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Het blijkt dat het meningsverschil niet ligt in het vertrekpunt van de duide-
lijke betekenis van de wettekst en een of andere vorm van ‘original intent’ 
bij de constitutionele tekst. Het werkelijke debat gaat om welke vorm van 
originalisme geschikt is. Goldsworthy brengt vervolgens een verfijning aan 
door een onderscheid te maken tussen wat de ‘founders’ beoogden vast te 
leggen (‘enactment intentions’) en hun meer specifieke visie met betrekking 
tot de toepassing daarvan. Deze ‘application intentions’ zijn zijns inziens 
niet relevant voor constitutionele interpretatie. Als bijna verplicht nummer 
wordt deze bundel afgesloten met bijdragen van Freeman en Waldron over 
‘judicial review,’ waarbij Whyte en Russell ingaan op de ‘notwithstanding 
clause’ in Canada die op een specifieke manier de dialoog tussen rechter en 
constitutionele wetgever structureert. De wetgever heeft hier de mogelijk-
heid de door de rechter beschermde rechten uit de ‘Charter of Rights and 
Freedoms’ op zij te zetten (‘override’). Het is misschien wat ver van het grote 
continent, maar in dit verband is de Oostenrijkse constitutie interessant: 
het constitutionele hof (‘Verfassungsgerichtshof’) kan de publicatie van een 
uitspraak waarin een schending van de constitutie wordt vastgesteld met 
achttien maanden uitstellen om de wetgever de mogelijkheid te bieden de 
gebrekkige wet te herstellen. In die periode blijft die wet overigens wel zijn 
gelding behouden en kan niet worden aangevochten. Ook hier geldt dat 
serieuze rechtsvergelijking nog veel kan opleveren.
Afsluitend, alle drie de bundels zijn meer dan de moeite waard. Dat komt 
ook doordat zij zijn voorzien van uitstekende inleidingen die elk niet alleen 
kort de standpunten van de bijdragen uiteenzet en in ruimer perspectief 
plaatst, maar ook opiniërend is. Elk deel bevat ook een register, dat helaas 
alleen namen bevat. Een zaakregister wordt zodoende node gemist. Zoals 
de legendarische radioreporter Theo Koomen al vertwijfeld uitriep als hem 
namen van ‘ontsnapte’ wielrenners werden doorgegeven: ‘Geen namen. 
Rugnummers moet ik hebben!’

Hans Gribnau (Tilburg/Leiden)

Olivier Beaud, Théorie de la Fédération. Paris: Presses universitaire de France 
2007, 433 p.

Kijkt men naar de juridisch-institutionele ontwikkelingen in Europa, dan 
kan men zich afvragen in welke termen men over de Europese Unie zal spre-
ken. Heeft men te maken met een federatie (met kleine of grote ‘f’) of met 
een federale staat in wording? Het is allemaal (nog) niet duidelijk. Het zou 
goed zijn om daar eens een verhelderende studie over te lezen. De Franse 
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jurist en docent aan de juridische faculteit van de Parijse Universiteit II 
(Panthéon-Assas), Olivier Beaud, heeft zich in dit onderwerp vastgebeten.
In het voorwoord van zijn Théorie de la Fédération geeft hij aan dat het idee 
om een boek over ‘federatie’ te schrijven, is opgekomen als reactie op de 
politieke actualiteit. Het tekenen van het Verdrag van Maastricht in 1992 
en de omzetting van EEG in Europese Unie die daarmee samenhing, geven 
een politieke versterking van het institutionele Europa te zien. Beaud merkt 
in dat verband op dat het juristen zo veel moeite kost om de resultaten van 
die versterking constitutioneel te benoemen. Daar moet wat aan gebeuren, 
heeft Beaud gemeend.
De vraag, die hem tot zijn onderzoek heeft geleid, formuleert hij als volgt: 
‘Is te achterhalen of men deze Europese Unie beter kan begrijpen als men 
vertrekt vanuit een federaal analytisch kader?’ Het is daarbij zijn ambitie de 
federale gedachte vanuit een juridische gezichtshoek te verduidelijken. Dat 
vindt hij noodzakelijk als men antwoord wil geven op de vraag: ‘Is de Euro-
pese Unie een federatie?’ Het is dus nodig te verhelderen wat onder federatie 
te verstaan. Het werk moet de theorie van de federatie opleveren die dan 
kan dienen als een soort standaardmaat voor de Europese constructie, wil 
men die beoordelen op zijn federalismegehalte.
Er is nog een tweede beweegreden voor Beaud om zich met de hiervoor 
geschetste problematiek bezig te houden. Die beweegreden heeft zijn grond 
in het feit dat er in Frankrijk geen federale traditie bestaat. Het onderwerp 
federalisme is, wat betreft de bestudering ervan binnen het Franse consti-
tutionele recht, karig bedeeld, zo merkt hij op.
Dit heeft vooral te maken met de overheersende statelijke karaktertrek 
van het Franse publiekrecht, met veel aandacht voor ‘staat’ (eenheidsstaat) 
en ‘soevereiniteit’ (met Bodin als grondlegger). Waar Beaud zich dus tegen 
teweerstelt, zijn de Franse juristen. Hen wil hij de ‘federale figuur’ voorhou-
den tegenover de overheersende ‘statelijke figuur’. Beaud wijst erop dat ook 
buiten Frankrijk de staatsrechtelijke dogmatiek niet vrij is van orthodoxe 
opvattingen omtrent het belang van ‘staat’ en ‘soevereiniteit’ binnen de 
federale gedachtevorming. Wat dat aangaat geeft Beaud er blijk van een 
van de in verhouding weinige Franse academici te zijn, die ook teksten in 
andere talen dan alleen het Frans heeft gelezen.
Uit zijn meer dan vierhonderd pagina’s tellende studie blijkt namelijk zijn 
enorme belezenheid wat het bestudeerde onderwerp aangaat. Het heeft 
hem daarnaast niet ontbroken aan ‘archeologische’ zin. Van veel federale 
aanzetten over de hele wereld verspreid, is hij de wortels gaan zoeken. Wie 
een theorie over federatie wil schrijven, moet niet bij het eindproduct zijn, 
hij moet zich bij het begin ophouden, zegt hij. Wat brengt mensen, politieke 
organisaties, staten bij elkaar om met elkaar samen te gaan werken, te 
‘federeren’?
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Beaud heeft vervolgens bestudeerd hoe zij dat in een ‘pact’ hebben onder-
gebracht en welk (juridisch relevante) discussies daarover met name in 
de beginfase, zijn gevoerd. Hoe is Beaud met al dit door hem aangetroffen 
materiaal aan de slag gegaan?
Zijn leidraad bij het verwerken van de gevonden gegevens wordt gevormd 
door de idee van een autonome staatsonafhankelijke federatiegedachte, 
begrepen als een politiek-juridische eenheid. Voor het ontwikkelen van zijn 
theorie van de federatie ziet hij zich namelijk genoodzaakt te breken met de 
manier waarop men gebruikelijk het federale verschijnsel begrijpt. De sta-
telijke inslag (l’empreinte étatique) ervan moet overboord. Als een mantra 
wordt telkens weer herhaalt: ‘De federatie is geen staat’ en ‘In de federatie-
gedachte draait het niet om de staat’.
Het eerste deel van het boek, dat uit vijf delen bestaat, heeft dan ook als 
titel: De Federatie buiten de baan van de staat brengen (Sortir la Fédération 
de l’orbite de l’État). Iedereen redeneert maar alsof de Federatie een staat is 
en plakt daar dan de passende elementen op als ‘soevereiniteit’ en besteedt 
dan aandacht aan het verschil tussen ‘federale staat’ en ‘confederatie’. Fout, 
volgens hem omdat dit inadequate elementen zijn voor de federale theorie-
vorming. Want, zo wordt in het tweede deel uitgewerkt, de Federatie is geen 
staat, maar een daarvan onderscheiden politiek-juridische entiteit.
Deze verschilt van de staat niet alleen door zijn ‘conventionele’ oorsprong 
(conventie; het akkoord tussen staten die zich confedereren), maar ook door 
zijn institutionele vorm. Dit voert naar het derde deel, de vormleer van de 
Federatie. In dat deel wordt ingegaan op het ‘statuut’ van de lidstaten en de 
problematiek van de ‘intrede’ van nieuwe leden in de Federatie.
Is er dan geen onderscheid tussen een internationale organisatie of een een-
voudige alliantie? Wel degelijk meent Beaud, want de Federatie heeft een 
politiek karakter dat duidelijk wordt als men zijn doeleinden bestudeert. 
Dat doet hij in het vierde deel onder de titel ‘De Federatie als politieke insti-
tutie’. Het vijfde deel houdt zich vervolgens bezig met de vraag of de Federa-
tie noodzakelijkerwijze een ‘federale republiek’ is.
Hiervoor is het begrip Federatie veelal met een hoofdletter geschreven. Ik 
doe dat op aangeven van Beaud. Hij heeft het namelijk over de federatie en 
de Federatie. De Federatie is, in zijn opvatting, het geheel dat zich naar bui-
ten presenteert. Het geheel omvat van binnenuit gezien twee elementen, te 
weten: 1. de federatie en 2. de lidstaten. De federatie is het resultaat van de 
wilsuiting van de lidstaten om zich als een groter geheel te presenteren.
Ten behoeve van het ontwikkelen van een theorie met betrekking tot 
deze federatiegedachte is het nodig de ‘federale logica’ te achterhalen, zegt 
Beaud. Het betreft een logica die werkt met beginselen die eigen zijn aan 
elke federatieve vorm. Het gaat bijvoorbeeld om het beginsel van gelijkge-
rechtigdheid en het beginsel van de federatieve dualiteit.
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Het laatste beginsel verwijst naar twee onderliggende beginselen, te weten: 
het beginsel van onafhankelijkheid en het beginsel van onderlinge afhan-
kelijkheid van twee juridische orden (die van de federale en de gefedereer-
den). Deze onderlinge afhankelijkheid wordt beheerst door het beginsel van 
‘horizontaliteit’, welk beginsel is afgeleid uit het beginsel van ‘contractuali-
teit’. Kortom, we zijn terug bij de ‘conventie’, bij de ‘union’, bij de ‘vereniging’ 
van staten.
Wat ik mij nu afvraag is, of ik soms wat heb gemist. Ik ben namelijk in feite 
nog niets opzienbarends tegengekomen. Toch meent Beaud dat zijn bena-
dering een ‘changement (..) presque copernicien’ (p. 33) oplevert, vanwege 
het feit dat hij de Federatie rond de elementaire eenheden (de lidstaten) laat 
draaien en niet andersom. Pretentieus is hij zeker, maar hij weet ook dat 
anderen hem voorgingen.
Zo ontwikkelt hij zijn Federatieopvatting uit de lezing van definities die 
hij vindt bij Samuel Pufendorf, Pellegrino Rossi en Carl Schmitt (p. 17-19). 
Waar Beaud ten strijde trekt tegen het staatscentrisme en tegen de idee van 
de soevereiniteit, weet hij dat hij bij Johannes Althusius en Pierre-Joseph 
Proudhon munitie kan vinden. Hij weet ook dat hij zijn wapenarsenaal bij 
Carl Friedrich en via deze ook bij Otto von Gierke, kan aanvullen, evenals 
hij daarvoor bij Leon Duguit terecht kan. Beaud maakt in zijn referenties 
duidelijk dat hij daarvoor belezen genoeg is. Maar hij is hongerig en wil zelf, 
voor de ontwikkeling van zijn theorie van de Federatie, afrekenen met de 
‘staatsgedachte’ en de ‘soevereiniteitsgedachte’.
Hoe doorwrocht de studie er ook uitziet, toch levert deze de volgende ver-
bijsterende constatering op. Beaud heeft dan wel een grote hoeveelheid 
materiaal bestudeerd, maar al doende is hij zijn leidende vraag compleet 
uit het oog verloren. Hij is namelijk vergeten de vraag te beantwoorden: ‘Is 
de Europese Unie een federatie?’ Hij merkt dat zelf ook op in de bijna drie 
slotpagina’s, waarboven hij maar gemakshalve ‘Conclusion’ heeft gezet.
De tekst die men daar aantreft, heeft weinig van een ‘conclusie’, veel van 
een ‘constatering’. Hij heeft nog wel het bewustzijn dat de hardnekkige 
lezer beloond zou moeten worden (pour récompenser de sa ténacité; p. 424). 
Maar die zal nog even moeten wachten: om de vraag te beantwoorden of de 
Europese Unie een Federatie is, zal ik nog een boek moeten schrijven, zegt 
hij laconiek (il y en aurait besoin d’un autre livre pour réponder à la question 
inaugurale du présent ouvrage; p. 425). Ik voel me voor de gek gehouden.
Overigens, en dat zal wellicht te maken hebben met een verschil in ‘cul-
tuur’, is de Franse recensent in Le Monde des livres (van 29 februari 2008) 
zeer lovend over het boek van Beaud. Hij heeft kennelijk wel nieuwe dingen 
erin gelezen. Bij hem heet het dat de lezer wordt getrakteerd op een helder 
taalgebruik en een reeks wel overwogen voorbeelden, die instrueren, die 
onrustig maken en die tot nadenken dwingen.
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Wat is dan zo indringend voor de Franse lezer? Het toestemmingsbeginsel 
dat aan de Federatie ten grondslag ligt. Welhaast lyrisch wordt de recensent 
daarover, want dit beginsel wordt door Beaud tegenover het eenheidsden-
ken geplaatst, dat alle wereldrijken tot moderne staten beheerst. Het idee 
van de toestemming, zo haalt de recensent uit Beauds studie, vormt het 
hart van historische constructies als die van Zwitserland en Nederland … 
Inderdaad, Beaud verwijst daar regelmatig naar, heb ik gezien. Vanzelfspre-
kend dunkt me. Maar revolutionair bijna, gezien vanuit de Franse staats-
centristische cultuur, kennelijk. Echter, dat politici en polemisten door dit 
werk zeer geïnspireerd zullen (kunnen) worden, zoals de Franse recensent 
zegt, dat waag ik te betwijfelen.

Thom Holterman (Urciers, Frankrijk)

Jürgen Habermas, Ach, Europa. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, 192 p.

Jürgen Habermas publiceert er nog lustig op los. Onlangs verscheen Ach, 
Europa, een bundel van drie opinies over de Europese Unie, zes toespraken 
over beroemde collegae en, helemaal aan het eind, een lang artikel over de 
haalbaarheid van deliberatieve politiek.
Voegt Ach, Europa nog echt iets toe aan Habermas’ oeuvre? (En zo ja, wat 
dan?) Of is de bundel eigenlijk alleen interessant voor de liefhebber?
Lange tijd lijkt het op het laatste uit te draaien. Habermas’ toespraken over 
Richard Rorty en Ronald Dworkin zijn uitstekend – zo krijgt in Habermas’ 
weergave Dworkins rechtstheorie een veel scherper en dwingender karak-
ter – maar eigenlijk toch alleen boeiend voor mensen die nu eenmaal alles 
van Habermas willen lezen.
Bij Habermas’ stukken over de Europese Unie worden we op het verkeerde 
been gezet. Habermas beweert hier niet als wetenschapper maar als intel-
lectueel aan het woord te zijn (p. 96). Zijn deze teksten dus niet boeiend voor 
een breed filosofenpubliek? Integendeel. Habermas mag dan als intellectu-
eel schrijven, maar hij analyseert de problematiek van de Europese Unie na 
de Franse en Nederlandse referenda wel rechtstreeks vanuit het door hem, 
als wetenschapper, ontwikkelde model van deliberatieve democratie. Deze 
stukken zijn daarom voor velen interessant, want ze vormen een welkome 
illustratie van dit in Faktizität und Geltung toch wel zeer abstract neerge-
zette democratiemodel.
De laatste bijdrage aan de bundel is van zo mogelijk nog groter belang. 
Habermas doet in dit artikel niets minder dan uitleggen waarom volgens 
hem moderne massamedia en deliberatieve democratie elkaar niet hoeven 
te bijten. Hij doet dit onder andere door het empirische onderzoek te bespre-
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