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Logister heeft dit inzicht echter niet op zijn eigen werk betrokken. Hij heeft
zichzelf niet de vraag gesteld: Als ik Dewey en het pragmatisme omarm, wat
betekent dit dan voor mijn rol als vertolker van deze traditie in de eenen-
twintigste eeuw? Ik denk dat een antwoord op deze vraag had geleid tot een
studie waarin de accenten meer hadden gelegen op de betekenis van het
pragmatisme in het huidige tijdsgewricht en minder op een reconstructie
van Deweys werk. Vrij naar een oude joodse wijsheid zou men kunnen zeg-
gen dat de relevante vraag voor Logister als pragmatist niet was: ‘Hoe moet
ik een goede Deweyaan zijn?’. De vraag die hij zichzelf als pragmatist had
moeten stellen was: ‘Hoe moet ik een goede Louis Logister zijn?’.
Dit alles neemt niet weg dat Logister een handzame studie heeft afgeleverd
over het politieke denken van Dewey. Hij heeft daarmee een zorgelijke
leemte gevuld in de Nederlandstalige filosofische literatuur en Dewey de
serieuze aandacht gegeven die hij verdient. Zijn pragmatische plicht om
zich met de problemen van vandaag uiteen te zetten, kan Logister altijd nog
in zijn volgende boek waarmaken.

Wouter de Been (Tilburg)

Walter van Gerven, The European Union. A Polity of States and Peoples,
Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing 2005, 397 p.

Het unieke karakter van het boek The European Union, A Polity of States and
Peoples schuilt in de evenwichtsoefening die Walter van Gerven maakt tus-
sen de normatieve wenselijkheid en de empirische levensvatbaarheid van
de steeds hechter wordende Unie van Europese Staten en Volkeren. In zijn
onderzoek stelt Van Gerven vanuit zijn ruime ervaring met de feitelijke
technische complexiteit van het Europese recht, van het Europees beleid en
van de Europese geschiedenis, normatieve vragen aangaande de legiti-
miteit van het huidige Europese bestuur. Walter van Gerven is oud-hoogle-
raar in het Belgisch privaatrecht, in de rechtstheorie en in het Europees
recht. Hij bekleedde de functie van voorzitter van de Belgische
Bankcommissie en van Advocaat-Generaal aan het Hof van Justitie.
Daarenboven kan hij zich de auteur noemen van verschillende juridische
standaardwerken, zowel van rechtstheoretische, als van positiefrechtelijke
aard. Het hier besproken boek verscheen gelijktijdig in Oxford en Stanford.
De evenwichtsoefening tussen enerzijds de normatieve wenselijkheid en
anderzijds de empirische levensvatbaarheid van de steeds hechter worden-
de Unie van Europese Staten en Volkeren is buitengewoon relevant. De
Europese Unie gaat immers gebukt onder een legitimiteitscrisis. Deze crisis
baart niet langer enkel normatieve wetenschappers zorgen, maar wordt
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een politiek probleem dat grote risico’s voor het Europese integratieproces
in zich draagt, nu regeringsleiders steeds vaker de toekomst ervan in de
handen van de burgers leggen. Hoewel het boek is verschenen voor de nega-
tieve referenda-uitslagen die de Europese Unie in een nog diepere legitimi-
teitscrisis hebben gestort, is de relevantie ervan alleen maar toegenomen,
omdat het erin slaagt een theoretisch kader te schetsen, weloverdacht van-
uit de praktijk.
Sinds het Verdrag van Maastricht neemt de legitimiteit van de Unie in de
ogen van de burgers steeds verder af. Aanvankelijk kon de EGKS en even
later de EEG rekenen op de stilzwijgende steun van brede bevolkingsgroe-
pen. Deze zogenaamde ‘permissieve consensus’ (zie L. Lindberg & S. Schein-
gold, Europe’s Would-Be Polity, Englewood Cliffs: Prentice Hall 1970) stelde
de Europese elite in staat het integratieproces veertig jaar lang succesvol
voort te stuwen. De vertrouwenscrisis kwam vervolgens voor het eerst dui-
delijk tot uiting in het ratificatieproces van het Verdrag van Maastricht.
Referenda in Frankrijk en Denemarken verliepen moeizaam. Bovendien
werd het Verdrag van Maastricht in Duitsland en Denemarken juridisch op
de korrel genomen. Het Duitse Grondwettelijk Hof en het Deense Hoog-
gerechtshof concludeerden na lang aarzelen dat het Verdrag verenigbaar
was met de respectieve nationale grondwetten. De erosie van de ‘permissie-
ve consensus’ werd echter onmiskenbaar met de referenda ter ratificatie
van het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa (hierna:
Grondwettelijk Verdrag) in de lente van 2005. Dit Grondwettelijk Verdrag
werd voorbereid door de tot de verbeelding sprekende Europese Conventie.
Na mislukte onderhandelingen in december 2003 bereikten de staats- en
regeringsleiders van alle Europese lidstaten tijdens een top in juni 2004 een
akkoord over het door de Conventie ontworpen document. Het Grondwet-
telijk Verdrag kon echter pas in werking treden, nadat alle lidstaten het
document geratificeerd zouden hebben. De onverwachte negatieve referen-
daresultaten in Nederland en Frankrijk hebben de Europese Unie in een
politieke impasse gestort. Commentatoren hebben een veelheid aan motie-
ven aangereikt voor de afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag door de
Franse en Nederlandse burgers. Alleszins kan men besluiten dat de
Europese Unie lijdt onder een manifeste vertrouwenscrisis. Hierbij moet de
kanttekening worden gemaakt dat de afwijzing door de bevolking niet
zozeer is gericht tegen het Europese integratieproces op zich, maar veeleer
tegen de specifieke invulling die aan het integratieproces wordt gegeven.
Recente opiniepeilingen wijzen erop dat de slogan ‘Ja aan Europa, neen aan
Maastricht’, kenmerkend voor de ratificatieprocedures van het Verdrag van
Maastricht, nog steeds van toepassing is. De Europese integratie als zodanig
geniet nog steeds de instemming van de meerderheid van de bevolking van
de verschillende lidstaten, maar het vertrouwen in de instellingen heeft
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een alarmerend dieptepunt bereikt (Eurobarometer nr. 64, December 2005,
<http://europa.eu.int/comm/public opinion/>).
Het ratificatieproces ter goedkeuring van het Verdrag van Maastricht heeft
aanleiding gegeven tot ‘the normative turn in EU studies’ (zie R. Bellamy &
D. Castiglione, ‘Legitimizing the Euro-Polity and Its Regime: The Normative
Turn in EU Studies’, in: European Journal of Political Theory 2003, No. 2, p. 1).
Toch is een goede evenwichtsoefening tussen empirische levensvatbaar-
heid en normatieve wenselijkheid in EU-studies nog steeds geen vanzelf-
sprekendheid.
Vele auteurs hebben geen oog voor de vraag naar de democratische legiti-
miteit van het Europese bestel of durven zich niet te wagen aan de norma-
tieve sprong. Ze ontrafelen de complexe wijze waarop de Unie werkt, zonder
zich vragen te stellen over hoe de Unie zou moeten werken om legitiem te
zijn. Theorievorming over de grondslagen van de Europese integratie blijft
achterwege, niet alleen in wetenschappelijke kringen, maar ook en vooral
op bestuursniveau. Europese politiek wordt verengd tot functioneel bestuur
en slaagt er niet in de dagdagelijkse politiek te overstijgen. Vele fundamen-
tele vragen die verband houden met de grondbeginselen van de Unie laten
een oorverdovende stilte na. De grenzen van de Unie zijn ambigu, de vraag
naar de staatkundige vorm vormt nog steeds een taboe, de Europese prio-
riteiten weerspiegelen een utilitaristische optelsom van de verschillende
nationale belangen, enzovoort. De Europese identiteit is met andere woor-
den onduidelijk. Deze onduidelijkheid kan worden verklaard vanuit de
stapsgewijze integratiestrategie, kenmerkend voor Jean Monnet. Hoewel
zijn politique des petits pas ongetwijfeld het succes van de Europese inte-
gratie in zich draagt, hebben de opeenvolgende gefragmenteerde verdrags-
herzieningen niet bijgedragen tot een antwoord op de vraag naar de iden-
titeit van de Unie. De fundamenten van de Europese constructie zijn
onduidelijk. Deze onduidelijkheid creëert vervreemding en scepsis bij het
Europese publiek.
Andere auteurs negeren vaak de sui generis politieke en juridische struc-
tuur van de Europese Unie en bieden een van de empirie geïsoleerde theo-
rievorming rond democratie en rechtsstatelijkheid. Democratische en
rechtsstatelijke idealen waarvan de invulling elke empirische levensvat-
baarheid ontbeert, kunnen echter evenmin soelaas bieden voor de legitimi-
teitscrisis waarin de Europese Unie zich bevindt.
Het unieke karakter van het besproken boek moet worden begrepen tegen
de achtergrond van de hierboven geschetste legitimiteitscrisis. Het boek
vermijdt empirische leegheid doordat het geschreven is vanuit jarenlange
praktijkervaring met het Europese bestuur. Evenmin kan het beschuldigd
worden van normatieve blindheid, doordat het voortdurend acht slaat op de
grondslagen van de Europese integratie. Het boek biedt een vergelijkende
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conceptuele analyse. De auteur analyseert het concept democratische legiti-
miteit en onderscheidt vier essentiële kenmerken. In de concretisering van
deze analytische distincties vergelijkt hij de bestuursstelsels van de Europese
lidstaten en van de Verenigde Staten. Bovendien wordt een multidisciplinaire
benadering gevolgd. Hoewel het boek werd geschreven vanuit een juridisch
perspectief, heeft de auteur zich eveneens laten inspireren door onderzoek uit
andere disciplines, zoals de politieke wetenschappen en de recente Europese
en Amerikaanse geschiedenis. Hierbij zou ik willen opmerken dat de uitzon-
derlijke expertise van de auteur niets afdoet aan de verstaanbaarheid en de
toegankelijkheid van het boek voor lezers die minder vertrouwd zijn met de
problematiek. Voor lezers die daar wel mee vertrouwd zijn, bevat het boek een
veelheid aan voetnoten met gedetailleerde informatie over aanvullende lite-
ratuur.
Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken. In het eerste, inleidende hoofdstuk
(‘The European Union’s Institutions, Identity, and Values’) slaagt de auteur er
wonderwel in de vijftigjarige integratiegeschiedenis en de daaruit gegroeide
institutionele architectuur en complexe werking van de Unie helder en sum-
mier uiteen te zetten. Bovendien stelt hij in dit hoofdstuk de vraag naar de
Europese identiteit aan de orde. Daarbij worden vragen én antwoorden over
de staatkundige finaliteit van het Europese integratieproces niet geschuwd.
De auteur stelt dat de Unie geen natiestaat moet of wenst te worden, maar
wel een politieke entiteit met een hoge graad van democratische legitimiteit.
In de volgende vier hoofdstukken worden vervolgens criteria aangereikt
om de democratische legitimiteit van het huidige Europese bestuur te toet-
sen. Hoofdstuk 2 (‘Accountable Government’) vermeldt de verantwoor-
dingsplicht (‘executive branch must render account to parliament in respect
of action undertaken or proposed for the future’, p. 63) en de politieke ver-
antwoordelijkheid (‘executive branch can be held responsable by parlia-
ment for action that was undertaken in the past’, p. 63) van de executieve
macht als eerste kenmerk van democratisch bestuur. De auteur neemt een
positieve evolutie waar op Europees vlak, zowel wat betreft de verplichting
van Commissieleden om rekenschap af te leggen in het Europees parlement
voor hun beleid, als wat betreft de noodzaak voor hen om af te treden wan-
neer ze niet langer kunnen rekenen op een meerderheid in dat parlement.
De politieke aansprakelijkheid moet zijns inziens in een democratisch stel-
sel worden aangevuld met juridische aansprakelijkheid. In het derde hoofd-
stuk (‘The Rule of Law’) gaat hij na in hoeverre de Unie een rechtsstaat is of
beter: een rechtsgemeenschap die zich onderwerpt aan de rule of law. Eerst
wordt evenwel de terminologische verwarring rond de concepten rule of
law en rechtsstaat opgehelderd (p. 105-109). Met een rechtsgemeenschap die
zich onderwerpt aan de rule of law wordt een politieke entiteit bedoeld,
waarbinnen de wettigheid van het handelen van overheidsinstanties kan
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worden onderworpen aan rechterlijke controle, op verzoek van een particu-
lier, of van een andere overheidsinstantie die zich benadeeld voelt in zijn of
haar prerogatieven. Ten aanzien van de tweede pijler van de Unie (Gemeen-
schappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid) bestaat nagenoeg geen rech-
terlijke controle. Dit valt echter nog enigszins te verantwoorden vanuit het
politieke karakter van dit beleidsdomein, waarin vele beslissingen worden
genomen, die niet echt judiciabel zijn. De beperkte rechterlijke controle in
de derde pijler (Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken), een
gevoelig domein vanwege mogelijke schending van grondrechten, draagt
echter ontegensprekelijk bij tot het legitimiteitsdeficit van de Unie. Wat de
eerste gemeenschapspijler betreft, kan de Unie worden beschouwd als een
rechtsgemeenschap die zich onderwerpt aan de rule of law.
In het vierde hoofdstuk (‘Good Governance’) beschrijft de auteur goed bestuur
als een derde noodzakelijk kenmerk van legitimiteit. Onder goed bestuur
wordt verstaan: een bestuur dat op integere en efficiënte wijze handelt (p. 161-
170), dat burgers gelijk behandelt (p. 171-176), dat discriminatie vermijdt en
positieve maatregelen neemt om excessieve ongelijkheden te verminderen of
weg te nemen (p. 176-182), en dat tot slot ook sociale rechtvaardigheid beoogt
(p. 183-207). Opnieuw legt de auteur de lezer een fascinerende comparatieve
analyse voor. Hij besluit dat integriteit en efficiëntie doelen zijn, die evenzeer
in de Unie als in de lidstaten worden nagestreefd. Wat het sociaal beleid
betreft, beklemtoont hij de grote verschillen tussen Europa en de Verenigde
Staten.
Een laatste legitimiteitstoets omvat open bestuur. Ook dit kenmerk, dat in
het vijfde hoofdstuk wordt behandeld (‘Open Government’), is onontbeer-
lijk voor een legitiem bestuur. Democratisch en goed bestuur vormen
immers slechts een illusie zonder de betrokkenheid van de burgers bij dat
bestuur.
In hoofdstuk 6 (‘Making a Constitution for Europe’) beschrijft en analyseert
Van Gerven het Grondwettelijk Ontwerpverdrag, zoals voorbereid door de
Europese Conventie. Aan de hand van de vier uiteengezette criteria gaat hij
na in hoeverre dit Verdrag bijdraagt tot de legitimiteit van de Europese
Unie. Zijn conclusie is voorzichtig positief.
Hoofdstuk 7 (‘Which Form of Government for Europe’) biedt een comparatieve
analyse waarin de twee traditionele bestuursvormen, het parlementair en het
presidentieel stelsel, op hun merites worden getest. Speciale aandacht gaat
uit naar bicameralisme en naar de rol van politieke partijen. Op basis hiervan
doet Van Gerven uitspraken over de bestuursvorm die het meest geschikt is
voor de Europese Unie. Hij pleit voor een sterk parlementair stelsel, en voor
een sterke executieve macht. Hij verdedigt het beginsel van representatieve
democratie, weliswaar ondersteund door instrumenten van participerende
democratie. Inzake participatieve democratie pleit Van Gerven echter niet
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voor opname van elementen van een directe volksdemocratie, zoals referenda
of de rechtstreekse verkiezingen van een president. De burgerparticipatie
moet veeleer gemedieerd worden langsheen sterke Europese politieke partij-
en en een sterk Europees middenveld. Parlementaire verkiezingen dragen de
voornaamste verwezenlijking van zowel representatieve als participatieve
democratie in zich. Wil deze burgerparticipatie en -representatie evenwel niet
hol zijn, dan moeten de parlementaire verkiezingen in de eerste plaats wor-
den voorafgegaan door campagnes waarin politieke partijen duidelijke
standpunten innemen ten aanzien van fundamentele keuzes die zich aan de
Europese constructie opdringen, en moeten zij, in de tweede plaats, determi-
nerend zijn voor de aanduiding van het toekomstig bestuur en het te volgen
beleid.
Het boek besluit met een korte epiloog waarin de meest recente ontwikke-
lingen worden besproken. De auteur bespreekt de op het Ontwerpverdrag
aangebrachte amendementen, de aanstelling van de Commissie Barroso en
de plaats van de Unie in de wereld.
The European Union. A Polity of States and Peoples vormt één van de zeldzame
boeken over Europese integratie, die vanuit de rechtspraktijk de behoefte
laten zien aan rechtsfilosofische en rechtstheoretische reflectie. Het biedt een
vanuit de praktijk weloverdacht referentiekader om te toetsen of Europese
institutionele hervormingen in het verleden en in de toekomst al dan niet bij-
dragen tot een betere Unie in termen van democratische legitimiteit. Op die
manier slaagt Walter van Gerven er als geen ander in een brug te slaan tussen
de normatieve wenselijkheid en de empirische levensvatbaarheid van de
steeds hechter wordende Unie van Europese Staten en Volkeren.

Stefanie Dierckxsens (Leuven)

S. Chambost, Proudhon et la norme. Pensée juridique d’un anarchiste, Rennes:
Presses Universitaires de Rennes 2004, 295 p.

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) riep zich in een tekst uit 1840 uit tot
anarchist. Tevens benadrukte hij in die tekst te zijn ‘vriend van orde’. Het is
niet de eerste ogenschijnlijke tegenstrijdigheid die bij Proudhon is te vin-
den. Zo is hij de enige ‘klassieke’ anarchist die over recht in positieve zin
heeft nagedacht en geschreven. Dat is velen die zich na hem anarchist
noem(d)en ontgaan of zij hebben dat wat schamper afgedaan met een ‘hij
was slachtoffer van juridisme’ (zoals de bekende, inmiddels overleden,
Franse anarchist D. Guérin mij schreef, toen ik hem in 1977 uitnodigde als
spreker voor een internationaal symposium over Anarchism and law op de
Erasmus Universiteit Rotterdam).
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