wilsvorming door die organen. Rousseau wilde echter niet aan een 

dergelijke pluralistische benadering van het Poolse volk en laat besluitvorming 

door de Landdag uiteindelijk doorslaggevend zijn. Net als bij Zorn kan men 

vermoeden dat de paltsen slechts op het nationale algemeen belang gerichte 

instructies aan hun representanten mogen verstrekken omdat slechts op die wijze 

gesproken kan worden van vaststelling van een nationale algemene wil. Deze 

constructie laadt uiteindelijk echter wel de verdenking op zich dat de nationale 



HOOFDSTUK 6  363 

 

wil bestaat uit verschillende deelwillen, die ieder voor zich vastgesteld moeten 

worden en die niet noodzakelijkerwijs op het belang van het geheel gericht zijn. 

Problematisch daaraan is dat het moeilijk te bepalen is hoe de verschillende 

deelwillen en de algemene wil zich tot elkaar verhouden. Is hier sprake van een 

tweetrapsraket van toerekening, of komt de verschillende deelwillen een 

autonomere positie toe?
318

  

 Hoe dan ook leiden unitair-federalistische theorieën er dus toe dat primair 

de wil van de nationale soeverein moet worden vastgesteld en dat al het recht tot 

die wil te herleiden moet zijn. Dit betekent dat de door het centrale parlement 

vast te stellen wil die van het (centrale) soevereine volk is en dat slechts dat volk 

de principiële legitimator van het overheidsgezag is. Dit brengt organen die 

beslissend betrokken zijn bij federale wetgeving, zoals de huidige Bondsraad, 

vanuit een democratisch oogpunt wel in een lastige positie omdat ze niet de 

soeverein representeren en strikt genomen een ondemocratisch element zijn.  

 Wat de positiefrechtelijke consequenties hiervan kunnen zijn is duidelijk 

zichtbaar in het staatsrecht van de BRD. De Bondsraad functioneert hierin 

vooral als ‘federale inspraaklijn’. Deze is zeer nadrukkelijk aanwezig bij 

wetgeving, grondwetswijziging en de benoeming van de rechters van het 

constitutionele hof. Bij bijna al deze zaken heeft de Bondsraad zelfs een 

vetorecht, zodat het nationale parlement geen doorzettingsmacht heeft, waar dat 

in zijn algemeenheid wel van een op volkssoevereiniteit gebaseerde 

volksvertegenwoordiging verwacht mag worden. Doordat deze federale keuze 

gebaseerd is op het Grundgesetz en zij dus expliciet door het volk zelf, als 

pouvoir constituant, gewild is, is zij niet in strijd met de soevereiniteit van het 

volk over de rechtsorde. Omdat de Bondsraad bovendien bestaat uit Duitsers, 

althans Duitsers vertegenwoordigt, is zijn inspraak niet in strijd met de 

soevereiniteit van het Duitse volk in de rechtsorde. Hij maakt wellicht inbreuk 

op die soevereiniteit, maar is te verantwoorden als rechtsstatelijke uiting van 

verticale machtenscheiding. 

 Dit betekent wel dat de combinatie van federalisme en volkssoevereiniteit in 

de bondsstaat kan betekenen dat het volk zijn vertegenwoordigers uiteindelijk 

niet met doorzettingsmacht bekleedt. Zolang de federale organen die een 

blokkerende stem hebben wezenlijk interne organen zijn en zij geen 

doorzettingsmacht tegenover het parlement hebben, is dat evenwel een 

acceptabele vermindering van de democratische legitimatie van het 

overheidsgezag. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

318  Met ‘tweetrapsraket van toerekening’ wordt hier bedoeld dat de nationale wil net zo aan 

de overstemde paltsen wordt toegerekend als de deelwil van een palts aan de overstemde 

leden van die palts. 
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6.3.2 Representatie in de statenbond 

Waar representatie in de bondsstaat uiteindelijk berust op de vrijwillige keuze 

van het soevereine volk zijn representanten te beperken door federale elementen, 

kent confederalisme een vergelijkbaar, maar omgekeerd mechanisme. De 

volkeren blijven in de statenbond namelijk ieder voor zich soeverein en geven 

hun positie ten opzichte van de rechtsorde niet op, terwijl ze wel tot 

samenwerking willen komen. Hierboven werd al geconcludeerd dat de 

consequentie hiervan is dat er wel gedeelde confederale organen zijn en er 

gedeeld recht is, maar dat die strikt genomen niet unitair van aard zijn. Eerder is 

het zo dat het confederatieverdrag berust op de externe soevereiniteit van de 

betrokken volkeren, waarbij elk van die volkeren zijn interne soevereiniteit 

gebruikt om hetzelfde, overeengekomen recht vast te stellen. Daarmee wordt 

weliswaar de schijn van eenheid gecreëerd en wordt praktisch gezien ook een 

echt gelijkluidend recht vastgesteld dat in alle lidstaten van toepassing is, maar 

wordt niet een principiële of politieke eenheid geschapen waarvan de 

soevereinen deel gaan uitmaken.  

 Het klinkt weliswaar ingewikkeld en gekunsteld om confederaal recht niet 

als fundamenteel gezamenlijk recht, maar als gedeeld of simultaan recht van alle 

lidstaten afzonderlijk te beschouwen, maar dat is wel de logische consequentie 

van toepassing van het soevereiniteitsconcept op confederalisme. Als het 

gezamenlijke recht immers ten einde toe op één rechtsbron steunt zijn de 

geconfedereerden niet langer soeverein.
319

 In plaats daarvan steunt het daarom 

op zoveel rechtsbronnen als er geconfedereerden zijn, hetgeen meebrengt dat er 

wel gelijkluidend recht is en dat recht wel gedeeld maar niet gezamenlijk is, 

aangezien het van iedere soeverein voor zich afkomstig is. 

 De consequenties van confederalisme voor de positie van de representanten 

die (mede) de confederale wetgever vormen zijn enigszins gecompliceerd. De 

fundamentele uitdaging die hier het hoofd moet worden geboden is de vraag hoe 

het confederale recht gezamenlijk kan worden vastgesteld, terwijl het toch op de 

individuele willen van de verschillende soevereine volkeren blijft berusten. Bij 

statenbonden die weinig confederaal recht kennen kan nog gewezen worden op 

de bevoegdheid tot uittreding en eventueel op de mogelijkheid van interpositie 

of nullificatie. Naarmate een statenbond echter meer confederaal recht tot stand 

brengt, zijn deze bevoegdheden alleen niet meer voldoende om geloofwaardig 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

319  Dit argument wordt overigens sterker naar mate er meer gezamenlijk recht is. Strikt 

genomen accepteert volkssoevereiniteit alleen recht waarvan de gelding of 

toepasselijkheid tot een beslissing van de soeverein te herleiden is. Reeds eerder werd 

evenwel vastgesteld dat er volkenrechtelijke normen bestaan, waaraan een staat zich niet 

met een beroep op zijn soevereiniteit kan onttrekken. Bedoeld is hier vooral dat de 

soevereiniteit van een volk sterk, zo niet principieel in het geding komt als de gelding 

van confederaal recht en het bestaan van confederale organen niet van zijn eigen 

beslissing afhankelijk is, terwijl zijn leden wel gebonden zijn aan dat recht of aan de door 

die organen gepleegde rechtshandelingen. 
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van het behoud van de soevereiniteit door de individuele volkeren te kunnen 

spreken. Bij een toenemend aantal confederale maatregelen is het immers steeds 

meer van belang dat die maatregelen ook individueel gebaseerd zijn op eigen 

volkswil. 

 Calhoun en Seydel menen dat zelfs grondwetswijziging bij gekwalificeerde 

meerderheid van lidstaten voor hen geen verlies van soevereiniteit betekent, 

omdat alle lidstaten voor hun gemak sommige kunnen aanwijzen die dit namens 

hen doen. Als dit juist is, dan geldt dat uiteraard ook voor de vaststelling van 

wetten. Confederale meerderheidsbesluitvorming zou dan geen enkel probleem 

zijn, omdat dat slechts een pragmatische afwijking is van de unanimiteitsregel. 

 Maar is het juist? Kunnen alle delen sommige delen aanwijzen om alle 

afzonderlijk te representeren zonder hun soevereiniteit daarbij prijs te geven of 

in te perken? Als de delen soeverein blijven is de wil van ieder van die delen de 

te representeren algemene wil en kunnen ze niet als gezamenlijkheid worden 

gerepresenteerd. In dat laatste geval zou er immers sprake zou zijn van een 

nieuw soeverein geheel (bestaande uit de verschillende lidstaten). De vraag is 

daarmee in essentie of één persoon of orgaan meerdere soevereinen tegelijkertijd 

kan representeren. Als alle lidstaten namelijk sommige lidstaten hebben 

aangewezen om al hun individuele willen vast te stellen (zonder dat één van hen 

dus gebonden raakt aan iets wat niet kan gelden als zijn eigen wil) dan moeten 

de personen die de grondwetswijziging feitelijk vaststellen hen wel alle 

individueel (tegelijk) representeren. Het alternatief is immers dat sommige 

lidstaten gebonden raken aan een constitutie die in strijd met hun wil is 

vastgesteld, hetgeen een inbreuk op hun soevereiniteit zou zijn omdat dat 

geldend recht zou zijn dat niet tot de soeverein te herleiden is.
320

 

 Uitgangspunt is dat representeren, in ieder geval vanuit volkssoevereiniteit 

geredeneerd, het vaststellen betekent van de op het algemeen belang van de 

eenheid ‘volk’ gerichte algemene wil. De gestelde vraag lijkt daarom 

ontkennend te moeten worden beantwoord, aangezien één representant die 

tegelijkertijd recht zou moeten doen aan verschillende algemene belangen of 

willen met enige regelmaat tussen beide zou lijken te moeten kiezen. Het 

alternatief lijkt immers de materieel volstrekt holle Hobbesiaanse notie te zijn 

dat wat de representant ook vaststelt, te gelden heeft als de wil van de 

gerepresenteerden. De willen van de verschillende soevereine volkeren zouden 

dan volstrekt identiek zijn omdat ze dezelfde representant zouden hebben. 

Daarmee zou het principieel onduidelijk zijn waarom ze niet samen één volk 

zouden vormen en een nieuwe soevereine eenheid zouden construeren. 

 Waar volkssoevereiniteit zelfregering door het volk belooft en de 

verschillende volkeren dus iets te willen moeten hebben, is het de vraag of zij 

representanten kunnen delen zonder één volk te worden. Alleen als dat zo is 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

320  Let wel: hiermee is niet meteen gezegd dat de soevereiniteit als geheel verloren zou zijn 

gegaan aangezien er altijd nog andere argumenten daartegen kunnen zijn, zoals een 

uittredingsmogelijkheid. 
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hebben Calhoun en Seydel immers gelijk dat meerderheidsbesluitvorming geen 

afbreuk doet aan de soevereiniteit van de geconfedereerden. Er vanuit gaande 

dat verschillende algemene willen, die ieder op het algemeen belang van de 

eigen eenheid gericht zijn, wel eens van inhoud zullen verschillen, lijkt het erop 

dat een representant niet tegelijkertijd meerdere soevereinen kan representeren 

omdat hij dan de ene wil voor de andere zou moeten opofferen. 

 De vraag is evenwel of dit zonder meer het geval is en dus of er een uitweg 

bestaat voor dit probleem. Is het mogelijk verschillende algemene willen vast te 

stellen zonder, enerzijds, de ene voor de andere op te offeren of, anderzijds, ze 

zodanig te vermengen dat er eigenlijk nog maar één overkoepelende wil 

overblijft? Aan dit dilemma ontsnappen door de representant slechts te laten 

besluiten als de verschillende te representeren algemene belangen samenvallen 

lijkt wellicht een oplossing voor dit probleem, maar is het in ieder geval niet. 

Wat immers als het ene algemeen belang om actie vraagt en het andere juist om 

niets doen? Niets doen betekent dan weliswaar dat er geen beslissing genomen is 

die strijdig is met één van de algemene belangen, maar vooral ook dat er een 

algemeen belang niet gediend is. Er is dan, met andere woorden, ten minste één 

algemene volkswil genegeerd. Aangezien soevereiniteit betekent dat er 

overeenkomstig de eigen algemene wil gehandeld kan worden, zonder rekening 

te houden met externe willen of belangen, zou deze constructie verlies van 

soevereiniteit betekenen.
321

 

 Op het eerste oog lijken Calhoun en Seydel er niet in te slagen uit te leggen 

hoe federale meerderheidsbesluitvorming, die erg praktisch is, simultane 

vaststelling van de willen van de verschillende (lidstaat)soevereinen kan zijn. 

Dat zou betekenen dat lidstaten bij hen wellicht soeverein blijven omdat ze te 

allen tijde kunnen uittreden of eenzijdig de ten aanzien van hen geldende 

constitutie kunnen wijzigen, maar vooral ook dat van federale besluitvorming 

conform de eigen algemene wil uiteindelijk geen sprake zou zijn. De gelding 

van het federale recht binnen de lidstaten zou daarmee bij Calhoun en Seydel 

berusten op twee dingen: de oorspronkelijke uitvaardiging van de federale 

constitutie en, voor zover die in de tussentijd niet contrair aan de eigen wensen 

is gewijzigd, de niet-wijziging ervan op eigen houtje, dat wil zeggen, in 

afwijking van die constitutie. De vraag wat er door het centrale parlement wordt 

gerepresenteerd zou daarmee bij hen onbeantwoord blijven. Ofwel de 

verschillende leden zouden ieder de eigen lidstaat representeren, in welk geval 

ze onbegrijpelijkerwijze overstemd zouden kunnen worden, ofwel ze zouden iets 

anders representeren, maar dan zouden ze iets representeren dat niet soeverein 

is. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

321  Calhoun heeft dus in ieder geval gelijk waar hij stelt dat de concurrente meerderheid niet 

het gezag, of in dit geval de soevereiniteit, aan de vetorechthoudende delen toekent. 

Voorkomen dat er een besluit genomen wordt is immers inderdaad niet hetzelfde als 

conform de eigen wil (ook positief) kunnen besluiten. Zie over Calhouns concurrente 

meerderheid hoofdstuk 5, paragraaf 5.1. 
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 Om beide auteurs te hulp te schieten kan er evenwel nog één mogelijke 

aanvulling op hun theorie worden overwogen die concurrente wilsvorming 

mogelijk maakt en dus een uitweg biedt uit de geschetste doolhof. Wat immers 

als de verschillende soevereinen expliciet vaststellen dat hun individuele wil 

samenvalt met de andere willen omdat die willen, wanneer alles wordt 

afgewogen, uitwijzen dat deel uitmaken van het geheel (lees: samenwerken) in 

hun (algemeen) belang is? Men kan zich daarbij iets voorstellen als de voordelen 

van lid-zijn zo groot zijn, dat andere wensen daarvoor moeten worden 

opgeofferd. Er is dan geen sprake van het afbreuk doen aan de eigen algemene 

wil omdat voor de vorming van die algemene wil altijd wensen moeten worden 

geofferd en het hier gaat om het algemeen belang van het geheel als zodanig. 

Dat zou betekenen dat de algemene willen van de delen met elkaar samenvallen 

zodat het lijkt alsof er één algemene wil is, omdat, kort en inhoudelijk gezegd, 

het compromis veel belangrijker is dan de eigen wensen.  

 Aangezien de soeverein als God over de rechtsorde is, mag hij in beginsel 

alles willen en belet niets het hem dus dezelfde persoon of hetzelfde college als 

een andere soeverein tot zijn representant te maken. Als samenwerking zo sterk 

wordt gewild dat de verschillende volkeren bereid zijn concrete wensen 

daarvoor op te geven, kunnen ze ervoor kiezen dezelfde personen aan te wijzen 

als representant. De representant, die dan dus meerdere soevereinen 

representeert, zou in een dergelijk geval in staat zijn de verschillende algemene 

willen tegelijkertijd vast te stellen, zonder de één voor de andere te offeren, 

omdat het compromis belangrijker wordt gevonden dan de concrete eigen 

wensen. Dit zou dan zowel kunnen gelden voor representatie ter schepping van 

de gezamenlijke rechtsorde, als voor representatie ter uitvaardiging van 

gezamenlijk recht in de rechtsorde. Het algemeen belang zou dan dus 

voorschrijven dat bij iedere uitvaardiging van confederaal recht een compromis 

gezocht moet worden met de volkswillen van de andere geconfedereerden.  

 Het belang van deze constructie is dat als het mogelijk zou zijn één persoon 

of orgaan tot gedeelde representant van verschillende volkeren te maken, zij met 

elkaar kunnen samenwerken zonder dat er (theoretisch gezien) sprake hoeft te 

zijn van invloeds- of legitimatieverlies. Er is dan immers geen sprake van 

beïnvloeding door een ‘vreemde’ representant van het door de eigen 

representant vastgestelde eigen recht, maar van wilsovereenstemming waarbij 

één besluit tegelijkertijd geldt als de wil van alle individuele soevereine 

volkeren apart. Daarmee zou tegelijkertijd het vastgestelde recht steeds 

uitsluitend op de eigen wil teruggevoerd kunnen worden terwijl intensieve 

samenwerking tussen verschillende soevereine volkeren toch mogelijk zou zijn. 

 Deelbelangen van verschillende volkeren zouden hierbij weliswaar tegen 

elkaar afgewogen worden, waardoor verschillende algemene willen met elkaar 

worden vermengd, maar toch zouden de verschillende algemene willen 

uiteindelijk als principieel van elkaar te onderscheiden kunnen worden gezien. 

De reden van onderlinge afweging van de verschillende volkswillen schuilt 

hierin immers niet in hun fundamentele onderlinge herleidbaarheid (zoals dat 
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voor de deelbelangen of -willen binnen één wel volk geldt), maar in de wens van 

verschillende volkeren om tot hetzelfde besluit te komen. Niet de eigen 

algemene wil wordt dus geofferd, maar sommige eigen concrete wensen. Het 

verschil is dat waar samenwerking van overheersend belang wordt geacht, die 

wens verdisconteerd moet worden in de algemene wil. De geconfedereerde 

volkeren hebben dan in concreto dezelfde algemene wil omdat het belang van 

samenwerking zeer groot wordt geacht. En waar dit het geval is, kan dat tot 

uitdrukking worden gebracht door het aanwijzen van gedeelde representanten. 

 Hier rijst uiteraard de vraag wat eigenlijk het verschil is tussen gedeelde 

representatie van verschillende soevereine volkeren en van één volk, als door 

aanwijzing van gedeelde representanten juridisch gegeven is dat de 

verschillende algemene willen inhoudelijk overeenkomen. Als het belang van 

samenwerking zo groot wordt geacht dat de volkeren bereid zijn hun concrete 

eigen wil op te offeren voor een compromiswil, en de wens van het behoren tot 

het geheel dus groter is dan de wens zichzelf conform de wil te regeren, is er dan 

niet al lang sprake van de vestiging van een nieuw, overkoepeld soeverein volk? 

Met Schmitt in het achterhoofd kan hier wellicht opgemerkt worden dat de 

vereiste homogeniteit voor deze constructie zo groot is dat het eenvoudiger lijkt 

te zijn één soeverein volk te stichten. Daarmee zou de hele constructie 

overbodig zijn of kunnen worden. Waarom immers blijven volhouden dat een 

representant namens verschillende soevereine volkeren handelt, als er geen 

verschil bestaat met de situatie waarin hij namens één volk handelt?  

 Hier ontbreekt de ruimte om de politiek-theoretische aspecten van hierboven 

gestelde vraag nauwkeurig uit te werken. Wel kan, zonder het 

soevereiniteitsconcept overigens tot een louter juridisch concept te willen 

verengen, erop gewezen worden dat de vestiging van een soeverein volk 

juridisch gezien berust op manifestatie bij rechtshandeling. Zolang er geen 

juridische uiting van soevereiniteit heeft plaatsgevonden kunnen verschillende 

volkeren dus juridisch gezien niet als tot één nieuw versmolten volk worden 

beschouwd. Bovendien is een verschil dat het behoud van de eigen soevereiniteit 

ook het behoud van de eigen grondwetgevende macht betekent. Er kan, met 

andere woorden, op ieder gewenst moment door ieder volk uitgetreden worden 

uit de gedeelde-representatieconstructie. Datzelfde geldt uiteraard voor de altijd 

bestaande juridische mogelijkheid tot nullificatie of interpositie. Deze 

metabevoegdheden zouden de verschillende volkeren niet hebben als ze zouden 

opgaan in een overkoepelend geheel.
322

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

322  Waar de algemene wil binnen één volk tot stand komt doordat representanten op de juiste 

wijze de deelwillen of -belangen die in dat volk leven tegen elkaar afwegen, worden bij 

gedeelde representatie de deelwillen of -belangen van andere volkeren meegewogen alsof 

die onderdeel van de eigen algemene wil zijn. De compromiswil die hieruit voortkomt 

geldt dan als algemene wil van alle individuele gerepresenteerde volkeren omdat die alle 

meer belang hechten aan een compromis dan aan een eenzijdig besluit. De eigen 
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 De constructie werkt evenwel alleen zolang er zich geen ander zeer groot 

belang voordoet, dat meebrengt dat samenwerking voortaan niet meer in het 

eigen algemeen belang van de soeverein is. Een absolute voorwaarde is dus dat 

van geen van de betrokken volkeren cruciale offers gevraagd kunnen worden, 

tenminste niet zolang het de bedoeling is dat de constructie standhoudt.
323

 Wordt 

dat immers wel gedaan, dan kan niet meer worden volgehouden dat 

samenwerking inderdaad meer in het eigen (algemeen) belang is dan eenzijdig 

handelen zou zijn en is de vastgestelde handeling niet langer geloofwaardig als 

representatie van de wil van het overvraagde volk. In ultimo lijkt dan ook niet 

gegeven te kunnen zijn dat de constructie stand moet houden. Er zijn immers 

omstandigheden denkbaar waaronder het niet langer in het eigen algemeen 

belang van de soeverein geoordeeld moet worden de samenwerking in stand te 

houden. De constructie berust daarmee op de voortdurende, en steeds weer 

opnieuw blijkende wil tot samenwerking, althans het behoud ervan. 

 Uiteraard is een lastig punt hierbij wie er precies zou moeten vaststellen dat 

er sprake is van een cruciaal offer. Representatie is immers nu net dat de 

representant vaststelt wat de juridische wil van de gepresenteerde is. Waar één 

representant alle volkeren tegelijkertijd representeert, kan hij eigenlijk niet tot de 

conclusie komen dat één volk overvraagd wordt. Hij zou dan immers moeten 

constateren dat hij onmogelijk aan zijn juridisch bindende representatieopdracht 

kan voldoen. De representatieopdracht van de gedeelde representant moet 

daarom door een ander dan hemzelf kunnen worden ingetrokken. In zijn 

algemeenheid is degene die de constructie juridisch heeft vormgegeven uiteraard 

ook bevoegd daar een einde aan te maken en de representatiebevoegdheid in te 

trekken. Dat is, afhankelijk van de juridische constructie, in ieder geval de 

soeverein zelf en eventueel de eigen grondwetswijziger en/of de eigen wetgever. 

Hoe dan ook berust de hele constructie zonder meer op de gedachte dat gedeelde 

representatie door ieder volk meer wordt gewild dan eenzijdig handelen. Juist 

daarom, zo werd al opgemerkt, behoort uittreding per definitie tot de 

mogelijkheden en kan in het geheel niet juridisch zekergesteld worden dat de 

constructie überhaupt standhoudt. Dat geldt overigens ook omgekeerd: het zou 

kunnen dat de leden met een specifiek lid niet langer willen samenwerken. 

Bijvoorbeeld omdat hij structureel besluitvorming bemoeilijkt of anderszins de 

voordelen van de statenbond in gevaar brengt. In zo’n geval ligt het voor de 

hand dat de constructie wel standhoudt, maar met uitzondering van dat ene lid. 

 In abstracto berust een gedeelde-representatieconstructie dus op de 

doorlopende wil tot samenwerking, waaraan op ieder moment een einde kan 

worden gemaakt. Representatie kan in beginsel simultaan, dus door dezelfde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

algemene wil komt dan werkelijk overeen met de compromiswil omdat die laatste de 

medewerking van andere soevereinen meebrengt. 
323  Vgl. in dit verband het Compromis van Luxemburg, dat meebrengt dat er niet zonder 

meer gestemd kan worden als een lidstaat stelt dat er voor hem vitale belangen op het 

spel staan. 
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persoon of hetzelfde college, plaatsvinden omdat en zolang het belang van 

samenwerking zo groot wordt geacht, dat de eigen specifieke wensen daarvoor 

worden opgegeven. Daarmee kan ook binnen een statenbond al het recht 

uiteindelijk terug worden gevoerd op de individuele willen van de 

geconfedereerden. So far so good dus. 

 Het wordt echter lastiger zodra een poging wordt gedaan het kiesstelsel, dat 

is gericht op het aanwijzen van concrete representanten, erbij te betrekken.
324

 

Juist omdat verkiezingen immers gericht zijn op het door het volk vrijelijk 

aanwijzen van (eigen) representanten, is het per definitie onmogelijk een stelsel 

te ontwerpen dat ertoe leidt dat ieder volk precies dezelfde representanten 

aanwijst. Zou dat wel het geval zijn, dan zou het geheel van volkeren een geheel 

van representanten aanwijzen en zouden die volkeren niet individueel vrij zijn 

hun eigen keuze te maken.  

 Dit betekent dat het enerzijds conceptueel denkbaar is dat verschillende 

soevereinen gedeelde representanten aanwijzen. Maar vooral ook anderzijds dat, 

omdat aanwijzing van de eigen representanten door het kiezersvolk noodzakelijk 

is om daadwerkelijk tot zelfregering te komen, het hooguit een theoretische 

mogelijkheid is. Deze conclusie bemoeilijkt de legitimatie van het confederale 

recht. Hierboven werd er al op gewezen dat die legitimatie voor een deel 

teruggevoerd kan worden op het confederatieverdrag zelf en de niet-beslissing 

tot uittreding. Waar de hoeveelheid confederaal recht toeneemt, zal die de 

draagkracht van die redenering echter al snel te boven gaan.
325

 Er moet dus 

worden gezocht naar een andere oplossing. De vraag is uiteindelijk of de 

representanten van verschillende volkeren, samen bij meerderheid één besluit 

kunnen nemen, waarbij de meerderheidswil dus aan de minderheid wordt 

toegerekend, zonder dat er één volk ontstaat en zonder dat sprake is van 

‘legitimatieverlies’. Werkt de hierboven uitgewerkte gedeelde-

representatieconstructie met andere woorden ook als gekozen wordt voor een 

orgaan dat bestaat uit de onderscheiden vertegenwoordigers van de 

verschillende geconfedereerden, als dat bij meerderheid besluit? 

 Deze knoop kan het beste in stappen worden ontward. Een eerste stap is het 

uitgangspunt dat, omdat in een statenbond de verschillende volkeren soeverein 

blijven, het in beginsel hun verschillende volkswillen zijn die door hun eigen 

representanten zichtbaar gemaakt moeten worden. Net zoals de Duitse Bondsdag 

de wil van het Duitse volk voor het voetlicht brengt, moeten de representanten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

324  Het gaat hierbij in beginsel steeds om de uitoefening van de soevereiniteit in de 

rechtsorde, hoewel een kiesstelsel natuurlijk ook gehanteerd zou kunnen worden voor het 

samenstellen van een constituerende vergadering. 
325  Wie zou bij wijze van voorbeeld durven volhouden dat al het Europese recht (of dat nu 

een statenbond is of niet) democratisch gelegitimeerd is, louter en alleen omdat de 

nationale parlementen met de verdragen hebben ingestemd en niet hebben bevorderd dat 

het lidmaatschap wordt opgezegd? 
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van de verschillende volkeren zichtbaar maken wat er door de volkeren die ze 

representeren gewild wordt. 

 Een tweede stap is te bezien welke rechtsgevolgen er verbonden zijn aan de 

verschillende vastgestelde willen. Hoe berust, met andere woorden, het 

confederale recht op al die willen tegelijkertijd? Hierbij maakt het uit of de 

verschillende delegaties ieder voor zich handelen, of dat het orgaan waarin zij 

verenigd zijn dat als zodanig doet. Dit verschil is relevant omdat juist in de 

rechtsgevolgen van juridische besluiten de legitimatie van het recht schuilgaat. 

Wat hierbij opvalt is dat er door een statenbond één confederale wil wordt 

vastgesteld om de doodeenvoudige reden dat er gezamenlijk gehandeld wordt. 

Juridisch is er één orgaan waarin de verschillende vertegenwoordigers verenigd 

zijn, dat als orgaan besluit en daarmee de confederale wil vaststelt. Dit roept, als 

volgende stap, de vraag op hoe de confederale wil en de verschillende 

volkswillen zich tot elkaar verhouden. In welke juridische hoedanigheid heeft 

het confederale orgaan met andere woorden besloten? En maakt het hierbij uit of 

het bij unanimiteit of bij (gekwalificeerde) meerderheid besloten heeft? 

 Dat laatste lijkt zeker het geval te zijn. Waar bij unanimiteit besloten wordt 

kan immers nog wel worden volgehouden dat het de eigen soevereine wil is die 

tot het besluit heeft geleid. Tenminste, zolang de juridische mogelijkheid blijft 

bestaan desgewenst eenzijdig te handelen. Unanimiteit garandeert weliswaar het 

kunnen tegenhouden van besluiten, maar doet dat ook aan de andere 

geconfedereerden, waardoor het gezamenlijk nemen van besluiten die juist wel 

in overeenstemming met de eigen wil zijn moeilijker wordt. Hoe dan ook zijn 

besluiten die bij unanimiteit genomen worden kennelijk conform de volkswil 

van alle geconfedereerden. Zolang de samenwerking meer gewild wordt dan de 

eigen specifieke wensen en er geen cruciale offers van één van hen gevergd 

wordt is dat zeer verdedigbaar.  

 Helemaal zonder problemen is deze redenering overigens niet. Verdoezeld 

wordt zo immers dat er slechts één juridisch besluit wordt genomen en dat dat 

een confederaal besluit is. Omdat de mogelijkheid tot contrair handelen blijft 

bestaan, kan bij besluitvorming bij unanimiteit echter volgehouden worden dat 

een dergelijk gedeeld orgaan een gedeelde wil vaststelt, die tegelijkertijd de 

individuele en afzonderlijke wil van alle volkeren is. De eigen representanten 

van ieder volk waren dan weliswaar niet bevoegd de eigen volkswil op te leggen 

aan de anderen, maar dat hoefde ook niet. Kenmerkend aan confederalisme is 

immers juist dat samenwerking meer gewenst wordt dan de concrete eigen 

wensen. Confederalisme vooronderstelt dan ook de wens tot loyale 

samenwerking tussen de deelnemende volkeren. Daarom ook is het niet in strijd 

met de volkssoevereiniteit dat de loutere vaststelling van de eigen volkswil niet 

tot een confederaal besluit leidt en de instemming van de andere volkswillen 

vereist is. De zelfgewilde samenwerking met andere soevereinen levert een 

vrijwillige zelfbeperking van het volk op ten gunste van de externe willen van 

de volkeren met welke samengewerkt wordt. Zolang er 

volksvertegenwoordigers zijn die namens het volk kunnen besluiten tot 
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uittreding, is de onderlinge loyaliteit niet alleen een theoretische 

vooronderstelling, maar ook een daadwerkelijke wens die de soevereiniteit van 

het volk tot grondslag heeft. 

 Bij meerderheidsbesluitvorming ligt dit ingewikkelder. Er is al op gewezen 

dat het vreemd zou zijn als (representanten van) het ene soevereine volk de wil 

van het andere kunnen overstemmen of bepalen. Juist in de toerekening van de 

meerderheidswil aan het geheel schuilt immers de politieke eenheid die een 

soeverein volk vormt. Omdat er een overstijgende wil wordt vastgesteld kunnen 

particuliere willen of belangen daaraan ondergeschikt worden gemaakt. Iets 

dergelijks lijkt bij confederale meerderheidsbesluitvorming ook te gebeuren. De 

meerderheid beslist immers en legt daarmee juridisch verbindend ook de wil van 

allen die niet tot die meerderheid behoren vast. Het grote verschil is alleen dat 

de willen die overstemd worden soevereine willen zijn van soevereine volkeren 

en niet particuliere willen van individuele burgers.  

 Het is hier van belang in het achterhoofd te houden dat volkssoevereiniteit 

vereist dat de door het volk zelf (indirect) aangewezen representanten de eigen 

wil juridisch vaststellen. Meerderheidsbesluitvorming lijkt daarom niet te 

kunnen worden gezien als vaststelling van de eigen wil omdat dat de vreemde 

representanten mede tot representant van het eigen volk zou maken. Juist omdat 

ze niet allemaal door het eigen kiezersvolk zijn aangewezen, kunnen ze immers 

niet bevoegd worden geacht de eigen wil vast te stellen. Een nadeel van deze 

stelling is echter dat die tot de conclusie leidt dat volkssoevereiniteit pertinent in 

de weg staat aan pragmatisch vormgegeven intensieve internationale 

samenwerking. Het is daarom de moeite waard om te bezien of het concept 

werkelijk zo rigide moet worden beschouwd. Wellicht kan er toch mee gewerkt 

worden in meerderheidsverhoudingen als het strakke ‘zwart-wit’ losgelaten 

wordt ten gunste van het relatief zompige moeras van het ‘meer en minder’. 

 Als eerste kan dan worden vastgesteld dat hoewel de confederale 

meerderheidswil potentieel tegen de eigen volkswil wordt vastgesteld, de eigen 

representanten er wel invloed op uitgeoefend hebben. Deze wil zou dus 

weliswaar inhoudelijk niet precies overeenkomstig de eigen volkswil kunnen 

zijn, maar ook in dat geval is die niet een volledig externe wil. Anders gezegd is 

de confederale wil potentieel weliswaar tegen de eigen wil vastgesteld, maar niet 

geheel buiten de eigen wil om, zoals dat bijvoorbeeld het geval zou zijn bij 

buitenlandse overheersing.  

 Een tweede stap is dat de confederale wil is vastgesteld door (een 

meerderheid van) het geheel van geconfedereerden. Vanuit de gedachte van de 

zeer gewenste wil tot samenwerken kan goed de stelling worden verdedigd dat 

de andere geconfedereerden minder ‘extern’ zijn dan ‘derde volkeren’. Met deze 

gedachte kan daarom de vooronderstelling bedacht worden dat het volk, in ieder 

geval in abstracto, het confederale onderhandelingsresultaat jegens hem als 

volkswil wil laten gelden. Er wordt dan vooral voor meerderheidsbesluitvorming 
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gekozen omdat toepassing daarvan efficiënter is.
326

 Er wordt daarmee een 

zekere loyaliteit tussen de geconfedereerden verondersteld die ten minste 

inhoudt dat enerzijds alle volkeren rekening houden met elkaars redelijke 

belangen en anderzijds ze alle een meerderheidsbesluit jegens hen als volkswil 

laten gelden. De confederale wil is daarmee weliswaar niet zonder meer de 

eigen volkswil geworden, maar kan daarvoor dan in de plaats treden.
327

 

Uiteraard geldt ook hier ten minste weer de eis dat cruciale offers niet van een 

overstemd volk kunnen worden gevraagd. 

 Tegen deze gedachte kan onder andere worden ingebracht dat 

meerderheidsbesluitvorming vaak niet alleen wordt gewenst wegens de snelheid 

van besluiten die het meebrengt, maar ook om te voorkomen dat één lid van de 

statenbond de gezamenlijke besluitvorming kan tegenhouden. Het is volgens dit 

argument dus juist de bedoeling dat een volk overstemd kan worden omdat de 

andere volkeren dat graag willen. Het overstemde volk lijkt zichzelf in een 

dergelijk geval niet langer (indirect) te regeren, maar lijkt te worden overheerst 

door andere volkeren. Het is om deze reden dat het voor het behoud van de 

eigen soevereiniteit als wezenlijk moet worden beschouwd dat de mogelijkheid 

van eenzijdig handelen, bijvoorbeeld in de vorm van interpositie of nullificatie, 

blijft bestaan. Als er bij meerderheid een confederale wil wordt vastgesteld die 

ernstig tegen de eigen volkswil in gaat, en waarvoor de vooronderstelling dat het 

eindresultaat de eigen volkswil weerspiegelt dus niet opgaat, moet er een orgaan 

zijn dat daaraan juridisch handen en voeten kan geven.  

 De constructie is zelfs überhaupt alleen acceptabel zolang, en omdat de 

volkeren vanwege hun soevereiniteit altijd de bevoegdheid tot interpositie, 

nullificatie en secessie houden. Waar het de confederale wil niet jegens zich als 

volkswil wenst te laten gelden, moet het daar iets aan kunnen doen. Dat dit 

gevolgen heeft voor het samenwerkingsverband moge duidelijk zijn. Deze 

bevoegdheden zijn dan ook zeer waarschijnlijk de nuclear option van 

confederalisme. Maar ze bestaan wel en garanderen daarmee het behoud van de 

eigen soevereiniteit.  

 Met deze laatste vaststelling kan ook duidelijk gemaakt worden waarom de 

confederale wil, in ieder geval wanneer die bij meerderheid wordt vastgesteld, 

een afgeleide wil is. Ze berust op de vooronderstelling dat ze de wil van alle 

soevereine volkeren is of, in uitzonderingsgevallen, daarvoor in de plaats mag 

treden. In juridische zin wordt ze echter niet per volk vastgesteld door de 

verschillende representanten. Aangezien precies in die juridische vaststelling 

conform de eigen wil de democratische legitimatie van het recht schuilt, kan ze 

dus wel in de plaats treden van, of voorwaardelijk beschouwd worden als de 

volkswil, maar blijft ze uiteindelijk afhankelijk van de niet-doorbreking ervan 

door het volk zelf of door een vertegenwoordigingsorgaan dat louter de eigen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

326  De gedachte is dan dus dat men er anders ook wel uit komt, maar dat dat langer duurt. 
327  Hier mee wordt dan weliswaar geen nieuwe soeverein geschapen, maar wordt wel een 

stap richting meer politieke eenheid gezet. 
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volkswil vaststelt. Confederalisme berust daarmee, in ieder geval voor zover 

gebruik wordt gemaakt van meerderheidsbesluitvorming, op vrijwillige 

zelfbeperking door de volkeren, ten gunste van de principieel externe andere 

volkeren, met wie een zekere band van onderlinge loyaliteit ter gezamenlijke 

uitoefening van vooral de soevereiniteit in de rechtsorde wordt gesmeed. 

 Opvallend is tot slot dat er in deze constructie geen principieel verschil 

bestaat tussen verschillende besluitvormingsprocedures in het centrale 

parlement. Of er nu bij (gekwalificeerde) meerderheid of bij unanimiteit wordt 

besloten, in alle gevallen worden alle soevereinen gerepresenteerd en wordt 

namens hen allen besloten. Dit heeft als gevolg dat genomen besluiten evenzeer 

namens alle gerepresenteerden gelden als in een eenheidsstaat. De juridische 

constructie verschilt evenwel betekenisvol. In een eenheidsstaat geldt de 

meerderheidswil immers als volkswil omdat de meerderheid bevoegd is de wil 

van het gehele volk vast te stellen, terwijl de meerderheidswil in statenbonden 

geldt alsof die de algemene wil van de geconfedereerde volkeren is. Als het 

goed is komt die overeen met die willen, maar slechts de eigen representanten 

zijn bevoegd daarover het uiteindelijke oordeel te vellen. Hoe dan ook drukt het 

verschil in benodigde meerderheid vooral het vertrouwen uit dat men erin heeft 

dat de besluiten ook daadwerkelijk recht doen aan de verschillende algemene 

willen. Besluitvorming bij unanimiteit (tussen de verschillende delegaties) 

garandeert dat meer dan besluitvorming bij gewone meerderheid, maar vereist is 

die procedure niet.  

 

6.3.3 Representatie in de Bund 

In het voorgaande werd al vastgesteld dat de Bund, die staatsrechtelijk de 

overkoepelende categorie is van bondsstaat en statenbond, een generieke term is. 

Een bepaald construct aanduiden als Bund gebeurt dan ook niet omdat daarmee 

precies helder is wat voor een staatsrechtelijk object het is, maar juist omdat dat 

niet duidelijk is. In het verlengde ervan, zo werd aangestipt, moet iets dat als 

Bund omschreven moet worden dus zowel op een bondsstaat als op een 

statenbond lijken. Als één van de twee duidelijk niet aan de orde is, is het 

immers nodeloos verwarrend de algemene term te gebruiken en kan beter de 

specifieke aanduiding worden gebruikt. Er zij hieraan herinnerd, opdat niet de 

indruk ontstaat dat de Bund werkelijk een zelfstandig staatstype is. Dat is 

namelijk niet het geval. Een construct dat met die naam wordt aangeduid is 

ofwel een statenbond, ofwel een bondsstaat. Alleen omdat nog niet duidelijk is 

welke van de twee het is, wordt de generieke term gebruikt. Met dit in het 

achterhoofd is het alleen aangewezen een op volkssoevereiniteit gebaseerd 

construct Bund te noemen als daarin ogenschijnlijk zowel de 

representatieconstructie van de bondsstaat wordt toegepast als die van de 

statenbond. Sterker nog, onduidelijk moet zijn van welk van beide sprake is, 

aangezien anders een krachtige aanwijzing gegeven kan worden voor de ware 

identiteit van de Bund in kwestie. Aangezien Schmitts constructie immers drijft 
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op het niet-weten, mag ook bij de politieke wilsvorming in zijn algemeenheid 

niet blijken of het centrum of de delen soeverein zijn.  

 De representatieconstructie van de bondsstaat komt er in essentie op neer 

dat het nationale parlement de nationale volkswil vaststelt, terwijl eventueel een 

federaal vertegenwoordigingsorgaan er onder omstandigheden aan in de weg 

kan staan dat die wil ook wet wordt. Er is hierbij sprake van vrijwillige 

zelfbeperking door het soevereine volk, ten gunste van (interne) delen van dat 

volk zelf. Het motief van verticale machtenscheiding of rechtsstatelijkheid is in 

dit verband meerdere malen aangestipt. Het gaat er immers om in sommige 

gevallen te voorkomen dat een vaststelling van de volkswil wet wordt, door een 

blokkade op te werpen die in de verte wel op de wil van het soevereine volk zelf 

berust, maar die daar in het concrete geval niet een rechtstreeks uitvloeisel van 

is. 

 Confederalisme berust daarentegen op vrijwillige zelfbeperking ten gunste 

van externe elementen. De eigen volkswil wordt in ieder concreet geval 

inhoudelijk aangepast aan de willen van de andere geconfedereerden. Dat deze 

beïnvloeding toch niet een doorbreking van de zelfregering van het volk is, komt 

hierbij niet door een rechtsstatelijk motief, maar door de sterke wens tot 

samenwerking. De compromiswil treedt juridisch in de plaats van de door de 

eigen representanten zichtbaar gemaakte wil, vanuit de veronderstelling dat ook 

dit concrete compromis uiteindelijk meer gewenst wordt dan die eigen wil, 

omdat daarmee de confederale samenwerking vormgegeven kan worden. Het 

behoud van soevereiniteit steunt hierbij in eerste instantie op de sterke wens tot 

samenwerking en in tweede instantie (desnoods) op de altijd bestaande 

bevoegdheid tot interpositie, nullificatie en/of uittreding. Uiteindelijk is de 

confederale wil daarmee een van de eigen volkswil afgeleide wil, die 

voorwaardelijk geldt als ware hij de volkswil zelf. 

 De vraag bij representatie in de Bund is nu hoe deze twee 

vertegenwoordigingsvormen ogenschijnlijk tegelijkertijd kunnen worden 

toegepast. Schmitts these is dat er geen fundamentele keuze hoeft te worden 

gemaakt tussen die van de soevereinen van de delen en die van de nationale 

soeverein omdat de politieke willen van de delen op de een of andere manier 

samenvloeien tot de politieke wil van het geheel. Hoe dat zou moeten werken 

legt hij echter niet uit. Hier is dus aanvullende theorievorming door extrapolatie 

nodig. 

 In beginsel is het voorstelbaar dat de in een bondsstaat vastgestelde 

algemene wil en de in een statenbond vastgestelde compromiswil zozeer op 

elkaar lijken dat onduidelijk is of het orgaan dat die wil vaststelt een unitair-

federaal of confederaal parlement is. Het verschil tussen een besluit dat de 

belichaming is van het (ene) algemeen belang is juridisch immers niet of 

nauwelijks te onderscheiden van een besluit dat een compromis is tussen 

verschillende algemene belangen. Inhoudelijk is het immers precies de 

bedoeling dat beide nogal op elkaar lijken, aangezien homogeniteit en de wil tot 
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samenwerking vooronderstellingen van zowel de bondsstaat als de statenbond 

zijn. 

 Problematisch is hierbij wel dat uiteindelijk niet helder is welke wil het 

centrale vertegenwoordigingsorgaan nu precies moet vaststellen: de wil van het 

gehele volk of de willen van de verschillende volkeren. Dat is lastig omdat het 

voor representanten moeilijk is om de wil van een soeverein vast te stellen als ze 

niet weten wie hij is. Ze weten dan simpelweg niet of ze datgene moeten 

vaststellen wat goed is voor het gehele volk of datgene wat goed is voor ieder 

volk apart. Hoewel het juridisch razend ingewikkeld is het onderscheid tussen 

deze twee wijzen van wilsvorming te duiden, kan wel worden gewezen op de 

notie dat in statenbonden de vitale belangen van een lidstaat niet op het spel 

mogen worden gezet. In een statenbond lijkt daarom de bandbreedte waarbinnen 

de belangen van sommigen mogen worden geofferd voor de belangen van het 

geheel smaller dan in een eenheidsstaat. 

 Wat echter ook precies de uitkomst zou zijn van een dergelijke theoretische 

analyse, er is een veel praktischer, maar niet minder principieel argument 

waarom één orgaan in vrijwel geen enkele Bund tegelijkertijd een unitair-

federaal parlement en een confederaal parlement kan lijken. Waar het concept 

volkssoevereiniteit namelijk het gelijke kiesrecht voor het parlement 

voorschrijft, geldt dat normaal gesproken wel voor unitair-federale parlementen 

maar niet voor confederale parlementen. Gekozen confederale parlementen zijn 

weliswaar geen fenomeen dat zonder meer uit de statenpraktijk bekend is, maar 

een dergelijke stelregel is niet moeilijk te beargumenteren. Waar gelijkheid 

immers binnen het volk geldt, geldt die juist niet principieel tussen de 

individuen van verschillende volkeren onderling. Eerder is het zo dat er 

gelijkheid tussen de verschillende volkeren geldt en dat, uitgaande van volkeren 

van verschillende grootte, individuen dus een principieel ongelijk stemrecht voor 

het confederale parlement hebben. De eis van een gelijk stemgewicht van alle 

burgers van hetzelfde volk leidt er in een Bund dus al snel toe dat duidelijk 

gemaakt moet worden wie het volk precies is. Dat is alleen anders in een 

ideaaltypische situatie, waarin de Bund bestaat en blijft bestaan uit deelstaten 

van gelijke bevolkingsomvang. 

 Daar komt bij dat alle vertegenwoordigers op gelijke wijze zouden moeten 

worden gekozen als de indruk gewekt zou moeten worden dat een bepaald 

parlement zowel een confederaal als een unitair-federaal parlement zou moeten 

zijn. Het zou immers heel vreemd zijn een nationaal volk van gelijke burgers via 

verschillende procedures één nationaal parlement te laten kiezen, terwijl het juist 

heel begrijpelijk zou zijn dat verschillende volkeren op verschillende wijzen 

eigen representanten voor het confederale parlement zouden kiezen.
328

 In een 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

328  Dit geeft te denken over de wijze waarop Amerikanen volgens de Constitutie het 

Congres kiezen. En ook over de wijze waarop datzelfde Congres het kiesrecht nationaal 

sterk geüniformeerd heeft. Heeft het orgaan zich ontwikkeld van een confederaal tot een 

unitair-federaal orgaan? 
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Bund zouden de verschillende volkeren slechts mogen doen alsof ze zelf hun 

eigen kiesrecht vaststellen, terwijl dat kiesrecht materieel geüniformeerd zou 

moeten zijn.
329

  

 Als het Bund-model ondanks dit bezwaar toch zou moeten kunnen werken, 

dan moet het dus op zijn minst twee vertegenwoordigende organen hebben, 

waarbij het ene orgaan het volk overkoepelend representeert en het andere het 

volk als verschillende volkeren representeert, ieder met bijbehorend kiesstelsel. 

Het tweede orgaan zou dan zowel een confederaal compromisorgaan als een 

federaal inspraakorgaan kunnen zijn. De door hem vastgestelde wil zou dan 

ofwel de confederale compromiswil zijn, ofwel de federale-inspraakwil, die 

soms voorkomt dat de algemene wil wet wordt. Een consequentie hiervan zou 

zijn dat niet duidelijk zou zijn of de volkeren de werking van die wil jegens hen 

zouden mogen frustreren zoals in een statenbond het geval is of niet.  

 Een eerste bezwaar dat tegen een dergelijke constructie aangevoerd kan 

worden is evenwel dat er in een statenbond eigenlijk helemaal geen reden voor 

de volkeren bestaat om hun toch al beperkte invloed verder te beperken door 

vrijwillige zelfbeperking ten gunste van een overkoepelend 

vertegenwoordigingsorgaan. Het voorbeeld dat Schmitt waarschijnlijk in zijn 

hoofd had, het Duitse Rijk van 1871, kende een dergelijke constructie 

weliswaar, maar dat was atypisch omdat dat Rijk een (constitutionele) 

monarchie was en volksinspraak überhaupt een vorm van zelfbeperking door de 

soeverein(en) was. Daarbij maakte het dus niet zoveel uit of er nu sprake was 

van nationale of confederale inspraak. Zelfs de zeer nationalistisch ingestelde 

Zorn stelt dan ook met klem dat het niet de Rijksdag is die de nationale 

soeverein vertegenwoordigt maar de Bondsraad. Laband betoogde destijds dat er 

zelfs niet een nationaal volk bestond dat vertegenwoordigd kon worden. Het 

bestaansrecht van het orgaan zou dus gezocht moeten worden in het 

rechtsstatelijke motief van de inspraak van burgers. Het ligt niet voor de hand 

dat een statenbond een dergelijk orgaan heeft, hoewel het niet in strijd met het 

concept volkssoevereiniteit zou zijn. 

 Daar komt een tweede bezwaar bij. Als iets verder gekeken wordt dan alleen 

de volksvertegenwoordiging en ook naar de omringende organen wordt 

gekeken, wordt het nog ingewikkelder de Bund goed vorm te geven. De 

bondsstaat berust immers op de gedachte dat het nationale parlement de 

uitvoerende macht aanwijst, althans dat die op de nationale soevereiniteit berust, 

terwijl de statenbond nationale eenheid ontkent en organen hun grondslag dus 

uiteindelijk laat vinden in de verschillende soevereinen. De vraag is hier dus wie 

er eigenlijk welk orgaan zou moeten benoemen. Moet de centrale regering ook 

een ambigue grondslag hebben en dus op twee organen steunen omdat de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

329  Een vergelijking dringt zich hier op met iets dat Henry Ford beweerdelijk ooit gezegd 

heeft: ‘You can have any color you want as long as it is black.’ Zie: 

  media.ford.com/pdf/engineering_for_corporate_success.doc. 
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statenbondclaim anders erg zwak wordt?
330

 Dat ligt niet voor de hand, aangezien 

niet in te zien valt waarom een niet op de volkswil gebaseerd orgaan inspraak 

zou moeten hebben in de benoeming van de uitvoerende macht. Dat lijkt één van 

de prerogatieven te zijn die (vrijwel) exclusief aan de representanten van het 

volk toebehoort. Volkssoevereiniteit betekent immers zelfregering door het volk 

of de volkeren, hetgeen weerslag moet hebben op de uitvoerende macht.  

 Een derde bezwaar is dat het er sterk op lijkt dat een Bund alleen dan als 

zodanig kan blijven voortbestaan als de deel- dan wel lidstaten hun 

soevereiniteit niet uiten. Statenbonden berusten immers, zoals hierboven is 

uitgewerkt, op de gedachte dat de geconfedereerden soeverein blijven en dat dat 

consequenties heeft voor het confederale positieve staatsrecht. De belangrijkste 

daarvan zijn de bevoegdheid tot het (desnoods) intern kunnen stuiten van de 

vastgestelde compromiswil, het toetsen van het confederale recht aan (de kern 

van) de eigen grondwet en het recht van secessie. Deze bevoegdheden kunnen in 

een bondsstaat juist niet bestaan omdat dat daarmee de nationale soevereiniteit 

doorkruist zou worden. Waar de confederale claim dus eist dat deze 

bevoegdheden bestaan en gebruikt kunnen worden, mag dat in de bondsstaat 

absoluut niet gebeuren. Het lijkt er sterk op dat de lidstaten in een Bund 

weliswaar mogen beweren soeverein te zijn, maar ze daar vooral geen 

rechtsgevolgen aan mogen verbinden. Deze conclusie suggereert dat een Bund 

slechts dan een statenbond kan lijken, als die functioneert als een bondsstaat. 

 Het alternatief voor deze conclusie is dat de lidstaten wel gebruik kunnen 

maken van hun bevoegdheden, maar onzeker is welk rechtsgevolg dit gebruik 

heeft. Dit lijkt momenteel de gang van zaken in de Europese Unie te zijn. De 

consequentie hiervan is echter dat een antwoord op de vraag naar de 

soevereiniteit op onverantwoorde wijze terecht komt bij de individuele 

rechtstoepassers. Als het Duitse Bundesverfassungsgericht immers werkelijk 

gebruik zou maken van zijn bevoegdheid tot het niet in Duitsland van toepassing 

verklaren van een Europees besluit omdat het beweerdelijk ultra vires is, wat 

moeten bijvoorbeeld Duitse ambtenaren en burgers dan doen? Het toepassen of 

juist niet? Of als het Europese Hof van Justitie beweert dat Italiaanse rechters 

niet naar hun constitutionele hof mogen luisteren maar ze zich rechtstreek door 

het Europese Hof moeten laten aansturen, welk besluit moeten ze dan nemen? 

Beide voorbeelden betreffen gevallen waarin een keuze gemaakt moet worden 

door een aangesproken orgaan of burger en dezen dus moeten kiezen voor één 

van beide legitimatieclaims.  

 Dit is niet alleen vanuit een maatschappelijk oogpunt onverantwoord, maar 

ook juridisch onbestaanbaar. Het recht beweert immers een rechtssysteem te 

zijn, waarbinnen normen wel of niet gelden en wel of niet van toepassing zijn. 

Waar een nationale legitimatieclaim tegen de confederale legitimatieclaim in 

naleving eist (denk aan Costa/ENEL en Van Gendt en Loos) of het omgekeerde 

gebeurt (denk aan de hierboven genoemde voorbeelden) wordt dat systeem 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

330  Voor de Amerikaanse president is dat bijvoorbeeld beweerdelijk het geval. 
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doorbroken omdat er schijnbaar twee tegengestelde ‘juiste juridische 

antwoorden’ zijn, waar het recht als systeem er maar één tolereert.
331

 Hier lijkt 

zeer zichtbaar te worden dat de Bund eerder een praktische handleiding is voor 

het omgaan met een theoretisch onbestaanbare situatie, dan een consequent 

uitgewerkt concept. 

 Dat probleem doet zich het sterkst voor wanneer een centraal besluit 

beweerdelijk in strijd is met de (kern van) een lidstaatgrondwet. Wanneer de 

lidstaten hieraan consequenties verbinden, wordt de rekening van de 

legitimatieruzie op onverantwoorde wijze doorgeschoven naar de individuele 

rechtstoepasser, die dan maar moet kiezen tussen twee beweerdelijk even juiste, 

maar elkaar principieel uitsluitende rechtsaanspraken van verschillende 

overheden. Als ze dat echter niet doen, betekent dit dat één van beide 

‘soevereinen’ wel mag beweren soeverein te zijn, maar hij daaraan geen 

rechtsgevolgen mag verbinden. 

 Hoe dan ook kan de Bund op basis van het concept volkssoevereiniteit dus 

niet goed vormgegeven worden. Denkbaar is nog wel dat per ongeluk 

onduidelijk gebleven is in welke hoedanigheid het volk zichzelf een grondwet 

gegeven heeft, maar niet dat de dagelijkse praktijk van democratische wetgeving 

diezelfde onduidelijkheid kent. Afgezien van de vraag of ambigue 

democratische wilsvorming als zodanig mogelijk is, kan het kiesstelsel 

uiteindelijk niet zo vormgegeven worden dat het tegelijkertijd de uiting zou 

kunnen zijn van confederale en unitair-federale wilsvorming. Een Bund zou 

daarmee een construct zijn waarin de soevereiniteitsvraag wellicht niet 

principieel beantwoord wordt, maar praktisch wel.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

331  Hiermee is overigens niet bedoeld dat het recht altijd zo duidelijk zou zijn dat iedereen 

weet wat het goede antwoord op een gestelde rechtsvraag is, maar wel dat het recht als 

systeem principieel maar één antwoord op een vraag kan geven omdat een besluit 

(inhoudende een onsplitsbare wilsverklaring) niet een beetje rechtmatig kan zijn. 



 

 

 

 




