
.Europa ïs geen natie 
Naar een postparlernentaire democratie? 

Ta n n e l i e B lom 

De Europese Unie is geen populair onderwerp onder filosofen. Voorzover 'Europa' al 
op filosofische belangstelling heeft mogen rekenen, dan voornamelijk als referen
tiekader van cultuurtheoretische reflecties op identiteit en etnocentrisme. Van dis
cussies rond het Europese integratieproces en de politieke legitimiteit van de EU als 
het institutionele vehikel daarvan, hebben filosofen zich in den regel, verre gehou
den. l Deze stand van zaken mag zo niet verontrusting, dan toch in ieder geval verba
zing wekken. Daartoe volstaat al een blik op de formeel-juridische kenmerken van 
het Europese bouwwerk. Niet alleen is Europees recht - gemiddeld meer dan 2000 
reguleringen en directieven, per jaar - 'hoger' recht dan nationaal recht, op grond van 
de doctrine van de directe werking kan bovendien iedere rechtspersoon binnen de EU 
appelleren aan dit hogere recht, ook in het geval van een conflict met de eigen natio
nale overheid. Voeg daarbij de preëmptieve werking van het Europees recht, dat wil zeg
gen het principe dat het nationale overheden niet meer vrijstaat naar eigen inzicht 
en goeddunken te handelen op beleidsterreinen die onder de reguleringscompeten
tie van 'Brussel' zijn komen te vallen, en het wordt inzichtelijk waarom inmiddels al 
meer dan de helft van het hier te lande geldende recht van 'Europese' oorsprong is. 
Deirdre Curtin observeert bovendien dat de Europese besluitvorming inmiddels 
bijna tachtig procent van alle beleidsterreinen bestrijkt die ooit geacht werden het 
exclusieve domein van nationale overheden te vormen en daarbij gaat het niet alleen 
om sociaal-economisch of milieubeleid, "we hebben het dan ook over immigratie, 
politiewerk en strafrecht, om maar enkele terreinen te noemen die door velen tot de 
''binnenste kern" van nationale soevereiniteit worden gerekend/ (1997, 3). Tel bij die 
'binnenste kern' de EMU op, plus de voortschrijdende supranationale integratie van 
het defensie- en. buitenlands beleid, en verbazing over de afzijdigheid van politiek 
filosofen lijkt inderdaad op zijn plaats. 

Het zou echter onjuist zijn cle sprakeloosheid van filosofen vis-a-vis Europa te 
verklaren uit een principiële aversie tegenover alles wat met de EU te maken heeft. De 
diagnose die ik hier wil voorleggen en (deels) ook zal toelichten, luidt veeleer dat de 
politieke filosofie zichzelf in de weg zit bij het zoeken naar ten filosofische toegang tot 
'Europa'. Het zijn, anders geformuleerd, een aantal diepgewortelde veronderstellin
gen van de hedendaagse politieke filosofie zélf die een uiteenzetting met de realiteit 
van het Europese integratieproces hinderen en frustreren.2 In dit artikel zal ik mij 
concentreren op één van die 'denkblokkadcs'. Het betreft de vanzelfsprekendheid 
van de natiestaat als algemeen referentiekader, ais de gegeven' eenheid van al die 'ob-
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jectieve' structuren en processen waar politiek-filosofische uitspraken betrekking 
op hebben. Zoals Barry Holden constateert: 

'In ieder geval tot voor kort hebben verdedigers van de liberale democratie als 
een gegeven geaccepteerd dat de wereld is verdeeld in natiestaten en dat de libe
rale democratietheorie gericht is op de natiestaat als de fundamentele eenheid 
van politiek en heerschappij' (1993,10). 

Om te beginnen zal ik uiteenzetten dat aan het idee van de natiestaat enkele algeme
ne en abstracte noties van 'statelijkheid' ten grondslag liggen, die interfereren met 
de normatieve inhoud en reikwijdte van de hedendaagse politieke filosofie. Of om. 
het problematisch karakter daarvan te benadrukken: via het concept van de 'natie
staat' heeft binnen het politieke denken een in wezen empirisch-analytisch en his
torisch contingent model van de politieke werkelijkheid zijn intrede gedaan, dat 
niet alleen constitutief is voor het soort problemen waar de hedendaagse politieke 
filosofie zich voor interesseert, maar bovendien indirect hun mogelijke oplossingen 
conditioneert. 

Vervolgens zal ik deze diagnose verduidelijken en meer concrete inhoud geven 
aan de hand van de discussies rond het zogeheten 'democratisch tekort' van de EU. 
Zolang we vast blijven houden aan de natiestaat als het evidente en 'natuurlijke' 
raamwerk van democratische politiek, zo zal ik beweren, blijft er inderdaad weinig 
anders over dan steeds weer te klagen over het gebrek aan democratie binnen de EU 
en meer mogelijkheden tot politieke participatie van de Europese burgers te eisen. 
Als politiek filosofen blijven we dan echter noodgedwongen doof voor de recentelijk 
met meer nadruk verheven claim dat met de EU zich instituties en praktijken heb
ben gevormd die vanuit een normatief gezichtspunt te prefereren zijn boven de be
kende instituties en praktijken van de parlementaire democratie. De deiiberatieve, 
op consensus gerichte stijl van onderhandelen die de Europese beleidsnetwerken 
kenmerkt, de door de Commissie bewust uitgelokte lobby van allerhande (publieke 
en private, ideële en economische) organisaties, de relatieve openheid van de comito-
logy voor wetenschappelijke en technologische expertise, et cetera, zo luidt deze 
claim, heeft nieuwe vormen van 'regeren' voortgebracht die beter in staat zijn poli
tieke effectiviteit met sociale en politieke rechtvaardigheid te verzoenen. 

N a t i e s t a a t en d e m o c r a t i e 

Het begrip 'natiestaat' behoort tot die groep van concepten die zich in de laatste de
cennia van de achttiende eeuw, in wat Reinhart Koselleck als Sattelzét heeft aange
merkt, beginnen te profileren als kristallisatiekernen van nieuwe evidenties. Men 
zou ze als 'modern' kunnen betitelen voorzover ze op het culturele niveau van de 
maatschappij signaleren dat het moderniseringsproces onomkeerbaar is geworden 
(vergelijk Luhmann 1993,13 e.v.). De evidentie die met het idee van de natiestaat ex-
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pliciet wordt, is op het eerste gezicht die van de noodzakelijke idtntiitk van staat en 
natie, of om het in eerder normatieve termen te gieten: die van het recht van iedere 
natie op een eigen staat.3 Zoals de negentiende-eeuwse constitutionalist (en me
deopsteller van de Zwitserseff) grondwet) Johannes Caspar Bluntschli het bevlogen 
formuleerde: "Zoals de mensheid in een aantal naties is onderverdeeld, zo dient de 
wereld in evenzoveel staten te worden opgesplitst. ledere natie een staat ledere staat 
een nationaal wezen' (Schulze 1994, 225; vergelijk ook Kocka 1995,29). 

Verbonden met het idee van de volkssoevereiniteit verwijst het begrip 'natie
staat' naar een. ander 'modern' concept dat in de negentiende eeuw carrière zal gaan 
maken, het idee van de 'democratische staat'. De Duitse historicus Hagen Schulze 
meent zelfs: 'Natie en democratie werden twee kanten van dezelfde medaille, de na
tiestaat bewees zich ais het historische raamwerk en de garant voor democratie en 
parlementarisme' (1994,213). Dat is misschien een wat sterke formulering voorzover 
er ook historisch gezien geen reden is aan te nemen dat de ontwikkeling van de na
tiestaat eo ipso de ontwikkeling van een democratisch staatsbestel inhoudt. Hoe dan 
ook, gekeken naar zijn conceptuele inhoud is het begrip 'natiestaat' niet zozeer 'mo
dern' vanwege een verbinding met het idee democratie, maar veeleer vanwege de 
manier waarop in de voorstelling van de natiestaat elementen uit voorafgaande 
rechtstheoretische en poiitiek-fiiosofische tradities op een specifieke wijze met el
kaar zijn verbonden. Het is met het oog op die conceptuele 'dieptestructuur', in het 
bijzonder waar dit een specifieke notie van 'statelijkheid' betreft, dat ik de relatie 
aan de orde wil stellen tussen het idee van de natiestaat enerzijds en de voorstelling 
van een liberale democratie anderzijds. Daarbij concentreer ik me op twee pro
bleemcomplexen die ik steekwoordelijk aanduid met de termen geslotenheid' en 
'soevereiniteit'. 

G e s l o t e n h e i d 

'Om juridische ficties uit de weg te gaan en het (...) natuurlijke bestaan van de staat te 
doorgronden', zo noteert Georg Jellinek in zijn Algemdm Staatskhre (1976, oorspronke
lijk 1900), 'ligt het voor de hand het objectieve wezen van de staat te zoeken in de voor 
de staat constitutieve, schijnbaar reëel bestaande elementen. Deze elementen zijn land, 
volk en heerschappij' (144). Wat deze bepaling van statelijkheid nog niet laat zien, is de 
wijze waarop staatsgebied, staatsmacht en staatsvolk elkaar constitueren en de basis 
vormen van het 'moderne' staatsbegrip. In contrast met de feodale lappendeken, van 
partiële machtsaanspraken en over elkaar heen kruiende juridische competenties, im
pliceert sinds de Vrede van Westfaien {1648) een 'staat' zijn eerste en vooral effectieve en 
exclusieve machtsuitoefening over een welomlijnd grondgebied. De verdragsteksten 
bij deze vrede vormden de (gecanoniseerde) rechtsbron van het volkenrechtelijke prin
cipe dat de vaststelling vaneen daadwerkelijk gerealiseerde (effectieve en exclusieve) ju
risdictie van een staatkundige organisatie over een welomlijnd territorium een zowel 
noodzakelijke als voldoende grond is voor zijn internationaal-rechtelijke erkenning als 
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soevereine staat en autonome actor binnen het internationale staten verkeer. Of zoals 

Charles Tilly het formuleert: '(De moderne staat is) een organisatie die binnen een om-

greosd territorium de voornaamste dwangmiddelen concentreert en die in sommige 

opzichten de voorrang heeft boven alle andere organisaties binnen hetzelfde territori

um' (1995,369; vergelijk ook Muller 1997,52), 

De wederzijds constitutieve verhouding tussen staatsmacht en staatsterritorium 

was voor het staats- en volkerenrechtelijk denken van de achtiende eeuw al gemeen- 5-

goed De negentiende eeuw voegt hier dan nog de natie, of iets formeler: het staatsvolk, *S 

aan toe. Nog in 1970 oordeelt Felix Ermacora dat niettegenstaande alle kritiek die men ij 

op Jellineks methode kan hebben, het volkenrecht van de twintigste eeuw de materiële ~« 

inhoud van diens opvattingen heeft bevestigd: 

'Daar het algemene volkenrecht het einde van staten aanneemt met de ondergang 

van een van de drie klassieke staatselementen gebied, volk en macht, mag daaruit 

worden geconcludeerd dat bij de erkenning van een sociaal-politieke entiteit als 

een staat ook het gegeven zijn van deze drie elementen een wezenlijke conditie voor 

het bestaan van een staat is' (1970,198). 

De bijzondere functie die het principe van territorialiteit binnen deze constellatie ver

vult, wordt duidelijk aan de veronderstelling van een typische geslotenheid van de poli-

tiek-maatschappelijke orde waarmee de natiestaat wordt •geïdentificeerd. Deze geslo

tenheid kan in een eerste aanloop worden gekarakteriseerd aan de hand van een 

tweetal aspecten: in sodaal opzicht betreft het de vaststelling van het 'staatsvolk', en 

wel als al diegenen woonachtig binnen de grenzen van het staatsgebied» 

Voorzover het staatsvolk niet alleen de adressant * van de statelijke regel- en 

wetgevingsbevoegdheden is, maar ook gedacht wordt als de 'auteur' daarvan, impli

ceert de begrenzing van het staatsgebied tevens een afgrenzing voor iedere externe 

(buitenlandse) aanspraak op macht of invloed. In bestuurlijk opzicht gaat het om de 

voorstelling van een begrenzing van de staatsmacht tot het eigen territorium en het 

daarop levende staatsvolk Wezenlijk is daarbij de veronderstelling dat de staat zijn 

territoriaal afgeperkte geldingsbereik ook volledig bestrijkt en zichzelf via eigen (soe

vereine) wetgeving organiseert en in die zin 'autonoom' 'kan worden genoemd. Deze 

territoriale sluiting van de politiek-maatschappelijke orde wordt ook door Habermas 

geobserveerd: 

'Met het oog op de voorwaarden van het realiseren van het positieve, dus dwin

gende recht moet de sociale afgrenzing van de politieke gemeenschap met de ter

ritoriale begrenzing van een statelijk gecontroleerd gebied worden gecombi

neerd. Omdat het statelijk territorium het geldingsbereik van een statelijk 

gesanctioneerde rechtsorde omschrijft, moet nationaliteit via het staatsgebied 

worden gedefinieerd' (1998,9S-99). 
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Gegeven de context waarbinnen Habermas deze opmerking maakt, kan men dit citaat 
met wat goede wil nog als een historisch-empirische observatie opvatten. Dat neemt 

& niet weg dat binnen de theorie en filosofie van de liberale democratie deze veronder
stellingen van 'afgesloten-zijn en 'in-zichzei£besioten-zijn' welhaast de vanzelfspre
kendheid van een a-priori of methodisch principe hebben verkregen. Zo noteert Rawls: 

o 
o 
o* '(Een) democratische maatschappij moet, net als iedere andere politieke maat

schappij, worden gezien als een compleet en gesloten sociaal systeem. Het is in 
die zin compleet dat het zelfvoorzienend is en ruimte biedt aan alle belangrijke 
doelen van het menselijk leven, Daarnaast is het in die zin gesloten dat de toe
gang ertoe slechts via geboorte verloopt en uittreden slechts via overlijden, moge
lijk is' (1985,40; vergelijk ook Rawls 1971,8). 

Nu mogen, we ervan uitgaan dat iemand als Rawls met deze postulaten van Volle
digheid' en 'geslotenheid' geen empirische kenmerken van werkelijk bestaande po
litieke gemeenschappen op het oog heeft. De vraag is dan, waarom een dergelijke 
voorstelling van zaken, überhaupt wordt geopperd. Zoals meestal, zijn ook. hierop 
verschillende antwoorden met verschillende graden van specificiteit mogelijk.4 Een 
meer algemeen antwoord zou kunnen beginnen met erop te wijzen dat tot de kern 
van iedere voorstelling van een democratische politieke orde het idee van collectieve 
zelfbeschikking behoort, het idee van een gemeenschap die zichzelf regeert,5 Bij na
dere beschouwing gaan achter deze voorstelling van democratie een tweetal congru
entieveronderstellingen schuil (vergelijk Zürn 1998, 237 e.v.; Waschkuhn 1998, 18 
e.v.). Ten eerste een congruentie tussen degenen die collectief bindende besluiten 
nemen en degenen die door deze besluiten worden geraakt. Participatie in politieke 
besluitvormingsprocessen leidt met andere woorden alleen dan tot het democra
tisch idee van 'zelfbeschikking' wanneer de kring van participanten samenvalt (al of 
niet bemiddeld door vormen van representatie) met de kring van degenen die door 
die besluitvorming worden getroffen. In navolging van Fritz Scharpf en Michael 
Zürn zou men dit criterium kunnen betitelen als het principe van 'inputcongruentie' 
(input, omdat het gaat om mogelijkheden tot beïnvloeding van besluitvormingspro
cessen, om voice). Het daaraan complementaire principe van 'outputcongruentie' 
houdt in dat de besluiten van een democratische overheid van kracht dienen te zijn 
en te worden, nageleefd binnen het gehele veld van (inter)acties die ze geacht worden 
te reguleren. Weten delen van de 'maatschappij' zich daarentegen aan de collectieve 
zelfbeschikking via de 'staat' te onttrekken, dan zullen er onvermijdelijk enclaves 
van, democratisch gezien, illegitieme privileges ontstaan. Tegelijkertijd impliceert 
het idee van democratisch zelfbestuur ook dat politieke besluiten geen gevolgen 
mogen hebben voor die handelingen en interacties die niet behoren tot het 'sociale 
leven' van de gemeenschap die zichzelf bestuurt. Gebeurt dat wel, dan maakt het 
optreden van de eigen overheid uiteindelijk inbreuk op het recht van andere ge
meenschappen op democratische zelfbeschikking. 
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De hierboven genoemde congraentieprincipes zijn in feite niet veel méér dan 
normatieve implicaties van gangbare voorstellingen van wat een (representatieve) 
democratie zowel in formele als materiële zin inhoudt. Ingewikkeld wordt het pas 
wanneer we ons een maatschappij proberen voor te stellen waarin aan beide criteria 
wordt voldaan. Er isP om te beginnen, geen. enkele reden om bij voorbaat aan te ne
men, dat het bereik van de sturings- en controlecapaciteiten van een overheid min of 
meer samenvalt met de reikwijdte van interactieketens waarop overheidsbesluiten j ~ 
betrekking hebben. Zo zal, gegeven de internationale verwevenheid van econ.om.i- *S 
sche processen, vandaag de dag geen enkele overheid meer de pretentie hebben om. !| 
wat ais grondslag van belastingheffing nog voor een 'nationale' economie mag door- g". 
gaan, effectief te kunnen reguleren en te sturen, of deze te vrijwaren van de gevolgen 
van in andere delen van de wereld gevoerd beleid. Betreft dit nog het probleem van 
outputcongruentie als zodanig, een tweede probleem betreft de relatie tussen heide 
congruentiecriteria. Indien inderdaad geldt dat onder druk van een verdergaande 
globalisering het verlies aan politieke sturingskracht slechts kan worden opgevan
gen en gecompenseerd door internationale regimes, zoals WTO of EU, dan lijkt het 
er met de kansen op politieke participatie voor de gemiddelde burger niet goed voor 
te staan. Zo komt Michael. Nentwich op basis van een empirisch onderzoek naar de 
structurele mogelijkheden en kansen op politieke participatie van burgers binnen 
de EU tot de conclusie dat "Europa niet erg openstaat voor burgers en de directe res-
ponsiviteit van het Europees bestuur tamelijk zwak is waar dit de inbreng van bur
gers betreft' (Nentwich 1996, 12). Robert Dahl bespeurt meer in het algemeen een 
trade-off tussen effectieve burgerparticipatie en effectievere politiek door internatio
nale coöperatie: Wanneer een land meer en meer een deel wordt van een grotere so
ciale, economische, culturele en politieke wereld, neemt het vermogen van burgers 
om autonoom hun eigen beslissingen te nemen af (Dahl 1994, 29; vergelijk ook 
Weiier e.a. 1995). 

Het gaat er hier niet om alsnog een zuiver normatief model van democratie te 
ontwikkelen. Mij gaat het er veeleer om erop te wijzen dat telkens weer terugge
grepen wordt op een in wezen analytisch-descriptief model van een gesloten ver
houding tussen staatsgebied, staatsvolk en staatsmacht ter wille van een in feite 
normatieve problematiek. Onder de aanname van een 'afgesloten' territorium dat 
het bereik van de soevereine jurisdictie van de staatsmacht vormt en het leefgebied 
van het staatsvolk, kunnen politieke ruimte en sociale ruimte, 'staat' en 'maat
schappij' als met elkaar samenvallend worden gedacht. Zoals Habermas het for
muleert: 'Binnen de grenzen van de territoriale staat constitueert zich enerzijds het 
staatsvolk als potentieel subject van een 'zelfwetgeving" van democratisch ver
enigde burgers, anderzijds de maatschappij als het potentiële object van deze wet
geving'(1998,99). 

Het aan de voorstelling van de natiestaat inherente model van een primair via ter
ritoriale afgrenzing tot stand gebrachte 'sluiting' van de sociopolitieke orde, zo kun
nen we samenvatten, levert in ieder geval een mogelijk antwoord op de vraag hoe in-
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put- en outputcongruentie op een coherente manier kunnen worden begrepen als 
(reële) condities van een democratisch bestel We kunnen bovendien vaststellen dat 

6 een democratietheorie die zich eenmaal met dit model heeft ingelaten - de main-
7 stream binnen de liberaal-democratische traditie - gemakkelijk andere voordelen 
7 opstrijkt Zo kunnen bijvoorbeeld kwesties met betrekking tot de vorm en organisa-
§ tie van democratische representatie, of rondom de toekenning van burgerschap, rela-
Z tief eenvoudig worden beantwoord onder gebruikmaking van het principe van terri-
'2 tonaliteit. De vraag is echter wat het voor ons idee van een democratische politieke 

orde impliceert, wanneer de veronderstelling van een primair territoriaal gebaseerde 
sluiting van de sociaal-politieke orde steeds ongerijmder wordt- zoals is gebeurd met 
de ontwikkeling van de EU tot een eigen heerschappij vorm. 

S o e v e r e i n i t e i t 

Naast 'geslotenheid' vormt de soevereiniteitsveronderstelling een tweede relevant 
kenmerk van de klassieke voorstelling van de natiestaat. Over een rigoureus concept 
van soevereiniteit beschikte het politieke denken al aan het begin van de moderne 
tijd en wel dankzij het werk van Jean Bodin. Voor Bodin gold dat soevereiniteit de 
essentie van de staat uitmaakte, dat wat stateiijkheid definieert. Zo luidt de roem
ruchte opening van het eerste boek van zijn Six livres de laRepublique: 'Een republiek is 
de met soevereine macht beklede gerechte heerschappij over meerdere huishoudens 
en over dat wat ze gemeenschappelijk bezitten.'6" 

Dit is een theoretische innovatie voorzover hier voor het eerst zowel, interne als 
externe onafhankelijkheid van andere machten als het specificerende kenmerk van 
een staat wordt opgevoerd. De soevereiniteit die constitutiefis voor de staat komt in 
feite neer op de negatie van iedere onderwerping van de staat aan welke andere 
macht dan ook. Positieve inhoud verkrijgt het soevereiniteitsconcept bij Bodin eerst 
door een identificatie van de staat met de staatsmacht, belichaamd in de hoogste ge
zagsdrager, dus via een identificatie van de soevereiniteit van de staat met de, dan 
evenzeer 'soevereine', macht van de vorst. Wanneer Bodin als belangrijkste kenmerk 
van soevereiniteit het algemene recht van de vorst noemt om wetten aan alle onder
danen op te leggen 'zonder op de toestemming van een hogere, een gelijkberechtig
de of zelfs lagere te zijn aangewezen', is die identificatie al voltrokken. Dat daarmee 
het soevereiniteitsconcept is geopend voor empirische, en dan met name aan de po
litieke realiteit van het zestiende-eeuwse Frankrijk ontleende inhouden, wordt ver
volgens duidelijk aan de aanvullende kenmerken die Bodin geeft, zoals het recht 
oorlogen te verklaren en vrede te sluiten, het recht de hoogste ambtenaren te benoe
men, of de hoogste gerechtelijke beslissingsinstantie te zijn. Precies deze empirise-
ring van een aanvankelijk formeel begrip van soevereiniteit, met het ontluikende 
absolutisme als referentiekader, vormt de achtergrond van Bodins nadruk op het 
ondeelbare, ongelimiteerde, exclusieve en onvervreemdbare karakter van soeve
reiniteit. Nog anders geformuleerd: met de positieve invulling die hij aan het soeve-
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reiniteitsidee gaf, leverde Bodin het model af van een piramidale (unidirectionele, 
monocentrische) hiërarchie als hét principe van staatkundige organisatie. 

Niettegenstaande de absolutistische wortels van. het soevereiniteitsconcept hoeft 
het oauwelijks betoog dat de toewijzing van de soevereiniteit aan het (staats)voik een f 
belangrijke pij Ier vormt van de democratische staat. Vanuit een historisch perspectief ^ 
kan echter evenzeer worden geobserveerd dat in de democratische revoluties van de -g 
achttiende en negentiende eeuw de statelijk georganiseerde heerschappij weliswaar £• 
een. nieuwe legitimatiebasis verkrijgt - de 'wil' van het volk - maar dat daarbij de *5 
hiërarchische machtsstructuur op zichzelf vrijwel ongewijzigd bleef Parallel hieraan ij 
kan worden geconstateerd dat met de doctrine van volkssoevereiniteit bovendien =£ 
nog geen antwoord was gegeven op de problemen die het politieke denken zichzelf 
had voorgeschoteld met het idee van een soevereine machtsinstantie. in zijn klassieke 
betekenis van een ondeelbare, onbegrensde en absolute staatsmacht, had het begrip 
'soevereiniteit' de politieke filosofie met op zijn minst twee kwesties opgezadeld: hoe 
kan een macht van zulk een overweldigende omvang woolen gerechtvaardigd én hoe 
kan deze leviathan' tegelijkertijd worden getemd? (vergelijk Held 1997, 39 e.v.) Dit 
zijn natuurlijk de kernvragen van het liberalisme, 'de theorie en praktijk', zoals Gio
vanni Sartori het compact heeft omschreven, 'van de juridische verdediging van indi
viduele politieke vrijheid met behulp van de constitutionele staat' (1987,380). 
Zoals bekend heeft het politiek-filosofisch liberalisme eerste, richtingwijzende for
muleringen gekregen in de geschriften van John Locke, dus nog ruim vóór de Ameri
kaanse en Franse Revolutie en hun verklaringen van de soevereiniteit van het volk. 
Politieke denkers als Madisson, Constant en Tocqueville hebben er echter weinig 
moeite mee gehad zich een allesversiindende leviathan voor te stellen in de gedaante 
van een democratie. In antwoord op de dreiging van een 'tirannie van de meerderheid' 
heeft de aan democratische idealen georiënteerde politieke filosofie in de regel haar 
vertrouwen gesteld in liberale tegenstrategieën en -maatregelen, zoals de deling van 
de macht, burgerrechten, niet-gemandateerde representatie, verzwaarde procedures 
voor wijziging van de grondwet, et cetera. In de twintigste eeuw heeft de politieke fi
losofie dan ook veel energie en vindingrijkheid gewijd aan de conceptuele proble
men die verbonden zijn met dit 'liberalisme-cum-volkssoevereiniteit'-model van 
politieke organisatie (vergelijk Sartori 1987,388). 

G e s l o t e n h e i d en s o e v e r e i n i t e i t 

Een hiërarchische vorm van politieke coördinatie kan pas optimaal functioneren wan
neer aan. de volgende twee voorwaarden is voldaan: (a) alle oorzaken van de problemen 
die om politieke regulering vragen, liggen binnen het competentiebereik van de 
coördinerende autoriteit; (b) alle effecten van de getroffen maatregelen vallen onder de 
verantwoordelijkheid van diezelfde autoriteit (vergelijk Scharpf 1991, 525). Zoals in
middels duidelijk mag zijn. geworden, is een dergelijke Volledigheid' van de staats
macht precies wat door het gesloten model van statelijkheid wordt gesuggereerd. 
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2 Vooronderstelt een bodiniaans concept van soevereiniteit op een tamelijk voor 
c de hand liggende manier een gesloten model van statelijkheid, ook het (in. logische 

u zin) omgekeerde verband dient zich op ongedwongen, wijze aan. Wil namelijk het 
7 gesloten model van stateiijkheid de democratietheorie van dienst kunnen zijn, dan 
7 vereist dit de aanname van een complete en uniforme machtsstructuur, zoals die 
§ bijvoorbeeld door een rigoureus concept van soevereiniteit wordt geïmpliceerd.. Het 
m theorema van de identiteit van politieke en sociale ruimte, van staat en ipaatschap-
•£ pij, fungeert immers slechts als oplossing voor het probleem, van de gelijktijdigheid 

van input- en outputcongruentie, indien kan worden aangenomen dat een politiek-
maatschappelijke orde niet alleen naar buiten toe is afgesloten, maar tevens kan 
worden begrepen als 'intern, gesloten'. De uitdrukking 'intern gesloten' verwijst 
hier naar de (democratische) eis dat collectief bindende besluiten van kracht dienen 
te zijn en te worden nageleefd binnen het gehele domein van handelingen die ze ge
acht worden te reguleren. Aangezien het een tamelijk realistische veronderstelling is 
dat de politieke regulering van een maatschappelijk domein de beschikking over 
een machts- en geweldspotentieel vereist, verschijnt als het correlaat van de 'interne 
geslotenheid' een 'complete' machtsstructuur die op eenduidige wijze het monopo
lie is van het collectief of'staatsvoik' in zijn hoedanigheid van 'heerser over zichzelf 
(vergelijk Zürn 1998, 167). Hebben theorie en filosofie van de democratische heer-
schappijvorm eenmaal het gesloten model van de natiestaat als analytisch-descriptief 
raamwerk geaccepteerd, zo kunnen we het bovenstaande samenvatten, dan ontko
men ze er niet of nauwelijks aan in ieder geval bepaalde aspecten van het klassieke idee 
van soevereiniteit te bevestigen en te reproduceren (vergelijk Preufi 1999,158-159). 

Europa en d e m o c r a t i e 

Het zal ook filosofen weinig moeite kosten in te zien dat de EU geen staat is in de 
klassieke, met de natiestaat geassocieerde zin van het woord. Voorzover 'regeren' het 
nemen van collectief bindende besluiten en het treffen van maatregelen omwille 
van hun implementatie inhoudt, wordt er op Europees niveau inderdaad 'gere
geerd'. Gelet echter op de formele aspecten van het Europese besluitvormingsproces 
kan de verdeling van kansen op beïnvloeding (en blokkering) van. besluiten nauwe
lijks anders worden gekarakteriseerd dan als een gelaagde en policentrische machts
structuur. Niet alleen overlappen op het (aan de lidstaten ontleende) EU-'grondge-
bied' supranationale, nationale en regionale politieke en juridische competenties 
elkaar op een manier die aan het middeleeuwse Europa doet denken; bovendien 
mist de EU het traditionele kenmerk van een soevereine staat, namelijk de compe
tentie en het recht om de taken, doelen en instrumenten van het regeren autonoom 
vast te stellen. De Europese Gemeenschap heeft geen originaireHoheitsgewak, zoals dat 
in het Duits zo fraai heet, geen Kompetenz-Kompetenz, ze beschikt zelfs niet over een 
(legitiem) geweldspotentieel. Indien het gaat om de beschrijving en analyse van de 
EU als een politiek systeem, zo moet worden geconstateerd, is de 'natiestaat' als de-
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scriptief-analytisch raamwerk obsoleet geworden (vergelijk Kohler-Koch en Jach-
tenfuchs 1996; Wessels 1992). Het politiek-filosofisch belang van deze constatering 
schuilt echter in de vraag welke implicaties dit heeft voor onze normatieve beoorde
ling van 'Europa'. Om dit toe te lichten, en tegelijkertijd het verband te tonen tus
sen, de abstracte analyse van de voorafgaande paragrafen en de meer concrete discus- j? 
sies rond de EU, kan het debat rond het zogeheten 'democratisch tekort' van de EU -g 
als aanknopingspunt dienen, -• 

Voor de meeste commentatoren staat vast dat de EU niet voldoet aan de criteria *5 
die we gewoonlijk voor een 'democratie' hanteren. Al een van de eerste vereisten van ij 
een democratie, namelijk de mogelijkheid tot effectieve politieke participatie door §• 
de burgers (vergelijk Dahl 1.989,109), lijkt tot een farce te zijn verworden. Niet alleen 
neemt bij een electorale omvang als die van de EU het politieke gewicht van de indi
viduele stem af tot bijna nul, zo het inverted regionalism-argument (vergelijk Weiier 
e.a. 1995, x3 e-¥-)> °°k leidt de ondoorzichtigheid van de EU als politiek systeem er
toe dat de gemiddelde Europese burger nauwelijks kan weten wat er beleidsmatig 
en bestuurlijk telkens op het spel staat. Vanuit het perspectief van de gangbare par
lementair-democratische praktijk is het bovendien onacceptabel dat de Raad van 
Ministers, die binnen de EU nog altijd de belangrijkste wetgevende instantie vormt, 
niet is onderworpen aan de controle door een kiesstelsel en niet door de Europese 
kiezer bij vermeende ongeschiktheid kan worden weggestemd. Tegelijkertijd kun
nen de nationale parlementen, gegeven de beslotenheid van de ministerraden, hun 
eigen ministers nauwelijks effectief controleren en ter verantwoording roepen, niet
tegenstaande het feit dat de besluiten van de Raad van Ministers boven de nationale 
wetgeving uitgaan. Lothar Broek meent met het oog hierop zelfs dat het benutten 
van het supranationale niveau om nationale aanspraken op effectieve politieke par
ticipatie te neutraliseren, de nieuwe raisond'état is geworden (1998, 43; vergelijk ook 
Lepsius 1993, z57 e.v.; Bold 1995, 255 e.v.; Zürn 1996, 34 e.v.). 

De afgelopen twintig, dertig jaar is de publieke discussie over dit democratisch te
kort van 'Europa' gedomineerd door de tegenstelling tussen twee strategieën. De ene 
strategie wordt gewoonlijk aangeduid, als de 'intergouvernementalistische' benade
ring. Volgens de neoliberale versie van dit intergouvernementalisme is het democra
tisch tekort een gevolg van het feit dat de EG haar oorspronkelijke doelen en taken 
voorbijgestreefd is. Van een zuiver economisch samenwerkingsverband dat kan wor
den gelegitimeerd onder verwijzing naar de principes van efficiëntie en economische 
rationaliteit, is ze-verworden tot een politieke unie waarvoor dergelijke criteria niet 
meer opgaan. De remedie is dan duidelijk: stante pede terugkeren naar een. uitslui
tend economische coöperatie. Minder radicale varianten benadrukken over het alge
meen dat de natiestaat de enige betrouwbare garant van democratische politiek is en 
dat bijgevolg alles moet worden vermeden dat zijn autonomie ondermijnt, zoals aller
hande vormen van gekwalificeerde meerderheidsstemming binnen de Raad van. Mi
nisters. Brussel dient zich voorts te beperken tot algemene ge- en verboden en de im
plementatie daarvan, plus alles wat daarbij hoort, aan de lidstaten zelf over te laten. 

33 



2 De tweede strategie ter terugdringing van het democratisch tekort kan worden 
c aangeduid ais de 'federalistische' benadering. Recentelijk heeft de Duitse minister 

u van buitenlandse zaken, Joschka Fischer, met zijn Humboldt-rede daar weer een 
7 versie van ten gehore gegeven. Centraal, in deze benadering staat het pleidooi voor 
? een versterking van de wetgevende functie van het Europees Parlement, per slot van 
g rekening de enige direct gekozen representant van de EU-bevoiking. Zo zou het 
m Parlement het recht moeten toekomen om, al of niet uit haar midden, de Commis-
'2 sie, begrepen als de uitvoerende macht, te benoemen; de Raad van Ministers zou dan 

dienen te worden getransformeerd in een (meervoudige) Europese Senaat ('Eerste 
Kamer') die de specifieke belangen van de lidstaten representeert. 

Het probleem van het (radicale) intergouvernementalisme is haar 'politieke ana
chronisme'. Wat de voorstanders van een terugkeer naar zuiver economische inte
gratie over het hoofd zien, is het feit dat juist het succes van het programma van eco
nomische liberalisering - het verwijderen van handelsbarrières, de vrije beweging 
van kapitaal en het principe van de gelijke competitievoorwaarden binnen de gehele 
EG - de nationale regeringen in verregaande mate heeft beroofd van voorheen be
langrijke sturingsmogelijkheden. Gegeven het ideaal van een level playingfield en de 
vrijheid van arbeid, diensten, kapitaal en goederen, zijn niet alleen de keynesiaanse 
instrumenten van een nationale economische conjunctuurpolitiek bot geworden; 
ook het herverdelingsmechanisme dat aan de ontwikkeling van de welvaartsstaat 
ten grondslag lag, is vastgelopen/ De verdieping en versterking van de EU sinds het 
einde van de jaren tachtig kan dan ook worden beschouwd als een welhaast ge
dwongen poging om iets terug te winnen van de verloren politieke stuurkracht en 
effectiviteit op economisch en sociaal terrein, zij het via het supranationale niveau 
(vergelijk Zürn 1996"; idem, 1998, 250 e.v.). 

Vergeleken met de intergouvernementele benadering lijkt de federale remedie 
voor het democratisch tekort plausibeler, of althans eerder uitvoerbaar. Misschien 
is ze juist daarom ook veel serieuzer en heftiger bekritiseerd. De EU, zo zet de kri
tiek in, mist ten enenmale de basis en de infrastructuur die de ontwikkeling van de 
parlementaire democratie vanaf de negentiende eeuw mogelijk hebben gemaakt. 
Het is een 'etatistische' drogreden, zoals Lepsius het genoemd heeft, om te denken 
dat simpelweg- door een parlement te installeren men een democratie heeft ge
creëerd. Een democratische regeervorm vooronderstelt een democratische samenle
ving en dat veronderstelt op zijn beurt veel meer dan de formele regels en instituties 
van een parlementaire democratie. Het veronderstelt onder meer een 
functionerende civil society die in staat is de belangen van verschillende sociale groe
pen te behartigen, in staat ook om de antagonismen tussen deze groepen te articule
ren en te tra:nsft>rmeren in conflicten die op vreedzame wijze kunnen worden be
slecht. Het veronderstelt bovendien een door uiteenlopende publieke media 
gedragen 'openbaarheid' waarin ideeën omtrent een bonum mmmum kunnen worden 
geëxpliciteerd en bediscussieerd. Dat impliceert weer een gemeenschappelijke (moe
dertaal, ervan uitgaande dat effectieve participatie in het publiek debat slechts mo-
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gelijk is indien tussen de participanten het niveau van taalbeheersing niet te sterk 
verschilt Een gemeenschappelijke taal is daarenboven een voorwaarde voor een mi
nimale culturele homogeniteit, voor een collectieve identiteit zonder welk het idee 
van een boriii.mcofiimii.iie geen zin heeft en het publiek debat uiteindelijk ook niet. Een 
dergelijke collectieve identiteit berust altijd weer op het onderscheid tussen insiders 
en outsiders, tussen wij en zij. 

Dit alles is op het Europese niveau niet gegeven. Er bestaat geen ontwikkelde ^ 
Europese civil society, er is geen gemeenschappelij ke taal, zelfs geen meerderheidstaal, *8 
geen Europese publieke sfeer; en om de kritiek af te ronden: er bestaat niet zoiets als 3 
een Europese natie, niet een Europese demos (vgl, Grimm 1997, 255). Onder detgelij- ~ 
ke omstandigheden, zo de definitieve conclusie, zou een versterking van het Euro
pese Parlement het democratisch tekort slechts vergroten, In een formulering van 
Joseph Weiier: 

'Als het Europees Parlement niet de vertegenwoordiger is van één volk, als de ter
ritoriale grenzen van de EU niet corresponderen met de politieke grenzen, dan 
hebben de akten van een dergelijk parlement nauwelijks meer legitimiteit dan 
de wilsuitingen van een keizer' (1995,13), 

Een p o s t p a r l e m e n t a i r E u r o p a ? 

Opmerkelijk aan het inmiddels klassieke debat over het democratisch tekort van de 
EU is dat alle partijen vasthouden aan het model van de natiestaat. Dat geldt ook 
voor degenen die zich - en wel in naam van de democratie! - verzetten tegen een ver
sterking van de parlementair-democratische structuren en instituties op Europees 
niveau; ook zij zijn voor de plausibiliteit van hun argumenten aangewezen op een al 
of niet expliciete acceptatie van de natiestaat en het daaraan ten grondslag liggende 
model van statelijkheid. Want alleen indien men bij voorbaat accepteert dat de poii-
tiek-legitieme behartiging van belangen slechts mogelijk is in de gangbare vorm 
van een territoriaal gebaseerde representatie, krijgt het argument dat de enorme 
omvang van de EU de kansen op effectieve burgerparticipatie tot inverse proporties 
reduceert, een dwingend karakter. En alleen wanneer men er bij voorbaat van uit
gaat dat een democratisch bestel slechts mogelijk is op voorwaarde van een door ter
ritoriale afgrenzing verzekerde correspondentie tussen sociale en politieke grenzen, 
wordt de representatieve functie van het Europese Parlement een inderdaad onover
komelijk, probleem. In zijn door de tegenstelling tussen intergouvernementalisten 
en federalisten gedomineerde vorm komt het debat over het democratisch tekort 
van 'Europa' uiteindelijk neer op een patstelling. In wezen zijn het telkens dezelfde 
argumenten die worden ingebracht, wat uiteindelijk slechts zichtbaar maakt dat de 
opponenten verstrikt zijn in dezelfde veronderstellingen van een specifiek concept 
van statelijkheid. 

Tegen deze achtergrond wordt des te interessanter wat de laatste jaren onder 
steekwoorden als 'postliberale', 'postparlementaire' of 'associationele' democratie 
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2 aan alternatieve concepties van de EU op tafel is gelegd., Wat deze benaderingen in 
e het algemeen verbindt is een voorstelling van de EU als een governance withoutgovet-

u nnierit, als een regeren dat voortkomt uit een gelaagd en mulrisectoraai complex van 
7 onderhandelingsnetwerken waarbinnen zowel publieke als private actoren interac-
V teren, zowel lokale, nationale en supranationale formele gezagsdragers, als belan-
g genorganisaties uit de sfeer van het bedrijfsleven, de milieubeweging, de consu-
m mentenbescherming, de dierenbescherming, et cetera. De empirische referent van 
£ deze 'diagnose' wordt onder andere gevormd door de meer dan zeshonderd officieel 

geregistreerde, heterogeen samengestelde, maar vaak door personele unies onder
ling gelieerde commissies en werkgroepen - de 'basale bouwstenen van de Europese 
beleidsnetwerken' (Bücker, e.a. 1996) - die in de verschillende fasen van het Europese 
besluitvormingsproces hun licht over de wetgevingsvoorstellen laten, schijnen;9 

door de naar schatting zestienduizend lobbyisten die in. Brussel zijn neergestreken; 
door de nadrukkelijke tactiek van de commissie om belangenorganisaties, en dan 
het liefst goed georganiseerde koepelorganisaties bij de beleidsvoorbereiding te be
trekken en voor hun aanwezigheid in werk- en adviesgroepen ook te betalen; door 
de banden die de commissie, in voorbijgaan aan de nationale overheden, met lokale 
en regionale instanties heeft weten te leggen; et cetera. 
De normatieve claim van de proponenten van de 'postparlementaire democratie' 
komt erop neer, dat vanuit het oogpunt van een majoritaire parlementaire demo
cratie de EU misschien tekortschiet, maar dat zich in en door het Europese integra
tieproces een geheel van instituties en praktijken heeft ontwikkeld dat wel eens te 
prefereren zou kunnen zijn, precies omdat de ermee verbonden vormen van het ge
nereren en implementeren van collectief bindende beslissingen bij uitstek in staat 
zijn politieke effectiviteit te verbinden met politieke rechtvaardigheid. Als politieke 
rechtvaardigheid afhangt van de vraag of degenen die daadwerkelijk getroffen wor
den door een collectief bindend besluit ook werkelijk hun invloed kunnen laten 
gelden in het daaraan voorafgaande besluitvormingsproces, zo luidt het argument, 
dan scoort de functionele representatie via sectoraal georganiseerde beleidsnetwerken 
op dit punt beter dan de gangbare parlementaire democratieën. Gebaseerd op vor
men van territoriaal georganiseerde representatie, bezigen parlementaire stelsels ge-
wooniijk de (absolute) meerderheidsregel als beslisprocedure. Welke voordelen dit 
ook mag hebben, de nadelen ervan zijn eveneens duidelijk: het majoriteitsprincipe 
creëert typisch een win-Iose-situatie - the winner takes it all - en is tegelijkertijd blind 
voor verschillen in intensiteit tussen de belangen en interesses van afzonderlijke 
stemmers (vergelijk Offe 1984,150 e.v.). Typisch daarentegen voor de beleidsnetwer
ken die zich binnen de context van de EU hebben ontwikkeld, is een diffuse recipro-
citeit die een op consensus of compromisvorming gerichte srijl van onderhandelen 
begunstigt. Deze is eerder win-win-georiënteerd en iaat weinig of geen ruimte over 
voor stemmingen bij meerderheid (vergelijk Heritier 1997, 269 e.v.; Grande 1995, 
335). Joerges en Neyer (1997) menen daarom dat 'enkele centrale institutionele ken
merken van de EG dienen te worden opgevat als supranationale versies van delibera-
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tief-democratische idealen' (610). Effectiever zou het 'regeren' dat voortkomt uit de
ze onderhandelings- en beleidsnetwerken vooral ook zijn omdat de implementatie 
van besluiten soepeier verloopt indien degenen die het betreft ook het idee hebben 
daadwerkelijk bij het zoeken naar 'redelijke', eventueel door side-payments en package-
deals bemiddelde compromissen betrokken te zijn geweest. 

Nieuwe ba lansen 

De kritiek op al die neocorporatistische en netwerkachtige benaderingen die een post-
pariementair Europa welkom heten, ligt voor de hand. Problemen van inclusie en ex-
clusie, van intransparantie en. politieke verantwoording, van ongelijke lobby- en on-
derhandelingscapaciteiten op grond van ongelijke beschikking over materiële en 
cognitieve hulpbronnen, et cetera, kunnen niet simpelweg terzijde worden geschoven 
met de opmerking dat 'in onze wereld, die steeds complexer en technischer wordt, de 
controle van de ene groep van "experts" door een andere groep met ook andere "loyali
teiten" wei eens een belangrijk element van een democratisch regeringssysteem zou 
kunnen vormen' (Schaeffer 1996, 23). Traditionele democratische instituties en prak
tijken belichamen daartegenover een. aantal algemeen erkende politieke normen en 
waarden waarvan vooralsnog onduidelijk is hoe ze door de Europese neocorporatisti
sche arrangementen of 'netwerken' kunnen worden behartigd. Dat geldt niet in het 
laatst voor het idee van de 'gelijkheid' van de burgers, onder andere tot uitdrukking 
komend in het meerderheids- of one person, one vote-principe. 

Een zwartwitbenadering, het lijnrecht tegenover elkaar plaatsen van parlemen
tair-democratische praktijken enerzijds en vormen van functionele representatie via 
doorgaans informele onderhandelings- en beleidsnetwerken anderzijds, lijkt über
haupt een onvruchtbare strategie. De vraag is bijvoorbeeld niet zozeer óf er binnen 
de EU behoefte is aan parlementaire representatie, maar veeleer wat binnen deze 
constellatie de functie van een Europees Parlement zou kunnen en moeten zijn (ver
gelijk Wessels en Diederichs 1997), Waar en wanneer is een hiërarchische coördinatie 
door een parlementair-democratisch gelegitimeerde instantie op zijn plaats en waar 
en wanneer de horizontale coördinatiemodus die kenmerkend is voor onderhande
lingsnetwerken (vergelijk Scharpf 1991, 627 e.v.)? Kunnen we, zoals Majone (1996) 
oppert, de 'alledaagse', regulatieve politiek overlaten aan de semi-formele, semi-
geïnsritutionaliseerde beleidsnetwerken van direct betrokkenen en terzake deskun
digen, terwijl politieke besluiten met een (re)distributief karakter de legitimatie van 
een gekozen parlement nodig hebben (248 e.v.)? En hoe serieus nemen we in de 
overdenking van zulke vragen de bewering van Andersen en Burns (1996") dat 'de 
toegenomen complexiteit, differentiatie en veranderingsdrift van de moderne 
maatschappij meer en meer aan het licht heeft gebracht dat politici, en parlementai
re lichamen niet langer in staat zijn de mythe in leven te houden van hun vermogen 
om het overzicht te bewaren, verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen en poli
tieke autoriteit uit te oefenen' (229-230)? 
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2 Bovenstaande vragen interfereren, zij het vanuit een ongewone invalshoek, met 
Ë de al langer lopende discussie rond de wenselijkheid en mogelijkheid van een Euro-

u pese constitutie (vergelijk Grimm 1997; Habermas 1990 en 1997; Weiier 1997 en 
7 1999). Fischers bijdrage aan deze discussie via zijn reeds eerder genoemde Hum-
? boïdt-rede is vooral daarom interessant, omdat zij nogmaals laat zien hoe gemakke-
g lijk het vertrouwde model van. een unidirectionele, piramidale organisatie van de 
m staatsmacht zich weer aandient. Niet de grond- en burgerrechten zijn het eigenlijke 
w probleem, maar de concretisering en toespitsing van het aloude, Verticaal' gedachte 

subsidiariteitsbeginsel Aan de zin van een dergelijke 'constitutionele architectuur' 
voor Europa kan men inmiddels ernstig twijfelen. 

Men kan überhaupt betwijfelen of de EU dringend toe is aan een heuse consti
tutie. Aan de ene kant spreidt de EU nog steeds een institutionele dynamiek ten 
toon die zich moeilijk laat rijmen met de conserverende werking van een constitu
tie; aan de andere kant lijkt de (quasi-)constitutionaliseringsarbeid die door het Eu
ropese Hof van Justitie verricht is voldoende aanknopingspunten te bieden waar het 
de interpretatie van de praktische, meer alledaagse problemen rond Europese regel
geving betreft (vergelijk Mancini 1992). Daarnaast zou er met Göran Therborn op 
gewezen kunnen worden dat nergens ter wereld een normatieve ruimte bestaat die 
zo doortrokken is van (ook afdwingbare) mensenrechten als Europa (vergelijk Ther
born 1997,368). Ais de EU al een heuse constitutie nodig heeft, dan zou deze moeten 
reflecteren dat de politieke orde die zich in Europa aftekent, zich meer en meer van 
niet-territoriale, eerder sectorale of functionele vormen van sluiting bedient. Met 
deze nieuwe vormen van politieke sluiting - en met de nieuwe balans tussen ope
ning en sluiting, inclusie en exdusie die zich daarmee instelt - verandert onvermij
delijk ook de rol van de klassieke, binnen de context van de natiestaat ontwikkelde 
democratische instituties en praktijken evenals de aard van hun onderlinge samen
hang. Wat we in Europa nodig hebben, zo lijkt mij, is vooralsnog niet zozeer een 
constitutie als wel een nieuwe constitutionele filosofie. 

Ter a f s l u i t i ng 

De herauten van een postparlementair Europa moet in ieder geval de verdienste 
worden toegekend de politiek-normatieve discussie over de EU een nieuwe impuls 
te hebben gegeven. Daar een open oog voor hebben, betekent natuurlijk nog niet 
een kritiekloos accepteren. Het lijkt mij dan ook een dringende taak van de huidige 
politieke filosofie om deze postparlementaire concepties van legitieme heerschappij 
te ondervragen op de normatieve voorstellingen die eraan ten grondslag liggen en 
deze te vergelijken met en af te wegen tegen de noties Vrijheid' en 'gelijkheid' die 
van oudsher de republikeinse en liberale varianten van het democratisch ideaal heb
ben gefundeerd. Wat betekent in normatief opzicht het verlangen naar politieke 'ef
ficiëntie' en 'effectiviteit' dat dikwijls doorklinkt in de neocorporatistische analyses 
van een postparlementair 'Europa'? 
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Willen we niet terugvallen op de haast automatische reflex van het technocratie- =1 

verwijt, maar daarentegen op een open wijze en zonder voorbehoud de discussie j? 

aangaan met deze nieuwere concepties van een legitieme Europese heerschappij', 

dan. zullen we onszelf daar de intellectuele ruimte voor moeten verschaffen. Dat ^ 

houdt, aldus de rode draad, van mijn betoog, onder meer in: afstand nemen van het £ 

concept van statelijkheid dat tot nog toe het analytisch raamwerk vormde voor de -g 

poiitiek-filosofische reflecties op het fenomeen (van de parlementaire) democratie. s-

Alleen indien de politieke filosofie voldoende distantie ten opzichte van zichzelf, *% 

van haar eigen traditie, kan opbrengen, zo lijkt mij, kan zij zichzelf ook de intellec- 3 

tuele middelen verschaffen die een filosofische toegang tot het probleem 'Europa' ~ 

mogelijk maakt. Precies die uitdaging, die 'aanmaning' tot een kritisch zelfonder

zoek, maakt het Europese integratieproces filosofisch ook zo interessant. 

N o t e n 

1. Natuurlijk zijn er de spreekwoordelijke uitzonderingen die de regel bevestigen. Jürgen 
Habermas is zo'n uitzondering, en bovendien niet de eerste de beste Eerlijk gezegd twijfel ik nog 
over de precieze betekenis van Habermas' laatste publicaties over 'Europa'. In FaktiziMt und Geltung 
(1993) figureert op de achtergrond nog steeds het concept van statelijkheid waartegen ik mij in 
dit artikel verzet. Vanaf Die. Einhmehung des Anderen (1996) en met name in. Die postnotionale Konstdla-
tion (1998) geeft Habermas er in ieder geval blijk van de problemen met het principe van een terri
toriaal gebaseerde 'sluiting' van de politiek-maatschappelijke orde te onderkennen. Desalniette
min lijkt hij als het om de EU gaat toch weer zijn. kaarten op een territoriaal idee van statelijkheid 
te zetten. Zie wat dit laatste betreft vooral ook zijn Reply to Grimm (1997). 

2. Laat ik, om onnodige misverstanden te voorkomen, direct duidelijk maken dat ik hier en in 
het vervolg met "hedendaagse politieke filosofie" (of verwante frasen) doel op wat sinds de Tweede 
Wereldoorlog definitief tot de hoofdstroom van het westerse politieke denken is geworden, op die 
traditie die de "liberale democratie1 als het paradigma van een legitieme politieke orde beschouwt, 
zo niet als de enig denkbare vorm daarvan. De term 'modern' hanteer ik min of meer parallel aan 
het historiografisch gebruik daarvan, met dien verstande dat ik onder "moderne politieke filoso
fie' het politieke denken vanaf de Renaissance versta. 

3. Alhoewel het idee van de natiestaat onvermijdelijk voorstellingen van in- en uitsluiting met 
zich meebrengt, wordt er niet noodzakelijkerwijs een 'objectieve' visie op 'natie' {of burgerschap) 
mee geïmpliceerd; 'objectief in de zin van etnische afstamming of een 'toebehoren aan' een 'Volk' 
als een bovenindividueel, organisch geheel Vergelijk Meineckei9ó9 en Schie der 1992. 

4. Zo zal men met betrekking tot Rawls er in de regel op wijzen dat deze geslotenheidsveron-
derstelling een filosofisch-methodische functie vervult, Zie echter ook Franck 1990,211 e.v. 

5. In een compacte definitie van Bernard Holden: 'Een democratie b een politiek systeem 
waarin het gehele volk, zij het positief of negatief, de meest fundamentele besluiten omtrent be
langrijke kwesties van publiek beleid neemt en daartoe ook gerechtigd is' {1983,8). 

6. Zie over de interpretatiegeschiedenis) van deze definitie o.a, Bernd Wimmers annotatie bij 
de Duitse uitgave van Jean Bodin, Seeks Budier über den Staat Buch I-UI, München 1981, noten 12 t/m 14. 

7. Zolang nationale overheden nog in staat waren kapitaalbewegingen te controleren en de 
nationale economische actoren via tariefmuren te beschermen tegen buitenlandse concurrenten, 
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konden de kosten van de verzorgingsstaat worden betaald door een verhoging van de nevenloon-

kosten. Onder de condities van een relatief gesloten nationale markt konden de verhoogde loon

kosten alsnog worden doorberekend in de prijzen van goederen en diensten, zodat de burger als 

*-* consument uiteindelijk zetfbetaalde voor wat hij ais kiezer politiek wenselijk achtte, terwijl de 

^ invcstcringsrcndcmcntcn toch aantrekkelijk genoeg bleven. Met het vrije verkeer van kapitaal en 

^ goederen gaat dit beleid van de verzorgingsstaat natuurlij k niet meer op. 

o 8. Een willekeurige greep uit de literatuur waaraan ik hier refereer: Cohen en Rogers 1994; 

** Schmitter 1994; Benz 1998; Joerges en Neyer 1997; Hemelt 1998; Andersen en Burns 1996. 

°5 9- In feite is de vakliteratuur nogal verdeeld over het aantal commissies en werkgroepen die 

^ een rol spelen binnen het Europese besluitvormingsproces. Bovenstaande - voorzichtige ~ schat

ting is van Peter van der Knaap 1996. Wolfgang Wcssels registreert daarentegen voor de tweede 

helft van de jaren tachtig al zeshonderd adviescommissies ten behoeve van de commissie, be

mand door ongeveer zeventienduizend nationale ambtenaren en tienduizend niet-ambtclijke 

specialisten. 
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