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De vrijheid in Montesquieu’s 
denken over de constitutie en 
het strafrecht. Een gepassioneerd 
liefhebber van de vrijheid?*

Paul De Hert

De politie handelt snel en concentreert zich op de voorvallen van 
alledag; zware straffen zijn hier dan ook niet op hun plaats. Ze is 

aanhoudend bezig met kleine zaken: daarom hoeven er geen afschrik-
wekkende voorbeelden te worden gesteld. Ze past niet zozeer wetten 
toe, als wel voorschriften. De politiemedewerkers staan voortdurend 
onder toezicht van magistraten; als ze geen maat weten te houden, is 
het dus de schuld van de magistratuur. Ernstige overtredingen van 
de wet dienen niet te worden verward met een eenvoudige schending 
van de politievoorschriften; dit zijn zaken van verschillende orde.’  
(EL XXVI, 24)1

* Deze bijdrage was niet mogelijk geweest zonder de steun en vriendschap van Michel Huygens. 
Mijn dank gaat ook uit naar René Foqué. Door zijn grote liefde voor Montesquieu heb ik bijko-
mend inspanningen kunnen doen om deze schrijver en aristocraat te doorgronden voorbij de 
oppervlakkige irritaties.

‘
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70 MONTESQUIEU, ENIGMATISCH OBSERVATEUR

1. Inleiding

In deze bijdrage staat De l’Esprit des Lois centraal, een werk over gema-
tigd regeren en over de vrijheid. Montesquieu beschrijft allerlei syste-
men en formuleert daarbij behoedzaam een eigen voorkeur; met name 
spreekt hij zich uit voor een gematigde regering met scheiding der 
machten, waarin de adel een belangrijke rol te vervullen heeft.

Net zoals Jean-Marc Piret in zijn bijdrage tot deze bundel, bekijk 
ik Montesquieu als grondwettelijk observator en architect, en als den-
ker van het strafrecht. Telkenmale komt Montesquieu naar voren als 
een visionair en humaan denker met oog voor complexiteit, die mits 
het loslaten van bepaalde stellingen over de rol van de adel vandaag 
pertinent blijft. Kanttekeningen kunnen worden – en worden ook – 
geplaatst bij Montesquieu’s enge definitie van de vrijheid in een bur-
gerlijke maatschappij (‘doen wat de wet toelaat’), alsook bij zijn voor-
stellen om naast het strafrecht te werken met een systeem van politie 
om het volk te managen via magistraten met discretionaire bevoegd-
heden. Dergelijke elementen wekken argwaan over de ware motieven 
van de auteur. Zoekt Montesquieu werkelijk naar een systeem van 
grote vrijheid, of is het alleen de vrijheid van de adel die hij wil vrij-
waren? Wat volgt is een Althusseriaanse voetnoot, met John Locke en 
Benjamin Constant als referentiemateriaal.

2. Montesquieu’s psychopolitiek: waarom de deugd niet werkt

Het moderne constitutionalisme heeft niet één maar twee belangrijke 
teksten: naast Locke’s Treatises (1690)2 is er Montesquieu’s De l’Esprit 
des Lois uit 1748.3 Daar waar het constitutionalisme van Locke deduc-
tief afgeleid is uit de analyse van een regering als een relatie van ver-
trouwen, is het constitutionalisme van Montesquieu empirisch, beko-
men door een aantal kritische, inductieve observaties.4 Montesquieu is 
de enige van de denkers uit de zeventiende en achttiende eeuw die niet 
zwaar leunt op de sociale contracttheorie als verklaringsmodel,5 en 
slechts lichtjes aanleunt bij een voorondersteld goddelijke natuurwet.6 
De maatschappij is voor Montesquieu geen goddelijke, maar een men-
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DE VRIJHEID IN MONTESQUIEU’S DENKEN 71

selijke creatie; dit geldt dus ook voor de gewoontes en de wetten. Onder 
meer historische, geografische en sociologische elementen verklaren 
de verschillen tussen de maatschappijen, en het verschil tussen hun 
wetten. Om die reden wordt Montesquieu door sommigen beschouwd 
als een pionier van de sociologie.7

Quentin Skinner noemt dit soort approximaties nogal streng his-
torische absurditeiten,8 maar de oefening is wel verleidelijk. Ikzelf zie 
Montesquieu eerder als politiek psycholoog in de Griekse traditie, 
vooruitlopend op de Nietzscheaanse analyses van de moderniteit en 
de Sloterdijkse analyse van de escalerende hedendaagse beschaving.9 
Over de politiek-psychologische methode – de analyse van de rol 
van affecten in de ontwikkelingen van politieke gemeenschappen – 
merkt Sloterdijk op dat zij toelaat om beter tot de kern van de zaak 
door te dringen en brede dynamieken te doorgronden. Deze benade-
ring is lange tijd afwezig gebleven in de ideeëngeschiedenis. Door het 
christelijke taboe op een aantal emoties, zoals trots, zijn we volgens 
Sloterdijk pas vanaf de vijftiende eeuw, met de opkomst van de natie-
staat, opnieuw in staat om de mens te zien als subject van waarderende 
hartstochten – zoals roemzucht, ijdelheid, amour-propre, eerzucht en 
verlangen naar erkenning.10

Montesquieu is bijgevolg een kind van zijn tijd. Dit blijkt zowel 
uit zijn beschrijvende analyse als uit zijn constitutionele programma 
(over machtsverdeling binnen gematigde bestuurssystemen) dat op die 
beschrijvende analyse volgt. Over de geest van de wetten had wat dat 
betreft net zo goed De psyché van de bestuursvormen kunnen heten. 
De l’Esprit des Lois onderscheidt drie bestaande bestuurlijke types: 
despotische regimes, monarchieën (bedoeld wordt beperkte of con-
stitutionele monarchieën) en republieken. De toen gangbare voor-
stellingswijze – de indeling in termen van monarchie, aristocratie en 
democratie – wordt niet hernomen.11 De psychopolitiek van Montes-
quieu is niet geïnteresseerd in een door de natuurrechtelijke school 
ingegeven beschrijving van de natuur, of een beschrijving van de 
essentie van regeringen waarbij de focus ligt op het aantal mensen dat 
regeert. Deze benaderingen worden ingeruild voor een beschrijving 
van de menselijke passies of principes die regimes in beweging zetten. 
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72 MONTESQUIEU, ENIGMATISCH OBSERVATEUR

Duidelijk gelooft Montesquieu, in navolging van Aristoteles, dat het 
niet zo belangrijk is wie aan de macht is. Hij wil vooral kijken naar hoe 
de macht wordt gehanteerd. De manier waarop grondwetten en wet-
ten werken, hangt af van het bezielende principe: de geest, het morele 
uitgangspunt of de motivering achter die wetten.12

Welke vorm de staat ook mag hebben, twee zaken komen altijd 
terug, zo beweert Montesquieu. Ten eerste, allen streven zij naar zelf-
handhaving. Ten tweede zijn in elke staat drie soorten machten werk-
zaam: de wetgevende macht, de uitvoerende macht over de buiten-
landse politiek (leger inzetten, ambassadeurs benoemen et cetera), en 
de uitvoerende macht over binnenlandse zaken. Deze laatste macht 
laat toe om misdadigers te bestraffen en geschillen tussen individuen 
te beslechten, en zullen we als ‘rechterlijke macht’ omschrijven, aldus 
Montesquieu, terwijl we de andere macht gewoon uitvoerende macht 
kunnen noemen (EL XI, 6). We komen op deze paragraaf terug.

Wat bezielt nu, in de analyse van Montesquieu, respectievelijk de 
despotische regimes, monarchieën en republieken? Bij elk regime past 
een gemoedstoestand of passie (Sloterdijk zou spreken van een hogere 
innerlijke tonus).13 In een despotisch regime is het heersende principe 
angst, in een monarchie de eer, en in een republiek de deugd.

Voor deugd is in despotische regimes, waar alle macht door één 
persoon naar eigen goeddunken en willekeur uitgeoefend wordt  
(EL III, 2) geen plaats, en eer wordt als extreem gevaarlijk beschouwd 
(EL III, 9). Monarchieën met een sterk absolutistische vorst, zonder 
het onontbeerlijke weerwerk van de adel, groeien uit tot despotische 
regimes. In de gewone of gematigde monarchie bezit de prins de hoog-
ste macht, weliswaar in een helder afgelijnd kader, bepaald door de 
wetten. De eer is het principe dat de monarchie vitaliseert: het systeem 
gaat uit van superioriteit en rang, en het ligt in de aard van de eer om 
te streven naar bevordering en titels (EL III, 8). De deugd wordt als 
cruciaal gezien in een republiek. Met ‘republiek’ bedoelt Montesquieu 
niet de democratie, maar eerder een bepaald soort maatschappij, weze 
die oligarchisch of beperkt democratisch.14 Met deze voorstellings-
wijze gaat Montesquieu in kritische dialoog met Machiavelli en het 
zeventiende-eeuwse republicanisme. Eenvoudig uitgedrukt betoogt 
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het republicanisme, en zeker zijn zeventiende-eeuwse variant, dat een 
goed staatsbestel geen monarchie hoeft te zijn, maar eerder afhangt 
van de deugd van de burgers die deelnemen aan de politieke gemeen-
schap.

Montesquieu, die traditioneel wordt voorgesteld als een voorstan-
der van het tweede bestuurlijke type (de constitutionele monarchie), 
laat zich in De L’Esprit des Lois eerder sceptisch uit over de levensvat-
baarheid van een republicanisme dat teruggrijpt naar het antieke den-
ken over bestuur. Daarbij speelt de achttiende-eeuwse vroegmoderne 
wereld, met relatief grote en complexe staten, een rol. Politieke parti-
cipatie is op dergelijke schaal niet voor iedereen weggelegd, waardoor 
het beoefenen van de deugd op het politieke terrein minder voor de 
hand ligt. Een ander zwak punt, vond hij, was de soort opvoeding die 
het republicanisme noodzakelijk met zich meebracht. Deugd is opoffe-
ring en dus moeilijk en hard te verwerven. De hele republikeinse zaak 
staat of valt met deze liefde voor de deugd en voor de republikeinse 
regering (EL IV, 5).

De boodschap van Montesquieu is impliciet: de republikeinse 
deugd is een verlorengegaan geheim, alleen gekend door de ouden. 
Daarom suggereert De l’Esprit des Lois – en opnieuw is de boodschap 
impliciet – de monarchie als meest levensvatbare regeringsvorm, op 
voorwaarde dat die getemperd wordt door een robuuste, eerbare adel 
en een systeem van gescheiden machten.15

Montesquieu meent dat het Engelse stelsel deze tegenstelling tussen 
de oude republieken en de nieuwe monarchieën mooi overbrugt. Het 
voegt de oude republikeinse idee van vrijheid samen met de moderne 
idee van orde en stabiliteit die eigen is aan monarchieën. Door de 
scheiding der machten wapenen de Britten zich tegen het despotisme 
van de koning, en door het systeem van parlementaire vertegenwoor-
diging behoeden ze de natie voor populaire emoties en intuïtionisme 
(EL XI, 6).
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3. Montesquieu’s constitutionalisme en gematigde 
machtsuitoefening?

We zagen hoger dat Montesquieu in elke vorm van bestuur drie mach-
ten werkzaam ziet: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de 
rechterlijke macht (EL XI, 6). Die bewuste passage is wereldberoemd 
omdat Montesquieu een aparte plaats geeft aan de rechterlijke macht 
en, intrinsiek daarmee verbonden, hamert op een zekere loskoppeling 
van die onderscheiden machten als institutioneel ideaal om machts-
misbruik tegen te gaan.

Die beschrijvende finesse en dat normatief (constitutioneel) uit-
gangspunt is veel minder aanwezig in Locke’s Treatises. Locke spreekt 
over slechts twee machten, de wetgevende en de uitvoerende, en alles 
lijkt erop te wijzen dat zijn theorie is gebaseerd op de scheiding van 
deze twee machten, en niet van drie. Zijn beschrijving van de rol van de 
rechterlijke macht heeft uitsluitend oog voor de verhoudingen tussen 
burgers onderling en niet voor de, grondwettelijk bezien, belangrijkere 
rol die is weggelegd in het regelen van de verhoudingen tussen over-
heid en burger.16 Locke’s theorie van de scheiding der machten dringt 
uitsluitend aan op een scheiding tussen de wetgevende en de uitvoe-
rende macht. Beide machten worden uitgeoefend op basis van vertrou-
wen tussen hen die geregeerd worden en de regeerders. Duidelijk blijkt 
dat het volk kan rebelleren wanneer dit vertrouwen geschonden wordt, 
en toch ziet Locke hier geen rol weggelegd voor de rechterlijke macht. 
De rechterlijke macht is noodzakelijk voor het beslechten van conflic-
ten tussen burgers, maar speelt nauwelijks een rol als instrument om 
de Staat te corrigeren. De rechterlijke macht wordt nergens voorgesteld 
als een derde macht.17

Aangenomen wordt dat Montesquieu met zijn beschrijving van de 
staatsmachten, en met zijn constitutionele voorkeuren zowel Locke als 
het Engelse constitutionalisme – dat als basis diende voor zijn con-
stitutionele model – foutief begreep. Maar deze ‘fout’ bleek zeer de 
moeite waard te zijn. Zij resulteerde in een fundamenteel nieuw con-
stitutioneel model dat vertrekt van de ervaring van alle tijden dat elk-
een die macht heeft, hoe weinig ook, geneigd is om deze te misbruiken. 
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Daarom moeten constituties zo opgesteld worden, dat macht altijd 
macht moet controleren. We halen graag dit zo belangrijke stukje aan:

‘Democratie en aristocratie zijn geen staatsvormen die onlosmake-
lijk met de vrijheid verbonden zijn. Weliswaar komt politieke vrijheid 
uitsluitend in gematigde staatsvormen voor, maar ze kan er ook ont-
breken. Ze is er alleen wanneer geen misbruik wordt gemaakt van de 
macht, maar de ervaring van alle tijden leert dat iedereen die macht 
heeft, geneigd is daar misbruik van te maken; zo iemand gaat door tot 
hij op een grens stuit. […] Machtsmisbruik kan worden voorkomen 
wanneer de zaken zodanig zijn geregeld dat de macht de macht tot 
staan brengt.’ (EL XI, 4)

Wat Montesquieu hiermee bedoelt, wordt een paar paragrafen later 
duidelijk waar hij schrijft dat een gematigd bestel het best gediend is 
met een scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht 
zoals hij dacht dat die in England bestond. Elke combinatie van twee 
of drie machten leidt tot willekeur, tirannie of onderdrukking en ‘alles 
zou verloren zijn indien dezelfde mensen of dezelfde gemeenschap van 
mensen, van nobelen of van het volk, diezelfde drie machten zouden 
uitoefenen’ (EL XI, 6). De kern van Montesquieu’s constitutionele pro-
gramma wordt bijgevolg gevormd door een gematigde bestuursvorm 
met scheiding der machten. Alleen op deze wijze wordt vrijheid moge-
lijk, wat Montesquieu vervolgens uitvoerig staaft door verwijzingen 
naar oude en nieuwe regimes.

Montesquieu bereikt hierbij als eerste de finesse van het (Westerse) 
constitutionalisme, dat vertrekt van een institutioneel geïntegreerd 
wantrouwen in machtsintegriteit, en zijn lessen zijn zeer goed bestu-
deerd door de ontwerpers van de Grondwet van de Verenigde Staten 
van Amerika (1787),18 en keren ook terug in de eerste Franse Grond-
wet.

Bij Montesquieu ontbreekt Locke’s trust of mandaat-idee, dat een 
zekere mate van fair play en vertrouwelijkheid veronderstelt tussen 
regeerders en geregeerden. Zelfs in een democratie, waar de burgers 
via verkiezingen vertrouwen geven aan het bestuur, blijft een sys-
teem waar de machten elkaar controleren nodig opdat de vrijheid 
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76 MONTESQUIEU, ENIGMATISCH OBSERVATEUR

kan bloeien. Niet de Britse democratie an sich maar het systeem van 
machtscontrole is wat Montesquieu daarin boeit.

Montesquieu kan werkelijk geen enkele constitutionele naïvi-
teit aangewreven worden en hij zag duidelijk dat elke macht op zich 
‘gewantrouwd’ moet worden, ook de derde macht. Elders in deze bun-
del gaat Jean-Marc Piret dieper in op onder meer Montesquieu’s voor-
stel om de rechterlijke functie niet aan een permanent orgaan toe te 
vertrouwen, en ook op het infame juges comme bouche de la loi. Deze 
uitdrukking bedoelt duidelijk te maken dat rechters hun eigen mening 
niet op de wet mogen laten primeren; mocht zulks wel het geval zijn, 
dan zouden we leven in een gemeenschap waarin het kennen van onze 
plichten als mogelijkheid verwatert (EL XI, 6).

We halen deze uitspraak over rechters aan, om een laatste verdui-
delijking op het constitutionele denken van Montesquieu te brengen. 
De beroemde zinsnede over ‘de mond van de rechters’ wordt dikwijls 
gebruikt om een systeem van scheiding der machten voor te stellen: 
rechters moeten hun mond houden en de wet toepassen, anders gaan 
zij de wet stellen en dat mag niet. Een absolute scheiding vormt even-
wel niet de betrachting van Montesquieu. Integendeel. Zijn voorstel tot 
scheiding én verwevenheid der machten dient als de kroon op zijn con-
stitutionele bouwwerk gezien te worden; de drie machten mogen zich 
niet mengen in mekaars zaken, maar wel hebben ze onderling relaties, 
en zouden ze idealiter een toestand vormen van rust en non-activi-
teit, of nog beter – daar de noodzaak tot verandering in de loop van 
het menselijke handelen optreedt – zich gedwongen zien om samen te 
bewegen.

Montesquieu ervoer deze wat complexe interactie vooral als nood-
zakelijk bindingselement tussen de wetgevende en uitvoerende macht. 
Zijn inzicht dat deze twee machten ook op een bepaalde wijze verwe-
ven zijn, wat tot een toestand van rust en non-activiteit moet leiden, 
werd later gehonoreerd in de Franse Grondwet van 1791, die een strikte 
scheiding der machten verwierp en verschillende mechanismen in het 
leven riep om de samenwerking tussen die machten af te dwingen. Een 
van de redenen waarom de Franse Grondwet van 1795 zou falen, was 
precies het invoeren van een strikte scheiding tussen wetgevende en 
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uitvoerende macht.19 Deze grondwet voorzag dat beide machten zou-
den communiceren via een deurwaarder!

In een gematigd systeem is niet alleen de rechterlijke macht ver-
snipperd, maar ook de wetgevende macht afzonderlijk begroot. Mon-
tesquieu uit een voorkeur voor het tweekamerstelsel. De wetgevende 
macht is samengesteld uit twee delen of kamers die elkaar controleren, 
en kunnen blokkeren (EL XI, 6).

Hier begint de bekende deconstructie van de liberale Montesquieu 
door Louis Althusser.20 Hij plaatst een vraagteken bij de voorstelling 
van Montesquieu als een gepassioneerd liefhebber van de vrijheid.21 
Montesquieu is, aldus Althusser, geen voorstander van de vrijheid, 
maar van een systeem dat twee vrijheden verdedigt: een gemeen-
schappelijke vrijheid en een vrijheid voor de vooraanstaanden. Een 
van Montesquieu’s kamers is inderdaad gereserveerd voor de adel, 
terwijl de andere het volk vertegenwoordigt. Montesquieu poneert dit 
als ideaaltypisch, maar besteedt aan de achtergronden en concrete uit-
werking hiervan verrassend weinig woorden. De woorden die hij er 
wel aan besteedt, steunen dan weer op feodale, onaantrekkelijke aan-
names, althans voor de hedendaagse lezer.22 Duidelijk is alleszins dat 
Montesquieu aan de adel een matigende en regulerende rol wil geven 
binnen de wetgevende macht. Die adel kan net zoals de rechterlijke 
macht op de rem gaan staan. Althusser ziet daarom Montesquieu als 
de verdediger van een voorbije orde die de macht van de feodale aris-
tocratie onder de Franse monarchie tracht te vrijwaren.

De analyse van Althusser kan ons als constitutionalist niet over-
tuigen. Zelfs als we aannemen dat Montesquieu een vorm van con-
stitutionalisme uitwerkt die door zijn nadruk op de nobiliteitsthese, 
la thèse nobiliaire, bepaalde antidemocratische premissen niet uitsluit, 
dan nog kan niet volgehouden worden dat zijn voorstellen onvolmaakt 
zijn. Hoewel constitutionalisme vandaag vooral gedacht wordt bin-
nen democratische opties, is het ook denkbaar binnen andere syste-
men; bovendien is het vandaag, ondanks vele raakvlakken, gericht op 
andere doelstellingen (machtsmisbruik vermijden en macht kanali-
seren, eerder dan vertegenwoordigen).23 Als er al een Althusseriaans 
vraagteken bij Montesquieu moet geplaatst worden, dan is dat eerder 
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bij Montesquieu’s opvattingen over het begrip vrijheid en zijn opvat-
tingen over het strafrecht. Of eerder: bij zijn opvattingen over wat niet 
in het strafrecht hoort. In wat volgt bekijken we de wijze waarop Mon-
tesquieu het gegeven van de vrijheid bespreekt.

4. Montesquieu’s passie voor vrijheid herbekeken

Hoewel Montesquieu de methode van het sociaal contract niet han-
teert, lijkt hij toch te spelen met een aan Locke toe te schrijven onder-
scheid tussen natuurlijke en burgerlijke vrijheid. De eerste, die hij 
gelijkstelt met onafhankelijkheid, of het doen wat men wil, verliest de 
mens wanneer hij toetreedt tot de staat en een gemeenschap met wet-
ten vormt (EL XI, 3). Vrijheid in een gemeenschap gebaseerd op bur-
gerschap, is voor Montesquieu in de eerste plaats het recht om tegen 
anderen beschermd te worden (EL XI, 6) en is daarom (niets anders 
dan) een recht, niet om te doen wat men wil, maar om te doen wat de 
wet toelaat.24 Daarom moet vrijheid beschouwd worden als veiligheid 
of gemoedsrust.25

Er zit weinig aansporing in De l’Esprit des Lois om op republikeinse 
wijze deel te nemen aan het politieke leven (wat Isaiah Berlin later de 
uitoefening van de politieke vrijheid zal noemen). Montesquieu lijkt 
een voorkeur te uiten voor een samenleving waarin de gewone man 
niet deelneemt aan het actieve politieke leven, maar berust in een vei-
lige sfeer van privacy. De l’Esprit des Lois lijkt aan te bevelen om het met 
die vrijheid rustig aan te doen (EL XIX, 6),26 en ze niet blind te willen 
uitsmeren bij volkeren die er niet vertrouwd mee zijn (EL XIX, 2).27  
De geest achter de wetten wordt geduid, maar niet hoe deze beïnvloed 
kan worden door politiek handelen. De wetten lijken daardoor toch op 
de een of andere wijze door God gegeven, en niet aanpasbaar door het 
actieve gebruik van de vrijheid. Merken we ook op dat zijn definitie 
van vrijheid als ‘een recht om te doen wat de wet toelaat’ niet echt een 
definitie is. Hij definieert niet maar verwijst enkel door naar een ander 
begrip, dat van ‘de wet’. In de theorievorming over recht daarentegen 
wordt aangenomen dat de vrijheid in relatie staat tot de wet, maar er 
geen deel van uitmaakt.28
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De l’Esprit des Lois is bijgevolg eerder een werk over gematigd 
regeren dan over vrijheid.29 De auteur beweert op zoek te zijn naar 
een politiek systeem waarin vrijheid kan gedijen, maar laat ons achter 
met het idee van een gematigde regering met scheiding der machten 
waarin de adel een belangrijke rol heeft te vervullen. Dit kenmerk, 
samen met zijn enge definitie van vrijheid in een burgerlijke maat-
schappij, het ‘doen wat de wet toelaat’, wekt opnieuw argwaan over de 
ware motieven van de auteur. Zoekt Montesquieu echt naar vrijheid of 
is het alleen de vrijheid van de adel die hij wil vrijwaren?

Pas in de achttiende eeuw zal de correctie op dit aspect van Mon-
tesquieu’s leer – zijn geloof in de adel als tussenmacht met een speci-
fieke bevoegdheid in de samenleving – worden doorgevoerd door de 
opstellers van de Amerikaanse Grondwet,30 en door de Franse libe-
ralen.31 Deze Amerikaanse en Franse denkers zagen dat de groei van 
de macht van de staat ertoe zou leiden dat de tussenmachten, zoals 
de adellijke grondbezitters,  onherroepelijk zouden vernietigd wor-
den. Deze onvermijdelijke verwijdering van de aristocratische sociale 
structuur zou de informele beperkingen op de macht van de soeverein 
wegnemen, en de garanties verkregen door het systeem van scheiding 
en samenwerking der machten verzwakken. Immers, als die machten 
alleen maar zouden samenwerken, dan zouden er geen onafhanke-
lijke centra van weerstand  meer overblijven in de gemeenschap, en 
geen wettelijke manieren om oppositie te voeren. Ter wille van de 
vrijheid moest er iets beters ontworpen worden dan de scheiding der 
machten, wat ook zou gebeuren met de totstandkoming van het Ame-
rikaanse constitutionalisme, steunend op een mix van ideeën zoals 
federalisme, grondwettelijke toetsing door de rechterlijke macht, en 
afdwingbare grondrechten. Op dit punt is het belangrijk te vermelden 
dat nergens in het werk van Montesquieu ook maar enigszins sprake is 
van de idee van individueel afgedwongen mensenrechten als bescher-
ming tegen de acties van de staat, en evenmin van een recht op verzet 
bij machtsmisbruik. Dit valt des te meer op daar deze elementen bij 
Locke wel aanwezig zijn.

Locke legt de nadruk op een beperkte overheid, en op het onver-
vreemdbare natuurrecht om in opstand te komen. Het is om twee rede-
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nen geen toeval dat Montesquieu deze elementen niet in zijn theorie 
incorporeert. Als psychopolitiek analist is hij niet geneigd om structu-
ren uit te tekenen op basis van abstracte, van te voren bepaalde princi-
pes. De idee van onvervreemdbare of hoog aangeschreven vrijheden of 
rechten, oefende bovendien geen aantrekkingskracht uit op de aristo-
cratische denker die tevreden was met de bestaande privileges van de 
adel. Een samenleving laten bepalen door het principe van de vrijheid 
zou excessief rationeel zijn,32 en zou een vorm van tirannie inhouden 
voor de onderdanen die niet gewend waren aan zulke vrijheid.33 In 
wat volgt kijken we naar Montesquieu’s opvattingen over strafrecht. 
Na een schets van Montesquieu als pionier van een humaan strafrecht, 
volgt opnieuw een Althusseriaanse voetnoot.

5. Montesquieu en strafrecht met mate

De rol van de uitvoerende macht in Montesquieu’s leer is geenszins 
beperkt. In de lijn van Locke heeft die uitvoerende macht een zeker 
initiatiefrecht of prerogatief. Nergens is er in Montesquieu’s werk 
een raison d’état-gedachte achter dat prerogatief van de uitvoerende 
macht. Nergens is er, zoals bij Hobbes of Locke, de suggestie dat het 
doel van het zelfbehoud, dat kenmerkend is voor alle staten (EL XI, 5),  
alles zou toelaten dat noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van het 
breken van de wet. Integendeel, een beleid zonder beperkingen of res-
tricties is eigen aan een despotisch regime (EL III, 10). Het gebruik 
van misleidende technieken zoals spionage wordt niet beschouwd 
als een gewone praktijk die door de heerser kan gebruikt worden: de 
goede heerser moet zijn onderdanen vertrouwen (EL XII, 23). Deten-
tie moet alleen worden toegestaan wanneer personen ervan verdacht 
worden criminele daden te hebben gesteld, en alleen voor een korte 
periode tijdens welke deze onderdanen nooit hun vrijheid verliezen. 
Zelfs tegen geheime samenzweringen moet opgetreden worden binnen 
de normen gesteld door de wet (EL XII, 17).

Montesquieu heeft zijn plaats verdiend in de geschiedenis van het 
denken over strafrecht en dit vooral omwille van zijn fundamentele 
opvatting dat de vrijheid van de burgers voornamelijk afhangt van 
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de goedheid van de strafwetten (EL VI, 9; XII, 2; 28). Met goedheid 
bedoelde Montesquieu dat het strafrecht niet moet bepaald worden 
door de willekeur van de wetgever, maar door de specifieke aard van 
de misdaad. Er zijn vier soorten misdrijven: zij die schadelijk zijn voor 
de religie, zij die schadelijk zijn voor de moraal, zij die schadelijk zijn 
voor de publieke rust (openbare orde), en zij die schadelijk zijn voor de 
veiligheid van het subject (EL XII, 4).

Voor zover het de auteur betreft  verdienen alleen de misdrijven 
behorende tot die laatste categorie (verkrachting, diefstal, moord enzo-
voort) een klassieke straf, omdat misdaad alleen via het strafrecht moet 
aangepakt worden als het directe en zichtbare schade toebrengt aan de 
gemeenschap. De andere categorieën verdienen andere antwoorden 
(EL XII, 4). Zeker wat betreft religieuze vergrijpen (denk maar aan 
hekserij), mag er geen gebruik worden gemaakt van het strafrecht zo 
er geen publieke of uitwendige daden of handelingen zijn.

We vinden bij Montesquieu geen volledige analyse van alle mis-
drijven, maar toch legt hij de basis voor een min of meer systematische 
toepassing van het schadebeginsel in het strafrecht, waarmee hij zijn 
tijd ver vooruit is. Het beginsel verklaart de aanname van ‘strafrecht 
met mate’, dat wil zeggen: de idee dat het strafrecht alleen toeziet op 
echt schadeverwekkende feiten.

Het is pas met John Stuart Mill (1806-1873) dat dit beginsel cen-
traal komt te staan in discussies over het strafrecht. Mill ziet het als 
sleutel tot een goede balans tussen individuele onafhankelijkheid en 
sociale controle.34 Naar zijn oordeel vormde het een nieuw instrument. 
Eeuwenlang werd, aldus Mill, op het politieke en aanverwante terrei-
nen sociale dwang georganiseerd zonder enig objectief of rationeel cri-
terium. Met het schadebeginsel kan het nu anders: als uitgangspunt de 
menselijke vrijheid nemend, stelt het beginsel voorop dat het individu 
alleen kan worden beperkt, door een samenleving of door een mede-
burger, als zijn of haar handelingen schade toebrengen. Schade voor 
anderen, en dus niet schade voor zichzelf, vormt een noodzakelijke 
voorwaarde voor vrijheidsbeperking.35 Een noodzakelijke, maar op 
zich nog geen voldoende voorwaarde, aldus Mill: zo bijvoorbeeld kun-
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nen de kosten van handhaving leiden tot het besluit niet in te grijpen, 
ook al is schade voorhanden.

Het schadebeginsel heeft een indrukwekkende opmars gemaakt in 
het Westerse denken, en werd een sleutelbegrip in vele discussies over 
de behoefte aan nieuwe strafbaarstellingen.36 Belangrijke auteurs zoals 
Herbert Hart en Joel Feinberg namen Mill’s devies over, dat schade 
een noodzakelijke doch niet voldoende voorwaarde vormt voor wet-
shandhaving.37 Mill wordt daarbij telkens als uitgangspunt genoemd, 
en hij eiste die eer ook voor zichzelf op. Montesquieu daarentegen, die 
meer dan een eeuw eerder een gelijkaardige lans brak in zijn twaalfde 
boek van De l’Esprit des Lois (1748!), deed dat niet. Ten onrechte, hoe-
wel het ontegensprekelijk zo is dat Montesquieu te veel observator 
blijft, en niet systematisch ingaat op de vier groepen misdrijven die 
hij identificeert. Zo zou men van een vrijheidminnende filosoof min-
stens kritische vragen verwachten omtrent de drie groepen misdrij-
ven waarvoor hij het strafrecht ongeschikt acht, met name religieuze 
misdrijven, moraalmisdrijven en misdrijven tegen de openbare orde. 
Wat ontbreekt is een rechtstreekse afwijzing van elk systeem dat het 
label ‘misdrijven’ voor dit soort zaken gebruikt, maar dat was in 1748 
duidelijk nog een brug te ver.

De l’Esprit des Lois bevat wel meer belangrijke inzichten. Montes-
quieu denkt niet alleen als een der eersten na over strafbaarstelling, 
maar ook over de opsporing van misdrijven, en over de rol van de 
politie. Goede wetgevers zouden bijvoorbeeld eerder misdaden moe-
ten trachten te voorkomen dan al uitgevoerde misdaden bestraffen 
(EL VI, 9). Zware misdaad is karakteristiek voor despotische regimes 
en een tempering van de bestraffing is een teken van vrijheid van een 
gemeenschap (EL VI, 9). Brutale straffen zullen het publiek brutali-
seren. Het martelen van onderdanen is niet noodzakelijk. Een goed 
gecontroleerde samenleving zoals de Engelse kan het stellen zonder 
martelen, en daaruit volgt geen negatief resultaat. De wet moet de 
mensen beter voorstellen dan ze in feite zijn. Het aan de schandpaal 
stellen kan criminele bestraffing gedeeltelijk overbodig maken. In een 
gematigde staat zorgen schaamte en angst ervoor dat vele misdaden 
niet begaan worden (EL VI, 12; 17).
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Het voorgaande toont ons een zeer humane liberale denker, die 
tegen de valavond van de Franse Revolutie goed bestudeerd werd 
door Beccaria, die algemeen doorgaat als de vader van het humane 
strafrecht (met de publicatie in 1764 van Dei delitti e delle pene). Mon-
tesquieu’s verslag van een samenleving waarin eer en deugd de toon 
zetten, en waarin schaamte zorgt voor zelfcensuur van ongewenst 
gedrag, verrijkt de inzichten van tijdgenoten als Locke en Hobbes die 
voornamelijk op de macht van het zwaard vertrouwden om de orde te 
garanderen. De wet laat in Montesquieu’s visie aan de onderdanen een 
eigen ruimte waarin ze het goede en de eer kunnen ontwikkelen. De 
publieke opinie, eerder dan de wet reguleert deze privésfeer (EL VI, 9), 
en daar kunnen gedachten niet strafbaar zijn. Strafbaarheid is er enkel 
als ze de vorm van uitwendige handelingen aannemen (EL XII, 11).

6. Montesquieu’s passie voor vrijheid een tweede maal 
herbekeken (strafrecht)

Montesquieu heeft zijn ideeën over strafrecht grotendeels uitgeschre-
ven in het twaalfde boek van De l’Esprit des Lois. Betrekt men bij dit 
boek ook de inzichten van de auteur over politie en bestuurlijke hand-
having die men ook in andere delen van hetzelfde werk aantreft, dan 
krijgt het voorafgaande toch een andere kleur.

In het achttiende-eeuwse Frankrijk werd de term police, politie 
in grote lijnen gebruikt om te verwijzen naar het algemene interne 
bestuur op een bepaald grondgebied, en daaronder viel het toezicht op 
de markten, bedelaars, zoogmoeders, brandweer, straatverlichting, en 
ook het toezicht op politieke activiteiten en misdaadbestrijding. Die 
twee laatste aspecten van de term worden door Montesquieu weggela-
ten bij zijn bespreking van het gegeven politie. Voor Montesquieu gaat 
het bij politie om zaken die alledaags zijn, die met andere woorden elke 
dag gebeuren. De details zijn meer een zaak van simpele regels dan 
van wetgeving. Centraal bij politie staan goede manieren en gewoon-
tes, en die verander je niet bij wet, doch precies via een goede politie  
(EL XIX, 14).38 Een goed ‘gepolitieerde’ samenleving, aldus Montes-
quieu, creëert een burgerlijke samenleving die afwijkt van de zeden 
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en gewoonten van het ancien régime, door bijvoorbeeld geen gebruik 
te maken van het strafrecht (EL XXVI, 24). Een goed bestuur blijft 
met wetgeving af van de politie (openbare ordehandhaving), maar laat 
deze over aan de magistraten die verondersteld worden over het volk te 
waken en hen van misbruiken te doen afzien. De politie is er om toe-
zicht te houden op het volk, hen te behoeden voor misbruiken, maar 
niet om hen te bestraffen (EL XXVI, 24).

Die visie op politie is niet zonder problemen. Montesquieu leidt uit 
de aard van de zaak af dat de politie niet een kwestie van wetten is, 
maar van inzichten van de magistraten en van alledaagse reguleringen 
die verschillend zijn van de wetten.39 Begrip kan getoond worden voor 
Montesquieu’s preoccupatie met gematigde wetgeving en zijn sociolo-
gische allergie voor wettelijke tussenkomsten in de wereld van zeden 
en gewoonten.40 Hij is een pleitbezorger voor de vrijheid van zeden die 
vertrouwt op werk, voorspoed en goede voorbeelden om eventuele wij-
zigingen op dit terrein door te voeren. Meer zelfs, zijn laat ons zoals we 
zijn, mag beschouwd worden als een verloren gegane waarschuwing 
tegen de idee van maakbare samenlevingen.41

Toch wil het ‘mindere kwaad’ niet zeggen ‘geen kwaad’. Zijn weinig 
kritische houding ten overstaan van magistraten en het lokale beleid 
dat het volk moet controleren wekt dan ook verbazing. Staan er geen 
vrijheden op het spel bij het opleggen van bestuurlijke normen gecon-
troleerd door lokale actoren?

Cru gesteld wijst het voorgaande niet echt op een grote vrijheids-
passie, doch eerder op een voorkeur voor gematigde vrijheid. Montes-
quieu’s gelijkstelling van vrijheid met de wet en als een vorm van vei-
ligheid of gemoedsrust, komt alzo in een bijzonder daglicht te staan. 
Om deze vrijheid te bekomen moet de overheid alles doen om angst 
weg te nemen (EL XI, 6). De politie, begrepen als een door de staat 
georganiseerd systeem van sociale controle buiten de wetten om, is 
het systeem dat deze vrijheid als rust moet beschermen. Vandaar 
dat het buiten de wet gehouden moet worden. De politie vormt een 
flexibel systeem van constante controle en correctie, toevertrouwd 
aan staatsorganen met een discretionaire macht. Men aanvaardt het 
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geheel, omdat het volk dat gecontroleerd en gecorrigeerd wordt buiten 
het strafsysteem gehouden wordt.42

Benjamin Constant (1767-1830) plaatste in Principes de politique 
(1806-1810) als een van de weinigen (eersten?) kritische kantteke-
ningen bij Montesquieu’s beperkte zorg voor individuele vrijheden.43 
Montesquieu, zo schrijft Constant, is alleen bezorgd over de bescher-
ming van eigendom tegen acties van de staat. Nergens in zijn werk is 
enige bezorgdheid te bekennen voor het lot van het individu dat in 
staatshanden valt en, zo voegt Constant er venijnig aan toe: Montes-
quieu is daarmee niet meer dan een exponent van een land met een 
diepe egoïstische traditie.44

Constant gaat langdurig in op de risico’s die Montesquieu’s voor-
stellen over preventie en politie meebrengen. Mensen hebben het bij 
het foute eind wanneer ze een discretionair politietoezicht aanvaar-
den. Een onderscheid maken tussen politiezaken en criminele zaken, 
zoals Montesquieu dat doet, is voorbijgaan aan het vermogen tot wil-
lekeur dat van alle geledingen van de maatschappij bezit kan nemen.45 
Willekeur kan overal opduiken, ook in de sfeer van politie. Preven-
tieve maatregelen ten opzichte van individuen of bepaalde klassen zijn 
niet verschillend van staatsacties in de criminele sfeer: het enige ver-
schil is dat de straf aan de misdaad voorafgaat.46 Het is daarom nodig 
de actieradius van de overheid op het vlak van preventie zorgvuldig 
vast te leggen. Interventies in het leven van burgers door de heersende 
magistraat mogen geen vanzelfsprekendheid of alledaagse routine 
zijn. Er moet sprake zijn van een aanwijzing dat zo’n ingreep nodig is 
of van een begin van een misdaad, en er mag geen politie van louter 
intenties zijn.47 Politiewerk moet alleen begrepen worden als toezicht, 
niet als corrigerend optreden.

Elders hebben we al een lans gebroken voor de herontdekking van 
Constant, die als geen ander een sensibiliteit heeft ontwikkeld voor 
minder evidente vormen van sociale controle en intrusie.48 Zijn oproep 
om het terrein van het politiewerk en de bestuurlijke handhaving van 
normen en waarden aan transparante wetgeving en voorwaarden te 
binden, is alleszins niet gehoord. Het legaliteitsbeginsel (geen straf 
zonder wet) is beperkt tot het terrein van het strafrecht en overheden 
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allerhande hebben, ook bij ons met gretigheid een handhavingssys-
teem ontwikkeld buiten het strafrecht om; een systeem waarbij magis-
traten of gemeentelijke ambtenaren normen bepalen én opleggen met 
als enige troost voor de ‘bestraften’ dat de boete niet op het strafregis-
ter komt te staan (maar wel in parallelle systemen van registers).49

Vaak zijn deze alternatieve handhavingssystemen niet louter 
repressief, vergeldend of controlerend, maar worden ze, althans door 
de overheden die er gebruik van maken, gezien als preventief en wel-
zijns-georiënteerd. Voor België concludeert Elke Devroe op die grond 
dat het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties deel 
uitmaakt van een breder en hybride conglomeraat van ‘tegenstrijdige 
en contradictorische strategieën en tendensen’ waarvan repressie er 
slechts één is.50 Die vaststelling maakt het bestaan van deze infralegale 
systemen niet minder problematisch in het licht van heersende juridi-
sche beginselen en de constitutionele zorg voor machtsbeheersing.51

Gwen Robinson lanceerde recent terecht een call to arms aan 
wetenschappers om deze juridische Assepoester uit de schaduw van 
het strafrecht te halen. Noch het omfloerste taalgebruik rond deze 
handhavingssystemen, noch het hybride karakter en de relatieve 
onzichtbaarheid ervan, mogen ons daarbij tegenhouden.52

7. Nabeschouwing en liefdesverklaring

In deze bijdrage is aan de hand van Locke gekeken naar Montesqui-
eu’s constitutionele project, en daarbij geholpen door Constant, naar 
Montesquieu’s opvattingen over strafrecht. Het thema van de vrijheid 
vormde de gemeenschappelijke lens.

De l’Esprit des Lois introduceert niet alleen een boeiende, veelbelo-
vende sociologische methode in de politieke theorie (met psychopoli-
tieke klemtonen), maar levert ook grote constitutionele bouwstenen op 
waar tot vandaag mee gewerkt wordt. Montesquieu komt tot nieuwe 
classificaties van bestuurlijke systemen, en van de staatsmachten. Zijn 
behandeling van deze drie machten (de uitvoerende, wetgevende en 
rechterlijke macht) is subtiel en oogt hedendaags. Scheiding en ver-
wevenheid van machten vormt de kern van een complex programma 
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waarin ook oog is voor machtsmisbruik binnen de respectievelijke 
machten. Zijn pleidooi om de rechterlijke macht niet aan professionele 
rechters toe te vertrouwen en om de wetgevende macht toe te vertrou-
wen aan een dubbele kamer, vloekt met gemaakte en lopende beleids-
keuzen in België en Nederland.

In vergelijking met Locke’s Second Treatise, die andere constitu-
tionele klassieker, is de analyse vollediger en hedendaagser. Wel ont-
breekt opvallend genoeg een articulatie over een recht op verzet bij 
machtsmisbruik van de soeverein, en over Locke’s idee van afdwing-
bare en onvervreemdbare rechten. Een nadere blik op Montesquieu’s 
vrijheidsconcept vervolledigt het beeld van een vroege, visionaire con-
stitutionalist met conservatieve trekjes. Vrijheid wordt niet gezien als 
een actief beginsel dat samenlevingen kan transformeren, maar als 
een gegeven dat in een vooraf bepaalde context al dan niet aanwezig is.

Eenzelfde beeld roept Montesquieu op als denker van het straf-
recht: visionair en humanistisch, onder meer door zijn toetsing van 
bestaande misdrijven aan het schadebeginsel, door zijn afwijzing van 
het gebruik van het strafrecht voor niet-schadelijke feiten, en door zijn 
verwerping van wrede technieken en straffen.

Maar tezelfdertijd oogt Montesquieu minder bezorgd over de poli-
tie van het gepeupel dat hij aan magistraten met veel discretionaire 
macht wil toevertrouwen. Montesquieu kan op dit punt als spiritueel 
theoreticus verantwoordelijk gehouden worden voor sommige van de 
gebreken in het Westerse rechtssysteem. Zijn oordeel dat sommige 
kleine dingen uit de sfeer van de wet en het strafrecht moeten gehou-
den worden is in de grond paternalistisch en moeilijk te verzoenen met 
moderne gevoeligheden en de bezorgdheid voor de vrijheid van keuze 
in privézaken.

‘Theoreticus’, omdat Montesquieu de praktijk van het plaatsen van 
discretionaire politie op het gepeupel niet heeft uitgevonden (maar het 
integendeel wou humaniseren, zonder het evenwel ter discussie te stel-
len). Ortega y Gasset heeft mooi aangegeven in welke mate vooral de 
negentiende eeuw een revolutionaire eeuw is geweest, een wissel naar 
het heden met de creatie van een nieuw menstype met nieuwe gevoe-
ligheden. In Montesquieu’s tijd hield het leven van de gewone man 
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in de kern altijd beperkingen in, plichten, afhankelijkheden, kortom 
druk die op hem werd uitgeoefend. Pas in de negentiende eeuw zou 
dat veranderen en zou een leven van hindernissen plaatsmaken voor 
een leven van onbegrensde mogelijkheden.53 Ook Sloterdijk trekt 
eenzelfde cesuur. De leefwereld van de vroegere mens noemt hij het 
‘ecosysteem van de resignatie’, waarin de mens zich sinds onheuglijke 
tijden leerde schikken naar schijnbaar en onafwendbaar onheil. Dit 
systeem komt pas in de decennia voor de Franse Revolutie tot zijn 
einde. ‘Alleen onder het gesternte van de Verlichting kon de wraak tot 
een baanbrekend motief uitgroeien – zowel in de particuliere als in 
politieke aangelegenheden’.54 Er zijn twee manieren om Montesquieu 
te duiden: als een exponent en verdediger van een ecosysteem dat we 
vandaag afwijzen, of als denker die heeft meegewerkt aan de perspec-
tiefwissel.55

Foqué en ‘t Hart, die in ons taalgebied met veel gezag over Mon-
tesquieu geschreven hebben, erkennen de conservatievere aspecten in 
het werk van Montesquieu, maar ze prijzen ook zijn zoektocht naar 
een wetssysteem en een grondwettelijk model dat ons behoedt voor 
elk instrumenteel gebruik van macht en wet.56 Zo bezien was Mon-
tesquieu één van de eersten die expliciet een politieke gemeenschap 
geconcipieerd heeft waarin de wet niet gezien wordt als stuurknuppel 
van een gecentraliseerd instituut.

Ons hart gaat uit naar de zachtere pagina’s van Boek XIX van De 
l’Esprit des Lois, waar Montesquieu het heeft over de mislukte poging 
van Peter I om de baarden van de mannen en de kledij van de vrou-
wen in Moskou te vervangen door middel van de wet. Montesquieu 
toont ons een manier om te begrijpen waarom vrijheid in het geding 
komt als overheden zich met zaken bemoeien die mensen als persoon 
treffen, en niet als burger. Wanneer overheden de dominante gewoon-
ten of overtuigingen krenken, voelen mensen zich aangetast in hun 
vrijheid en in hun manier van zijn, en wordt dit ervaren als een daad 
van tirannie (EL XIX, 3).57 Het persoonlijke wordt politiek wanneer 
geraakt wordt aan de gewoonten en overtuigingen van een volk.

Opnieuw valt op dat Montesquieu niet echt stelling neemt waar dat 
naar onze eigentijdse smaak had gemoeten. Hij observeert en schijnt 
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de keizer aan te bevelen anders te werken met die baarden om zijn 
doel te bereiken. Er is bij Montesquieu geen pleidooi voor het recht 
om baarden te dragen. We zijn nog altijd ver weg van Mill’s punk atti-
tude waar de gemeenschap geschokt wordt door de keuze van kleren 
of haar. De sociologische methode van Montesquieu leert ons niet 
wat vrijheid zou moeten zijn, wél hoe vrijheid in een gegeven context 
ervaren wordt, of juist niet. Nog preciezer: Montesquieu leert ons te 
begrijpen waarom sommige zaken die te maken hebben met de mens 
als burger of als mens, niet verbonden zijn met de vraag van de vrij-
heid. De geest van de mens wordt bepaald door verschillende factoren: 
klimaat, religie, wetten, prioriteiten van de overheid, het verleden, de 
zeden, de gewoonten et cetera (EL XIX, 4). Deze factoren bepalen de 
algemene geest van een gemeenschap, de opinie die de mens heeft over 
de wereld en over de vrijheid.

Ons begrip van vrijheid, hoe we denken over onze vrijheid, is dus 
het resultaat van een proces dat het individu en de mensheid ver over-
stijgt. Een mens alleen kan dit proces niet manipuleren. Vrijheid is 
niet geheel arbitrair, maar is ook niet geheel objectief noch universeel 
bepaald. Het begrip van de vrijheid en de identificatie van zaken die 
met vrijheid te doen hebben is een subjectief proces. Het is zeker niet 
uit te sluiten dat mensen zich wel eens vergissen over het gewicht dat 
ze moeten toekennen aan deze zaken (EL XIX, 5-6). Door te reflec-
teren over hun vrijheid evalueren mensen de levenskwaliteit die een 
gemeenschap biedt.

Dit belangrijke inzicht van Montesquieu kan nog een stap verder 
gedragen worden.  Zelfs  onze meest individuele claims over vrijheid 
dragen steeds het teken van een algemene geest. In een discussie over 
kledingkeuze duiken elementen op die de kwestie van de kleder-
dracht relevant maken voor het vraagstuk van de vrijheid in een gege-
ven samenleving. Individuele vrijheidsclaims hebben bijgevolg altijd 
een collectieve dimensie. Vrijheid is daarom ook niet de bevrijding 
van externe bedreigingen zoals Hobbes het wilde, maar heeft alles 
te maken met de aanpassing van collectieve factoren die werkzaam 
zijn als algemene geest achter de notie van vrijheid. Deze geest achter 
de vrijheid laat de observator toe om bepaalde vrijheidsbelangen in 
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een gegeven gemeenschap te ontwaren, maar vormt op zichzelf geen 
bescherming tegen machtsmisbruik. We eindigen graag met volgende 
bedenking van Constant:

‘La nature des choses, la disposition des esprits en diminuent quel-
quefois les excès; mais ce système est néanmoins accompagné toujours 
de graves inconvénients. Cette doctrine crée et jette au hasard dans la 
société humaine un degré de pouvoir trop grand pour lui-même et qui 
est un mal en quelques mains que vous le placiez. Confiez-le à un seul, 
à plusieurs, à tous, vous le trouverez également un mal. Vous vous en 
prendrez aux dépositaires de ce pouvoir et suivant les circonstances, 
vous accuserez tour à tour la monarchie, l’aristocratie, la démocratie, 
les gouvernements mixtes, le système représentatif. Vous aurez tort. 
C’est le degré de force et non les dépositaires de cette force qu’il faut 
accuser. C’est contre l’arme et non contre le bras qu’il faur sévir. Il y a 
des masses trop pesantes pour la main des hommes.’58

Montesquieu was in de eerste plaats een observator van de werking 
van de vrijheid in bepaalde samenlevingen. Zijn liefhebberij ligt daar 
en niet in het beminnen van de vrijheid omwille van de vrijheid.
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