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– Maar we zullen het gevecht toch moeten aangaan?, zei vorst 
Andrej. 

– Ja, als iedereen dat wil, dan zal het wel moeten. En toch, beste 
kerel, zijn er geen sterkere krijgers dan deze twee, geduld en tijd; 

die kunnen alles aan. 
 

Lev Tolstoj, Oorlog en vrede (1869) 
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VOORAF 
 
In een ander tijdperk, op dinsdag 27 maart 2001, nam ik vanuit mijn woonplaats Parijs 
de trein naar Brussel, zenuwachtig. Die ochtend had ik me, student in de politieke 
filosofie met een zolderkamertje van achttien vierkante meter, in een pak gehesen. Vlak 
voor het metrostation vroeg ik een verbaasde, welgeklede passant mij te helpen bij het 
knopen van mijn stropdas. Ik was op weg naar de Brusselse Europawijk, waar ik zou 
lunchen met de Nederlandse eurocommissaris en zijn persoonlijke assistent. Ik ging, 
zoals een wereldwijzere vriend de missie karakteriseerde, ‘een vorkje prikken met de 
Bolk’. Het doel was te achterhalen of ik in Brussel veldwerk kon doen voor mijn 
onderzoek naar politieke en economische machtsverschuivingen. Heel uitgewerkt waren 
mijn ideeën niet. 
 Voor de treinreis – een traject van zo’n anderhalf uur – had ik een deeltje 
meegenomen uit de befaamde pocketreeks Que sais-je? Het heette L’Union européenne. 
Deze 128 pagina’s waren mijn kennismaking met de Europese Unie. In allerijl 
absorbeerde ik Brusselse afkortingen, het verschil tussen Commissie, Raad, Europese 
Raad en Raad van Europa en de uitleg van het ‘democratische deficiet’. Ik voelde me als 
een toerist die in het vliegtuig op weg naar een vakantiebestemming bladert in het 
taalgidsje van de bestemming – Wat & Hoe in het Europees? Een illusie, want je weet dat 
je bij aankomst toch met je mond vol tanden staat. 

Een jaar later mocht ik beginnen aan een stage in de staf van de 
eurocommissaris in Brussel. In verscheidene hoedanigheden zou ik er twee jaar blijven. 
Al snel vloeiden ook uit mijn mond de verdragsartikelen, de acroniemen en de naar 
beleid verwijzende plaatsnamen als was ik native speaker. Ik doorliep bovendien een 
politieke leerschool. De onuitgesproken gedragscodes, de dubbele of driedubbele 
agenda die je achter elke uitspraak of handeling leert vermoeden, de lunches, de 
institutionele competentiestrijd, de conflicten om een stoel aan tafel, de 
vanzelfsprekende ironie over een volgens de organogrammen volwaardige Europese 
instelling, het lekken naar de pers, het spelen met deadlines en tijd – hoe wezenlijk zulke 
dingen zijn kun je alleen voelen door er te zijn. 

Ik zag een opmerkelijk verschil tussen de boekjes en het feitelijke politieke spel. 
De machtsuitoefening in Brussel leek weinig op de letter van het verdrag. Maar over 
deze discrepantie schenen weinigen ter plaatse zich zorgen te maken; men werkte voor 
de goede zaak, dat was genoeg. Onderling hield men zich aan de ingesleten 
denkschema’s en sprak men de alleen voor ingewijden begrijpelijke eurospeak. Tot het 
grote publiek richtte de Commissie zich in persberichten, folders en campagnes met 
opvoedende woorden als ‘Europa zonder grenzen’, ‘einde van de Europese deling’ of 
‘Europese solidariteit’. Men sprak met nobele woorden tot een zelfverzonnen publiek 
van ‘Unieburgers’ zonder ooit een antwoord te verwachten. 

De gevolgen van deze lichtzinnige onderschatting van het publiek kreeg ik te 
zien vanuit een ander perspectief, tijdens het Nederlandse en het Franse referendum 
over het grondwetsverdrag, voorjaar 2005. Ik werkte inmiddels een jaar in Den Haag als 
adviseur van de voorzitter van de liberale Tweede-Kamerfractie. Meteen na aankomst 
trof mij al op welke wijze Europa leefde in de hoofden van de Haagse politici: als een 
buitenlandse bezettingsmacht. De spanning bestond dus niet slechts tussen de Europese 
politiek en het grote publiek, maar ook tussen de ene en de andere politiek. De 
parlementaire achteloosheid in Den Haag jegens Europese besluiten was frappant. ‘Jullie 
besluiten’, zeiden Tweede-Kamerleden tegen hun partijgenoten uit het Straatsburgse 
parlement. En dat had natuurlijk onze moeten zijn, aangezien de verantwoordelijkheid 
voor zulke besluiten evenzeer ligt bij de Nederlandse regering, die zij zelf moeten 
controleren. 
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Ik begon het schrijven aan dit proefschrift vanuit een sterk gevoelde intuïtie dat de 
bestaande verhalen over Europa niet klopten. Het moest mogelijk zijn daarvoor iets 
nieuws in de plaats te stellen. Ik wilde een verbinding slaan tussen de Brusselse 
binnenwereld en de lange geschiedenis van de mensen en de staten op ons continent. 
Tegelijk kon ik nog niet verwoorden hoe precies. Dit was onrustbarend, maar ook 
noodzakelijk. We denken in bestaande woorden en begrippen. Die kunnen eindeloos 
worden herschikt of tegen elkaar afgewogen, zoals ook eurospecialisten met overgave 
doen, maar de ingesleten betekenissen blijven het denken bepalen. Om iets nieuws te 
ontdekken, moet je eerst de gedachte loslaten dat je al weet hoe het zit. Anders zit de 
taal in de weg. Maar hoe op een nog woordeloze intuïtie te bouwen zonder het spoor 
kwijt te raken? 

Als de geschiedenis stilstond, zou er geen politiek nodig zijn. Met politiek 
proberen mensen gezamenlijk grip te krijgen op de voortdurende stroom van 
gebeurtenissen. Politiek kan dus niet worden begrepen buiten de tijd, de grote brenger 
van verandering, en ook niet buiten de ervaring van de tijd. Hierin vond ik een uitweg uit 
de bestaande woorden en hun sleetse betekenissen; bij het schrijven diende ik me steeds 
rekenschap te geven van de twee essentiële elementen van de geschiedenis: de tijd en de 
ervaring. De opdracht was het onderwerp te benaderen zonder wetenschappelijke 
ontleding te plegen. Zoals een opgezette haas in een vitrine niet prijsgeeft hoe hij ooit 
eten vond, zich voortplantte, van een vos schrok of door het bos huppelde, zo leert een 
formele doorsnede van een politiek systeem, met kaders en pijltjes geldend op moment 
x, weinig over zijn ontwikkeling en werking in de geschiedenis. Je kunt wel zeggen: hier 
zit de mond en hier zitten de geslachtsorganen, of daar de kiezers en daar het 
gerechtshof, maar dan mis je wat het leven aandrijft en boeiend maakt: de permanente 
wisseling van situaties waarin te handelen is. En deze permanente wisselingen liggen 
opgeslagen in de collectieve en individuele ervaringen van de Europese politiek – een 
zich elke dag uitbreidende bewaarplaats. 

‘Een lang leven geeft een mens de mogelijkheid ervaringen te verzamelen’, 
schreef de 89-jarige oud-bondskanselier Adenauer, twee jaar nadat hij de politieke arena 
vaarwel had gezegd. ‘De ervaring leidt het denken en het handelen. Zij is door niets te 
vervangen, ook niet door aangeboren intellect. Dat geldt in het bijzonder voor het 
gebied van de politiek.’  

Op zoek naar het begin van een geschiedenis volgt dit proefschrift de gangen 
van de mensen die het politieke Europa maken en bevolken; de nationale politici en 
diplomaten, optredend in verschillende Europese hoedanigheden, maar ook 
commissarissen, parlementariërs, ambtenaren en rechters uit de Europese instellingen. 
Hun sporen zijn te vinden in toespraken en debatten, memoires of door journalisten of 
historici opgetekende uitspraken. Ook mijn eigen waarnemingen vanuit de coulissen en 
de onvervangbare gesprekken met enkele ervaren spelers in de Europese politiek boden 
ankerpunten voor deze levende geschiedenis. 

Wie zo kijkt hoeft zeker niet alle gangbare woorden overboord te gooien. Soms 
helpt het al ze uit de vaste groef te wrikken. Europa ontstond uit een verdrag en tal van 
erop volgende besluiten, als op papier gezet resultaat van onderhandelingen tussen 
regeringen. Juridische taal doortrekt tot vandaag zijn wezen. Je kunt deze afspraken als 
gegeven beschouwen – als eerbiedwaardige juridische normen of ergerniswekkende 
regelgeving. Maar je kunt ook als een archeoloog proberen de gebeurtenissen en de 
strijd die er in alle gevallen aan vooraf gingen bloot te leggen. Verdragen en officiële 
verklaringen zijn ook een kristallisatiepunt van politieke verhoudingen en wensen. Elk 
woordje kan betekenisvol zijn, bijvoorbeeld hoe een instelling heet (Vergadering of 
Parlement?), hoe de kring van lidstaten zichzelf noemt (Gemeenschap of Unie?) of wie 
volgens het verdrag wel of niet aan een tafel mogen zitten. De schat aan politieke 
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ervaring die in Europa’s juridische woorden verstopt zit, kan naar boven worden 
gehaald. 

Dit bood genoeg elementen om een ander verhaal over de geboorte van het 
politieke Europa te vertellen. Dat het opgeblazen Brusselse zelfbeeld niet klopte 
betekende namelijk nog niet dat alles in de Europese politiek sinds 1945 bij het oude is 
gebleven. Op een onverwachte plaats is wel degelijk een ruimte voor Europese politiek 
ontstaan. Alleen bleef deze ruimte, die wezenlijk een tussenruimte blijkt, onzichtbaar 
vanwege de dwang van de heersende denkschema’s. Het leek me niettemin geen goed 
idee de in de weg zittende denkschema’s te bestrijden; dan bevestig je slechts hun 
heerschappij. In plaats daarvan besloot ik het advies te volgen van de Amerikaanse 
filosoof Richard Rorty, die eens schreef: ‘Boeiende filosofie is zelden een onderzoek 
naar de ‘voors’ en ‘tegens’ van een stelling. Gewoonlijk is het, impliciet of expliciet, een 
strijd tussen een gevestigd vocabulaire dat ons tot last is geworden en een halfgevormd 
vocabulaire dat schijnbaar grote beloften in zich draagt.’ Hij vervolgde, duidend op wat 
ook het streven in het hart van dit proefschrift zal zijn: ‘Ik ga geen argumenten geven 
tegen het vocabulaire waar ik vanaf wil. In plaats daarvan wil ik proberen het 
vervangende vocabulaire dat ik voorsta aantrekkelijk te maken door te tonen hoe we het 
kunnen gebruiken om allerlei onderwerpen te beschrijven.’ 
 
Bij de persoonlijke betrokkenheid, bij het beroep op de politieke en historische 
ervaringen van de mensen die erbij waren, bij het besef van de onstuitbaar voortgaande 
stroom van de tijd, was het toch ook nodig afstand tot het onderwerp te houden. Voor 
het schrijven van deze dissertatie vond ik deze afstand in het denken, lezen en schrijven 
zelf, vanaf januari 2007 in relatieve afzondering verricht. Wanneer de dwingende, 
dagelijkse woordenvloed in kranten of commentaren het werk hinderde, zocht ik steun 
bij de denkers van kristal uit de Europese politiek-filosofische traditie sinds de 
Renaissance: hard en helder. Naar mijn opvatting is de politieke filosofie op haar best 
wanneer ze haar taak opvat zoals voor Machiavelli, Montesquieu of Tocqueville 
vanzelfsprekend was: geen normatief denken met universele pretenties, maar een 
reflectie op de condition politique in nauw verband met een veelal persoonlijke ervaring 
van de eigentijdse politieke werkelijkheid. 

Dit proefschrift, het verhaal van de geboorte van politiek Europa, heeft zelf 
geen politieke boodschap. Het is niet voor of tegen ‘Europa’. Met ‘voors’ en ‘tegens’ 
krijgen we geen toegang tot de gebeurtenissen die Europa tot op heden vormen. De 
eurogelovige die graag wil horen dat de Commissie en het Parlement moeten worden 
‘versterkt’ uit naam van ‘slagvaardigheid’ en ‘legitimiteit’ – zoals in Nederland 
decennialang het enige officiële verhaal was en in België nog steeds is – zal weinig van 
zijn gading vinden. De euroscepticus op zoek naar nieuwe bewijzen van ‘bemoeienis’ 
met nationale bevoegdheden door een ‘superstaat’ evenmin. Beide partijen delen 
overigens hetzelfde misverstand. Of ze het een zegen of een vloek vinden, ze doen alsof 
het Europese spel alleen op Brusselse velden wordt gespeeld. De Europese politiek 
doordringt echter de regeringen, parlementen, hoven en bevolkingen van alle lidstaten. 
De kring van de lidstaten gaat aan de Unie vooraf. 

In een ander opzicht is dit boek wel door en door politiek. Het wil helpen de 
woorden te doen kantelen. Het wil de stroom van de geschiedenis doen voelen in onze 
ervaring van het heden, het wil onze plaats in de tijd en de ruimte markeren. Europa is 
niet enkele vierkante kilometers met gebouwen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg. 
Acht jaar na mijn zenuwachtige ochtend weet ik dat er geen trein rijdt naar de Europese 
Unie. Europa maakt een passage door. We leven er middenin. 
 

Brussel, 1 maart 2009 
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PROLOOG 

 
 

 
Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les 
systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on 
lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer. 
  Michel Foucault (1971) 
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 1 Drie Europese vertogen 
 
 Eurogebabbel tussen experts, cafégemopper over Brusselse regels, hoorcolleges 
mededingingsrecht, politieke columns in de krant: ook snel vervliedende woorden over 
Europa’s vorm staan niet los van de politieke strijd erover. Het gepraat is niet 
onschuldig. ‘Het vertoog’, schreef Michel Foucault, ‘is niet simpelweg een weerslag van 
machtsconflicten en machtssystemen, het is datgene waarvoor men, datgene waarmee 
men strijdt, de macht die men zich eigen wil maken.’1 

Voor politieke gebeurtenissen bestaan geen neutrale, ‘wetenschappelijke’ termen. 
Namen en begrippen zijn vaak zelf de inzet van twisten, waaraan historici, 
rechtsgeleerden en andere intellectuelen op hun manier deelnemen. Vormen de Belgen 
een ‘natie’? Is Rusland een ‘democratie’? Liggen Londen en Ankara in ‘Europa’? Zulke 
kwesties kun je niet op een wetenschappelijk congres beslechten, zoals de vragen of de 
zon een ster is en de mens een zoogdier. Dit betekent niet dat wie geen ideoloog van de 
ene of andere politieke zaak wil zijn, slechts zwijgen rest. 

Soms brengt de tijd uitkomst. Neem het Frans-Algerijnse conflict van 1954-
1962. Het was voor de Algerijnen een ‘onafhankelijkheidsoorlog’ en voor Parijs een 
‘burgeroorlog’: evident onrijmbare posities. Wie gelijk had is beslist door de historische 
uitkomst. Inmiddels erkennen ook de Fransen dat het een ‘onafhankelijkheidsoorlog’ 
was. Anders was de afloop van de oorlog tussen de noordelijke en zuidelijke 
Amerikaanse staten uit 1861–1865: het bestaande centrale gezag won. Dit is dan ook 
een ‘burgeroorlog’ gebleven. Wat nu te zeggen tegen de excentrieke Southerners die 
blijven beweren dat de oorlog een mislukte vrijheidsstrijd was? Ruim een eeuw na dato 
mag je redelijkerwijs opmerken: u plaatst zich buiten de tijd. 

Het onderwerp van dit proefschrift heeft nog geen afloop. De verhouding 
tussen de Europese gezamenlijkheid en de lidstaten, de buitenwereld en de mensen is 
nog niet gestold. Moet elk oordeel dus worden opgeschort? Nee, twee wegen staan 
open. Ten eerste kan men de tijd die al wel is voorbijgegaan, de historische feiten en 
gebeurtenissen uit een periode van ruim zestig jaar, zo goed mogelijk lezen – in het 
besef zich in een open veld te bevinden. Daaraan is het hart van deze studie gewijd. Ten 
tweede kan men de elkaar bestrijdende politieke woorden en vertogen in kaart brengen, 
kijken naar gebruik en context, zwakte en kracht – om aldus een beschut metaniveau te 
vinden. Daarmee maakt deze proloog een begin. Dit wapent tegen de naïeve gedachte 
dat politieke woorden verwijzen naar een los van hen staande werkelijkheid. 
 
 Staten, Burgers, Kantoren  
 
In de woordenstroom over Europese politiek kan men drie grondvertogen 
onderscheiden. We zouden ze ‘het Europa van de Staten’, ‘het Europa van de Burgers’ 
en ‘het Europa van de Kantoren’ kunnen noemen. Een traditionelere benaming is: 
confederalisme, federalisme en functionalisme. Elk heeft zijn favoriete Europese 
instelling(en). Elk heeft een eigen politieke stijl, eigen recepten en eigen universitaire 
thuisbases. Elk heeft een specifieke omgang met de geschiedenis. 

Het vertoog Europa van de Staten zegt dat Europese politiek het meest is gediend 
met samenwerking tussen nationale regeringen. De landen behouden hun soevereiniteit 
maar nemen in zaken van gedeeld belang gezamenlijke besluiten, wanneer het nodig is. 
Alleen de staten beschikken over voldoende gezag en handelingsvermogen om een 
Europese eenheid te schragen. Het statenvertoog ziet weinig in centrale instellingen. Het 
vertrouwt meer op ontmoetingen van nationale ministers en regeringsleiders in 
diplomatieke conferenties à la Wenen 1814–1815. Het streeft naar vrede tussen zoveel 
mogelijk Europese staten en naar welvaart voor de afzonderlijke bevolkingen. Sommige 
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pleitbezorgers van een Europese confederatie hopen op een glorieuze leidersrol voor 
hun eigen natie. 

Het Europa van de Burgers levert een andere taal. Het wil bepaalde bevoegdheden 
bij de nationale uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende machten weghalen en deze 
overdragen aan een Europese regering, parlement en hof. Zo kan een federatie ontstaan. 
Naar het voorbeeld van de Amerikaanse republiek oefenen deze centrale instellingen 
hun macht ook rechtstreeks uit over de burgerij, met voorbijgaan aan de nationale 
staten. Hun legitimiteit rust op een Europees electoraat. Het burgervertoog verwacht 
dus veel van een gezamenlijk parlement en een Europese publieke opinie. Evenmin als 
de woordvoerders van het statenvertoog de staten zelf zijn, zijn de woordvoerders van 
het burgervertoog de bestaande (nationale) burgers. Het gaat veelal om schrijvers en 
intellectuelen die menen uit naam van een nieuwe (Europese) burger te kunnen spreken. 
Dat de burgers van vlees en bloed er niet altijd van op de hoogte zijn of iets van willen 
weten weerhoudt hen niet bij voorbaat. Het einddoel van de federalisten is een 
democratische samenleving die zich liefst een culturele en ten minste een politieke 
eenheid weet. 

Het Europa van de Kantoren praat over de overdracht van concrete 
overheidsfuncties aan een Europese bureaucratie. Doelen en richtlijnen zouden tevoren 
door de staten op papier worden gezet maar binnen dat kader zou de centrale 
bureaucratie onafhankelijk functioneren. Het kantoorvertoog vindt het politieke leven 
een overschat en oppervlakkig verschijnsel. Fundamenteler dan het spel tussen 
regeringen, parlementen en bevolkingen zijn de diffuse economische en sociale krachten 
die het dagelijks bestaan vormgeven. Een Europese eenheid kan ontstaan uit de 
langzame samenklontering van individuele belangen en gewoonten. Dit proces kan goed 
worden aangestuurd door een rationele bureaucratie. Een visionair einddoel, behalve het 
instandhouden van zichzelf, vinden functionalisten overbodig. 

Elk vertoog heeft de oorsprong in een eigen omgeving: vorstelijke macht, 
burgerlijke geest, ambtelijke letter. Het statenverhaal gaat zover terug als het Europese 
statensysteem zelf. Een vijftiende-eeuwse koning van Bohemen, geschrokken van de 
Turkse opmars, stuurde brieven aan zijn christelijke collega-vorsten met uitgewerkte 
plannen voor een Raad waarin ze allen zitting zouden nemen. De adviseur van de 
Franse koning Lodewijk XIII, Richelieu, kwam tijdens de vernietigende dertigjarige 
oorlog met soortgelijke ideeën, toegeschreven aan koning Hendrik IV. Vanaf de vrede 
van 1648 organiseerden de Europese staten zich echter niet als confederale bond maar 
in een machtsbalans. Eeuwenlang werkte dit naar tevredenheid van vorsten en leiders. 
Pas tegen het einde van de dramatische oorlog van 1914–1945, door een van hen de 
‘tweede dertigjarige oorlog’ genoemd,2 werd het statenvertoog weer door 
regeringsleiders uitgedragen, met name de Brit Churchill en de Fransman De Gaulle. 

Het burgervertoog werd pas denkbaar na de Franse Revolutie, die de burgers 
aan de macht bracht. De omwenteling van 1789 versterkte bij schrijvers en denkers een 
besef van een gezamenlijke geschiedenis. Zo stelden Novalis, Burke en later Guizot 
Europa gelijk met christendom, vrijheid en beschaving. In 1814 verscheen een ontwerp 
van een Europees parlementair stelsel door Saint-Simon. In 1849, een jaar na nieuwe 
democratische revoluties, bedacht schrijver Victor Hugo de term ‘Verenigde Staten van 
Europa’ – nog steeds de federalistische leuze. Na de eerste wereldoorlog trok de 
Oostenrijkse graaf Coudenhove-Kalergi de aandacht met ‘Pan-Europa’, een organisatie 
die ‘geen staten maar mensen’ wilde verenigen. Intellectuelen als Einstein, Apollinaire en 
Thomas Mann sloten zich bij hem aan, evenals de Franse minister Briand en de Keulse 
burgemeester Adenauer. Pas in de tweede wereldoorlog kreeg het burgervertoog enig 
volks momentum. Vanuit het verzet tegen de nazi’s ontstond een ‘Europese beweging’, 
die mensen in Italië, België, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Joegoslavië 
en ook Duitsland samenbracht. 
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 Het kantoorvertoog maakte zijn entree na 1945. Het vond zijn woordvoerders 
onder hoge (internationale) ambtenaren. Veruit de invloedrijkste was de Franse 
zakenman en topambtenaar Jean Monnet, die in de eerste en de tweede wereldoorlog 
geallieerde agentschappen voor transport en ravitaillering tussen Amerikanen, Britten en 
Fransen hielp opzetten en begin jaren twintig in Genève voor de Volkenbond werkte. 
Andere functionalisten waren de Nederlandse bankier Jan Willem Beyen en de Franse 
econoom Robert Marjolin. De eerste was in 1944 betrokken bij de oprichting van het 
internationale financiële stelsel en een decennium later als partijloos minister van 
buitenlandse zaken de aanjager van een Europese markt. De tweede werd in 1948 de 
hoogste ambtenaar van de organisatie waarbinnen zeventien West-Europese landen de 
Marshallhulp verdeelden en was nadien jarenlang vice-voorzitter van de Brusselse 
bureaucratie.  

Meteen na 1945 werd veel over de ‘Europese gedachte’ geconfereerd. In 1950 
kreeg het idee van Europese kantoren politiek leven ingeblazen. Twaalf jaar later, toen 
ze volop functioneerden, verwoordde Commissievoorzitter Hallstein het kantoordenken 
aldus: ‘The very nature of this world necessitates a redefinition of what we ordinarily 
mean by words like ‘politics’ and ‘economics’, and a redrawing, perhaps even the 
elimination, of the semantic frontier between the two.’3 
 
De politieke strijd uit naam van de Europese staten, burgers en kantoren brengt steeds 
nieuwe machtsverhoudingen, nieuwe ideologische constellaties, nieuwe woorden. 

Een mooi voorbeeld is het begrip ‘institutionele driehoek’. Het dook rond 1980 
op. Men doelde ermee op een te bewaken evenwicht tussen Commissie, Raad van 
ministers en Parlement. In die drie Europese instellingen waren de krachtlijnen 
Kantoren, Staten en Burgers inmiddels uitgemond. De term ‘driehoek’ is retorisch 
briljant. Hij pacificeert de conflicterende posities door een evenwicht voor te schrijven. 
Hij verleent een mathematische rechtvaardiging aan politieke keuzes. Niet vreemd dat 
de term nog steeds populair is: geen van de drie afgezegende instellingen zat te wachten 
op een vierkant en dus een concurrent. 

Mettertijd ontstonden ook drie mengvormen uit de vertogen, die tegenwoordig 
het denken bepalen. Men spreekt doorgaans van supranationalisme (kantoren en 
burgers), intergouvernementalisme (kantoren en staten) en constitutionalisme (staten en 
burgers). De eerste twee zijn het oudste; ze hebben het professionele spreken 
decennialang gedomineerd. In Brusselse en bepaalde wetenschappelijke kringen werd 
elke institutionele beweging in Europa gelegd langs de meetlat supranationaal (of: 
communautair) versus intergouvernementeel. In veel opzichten betreft het een 
schijntegenstelling. Het constitutionalisme ontstond in de jaren negentig uit 
ontevredenheid over dit aanbod. Het las de situatie in termen van een alle lidstaten 
omvattende publieke zaak. 

 
De dwang van de discipline 

 
In de taal zit een verborgen disciplinering, die al speelt op woordniveau. Neem het 
onderwerp van dit proefschrift. Hoe dit aan te duiden? In omloop zijn onder meer de 
woorden Europese ‘integratie’, ‘constructie’, ‘eenwording’ en ‘samenwerking’. Ze doen 
zich als beschrijvend voor maar hebben elk een eigen klank en dwang. Integratie 
verwijst naar een schokvrij quasi-chemisch proces dat eindigt in totale vermenging; 
constructie doet denken aan een bouwproject op een lege plek; eenwording laat open of 
ze vrijwillig of met geweld plaatsvindt; en samenwerking benadrukt de blijvende 
zelfstandigheid van de (lid)staten. Elke term ontwaart én vormt een andere wereld. Zo 
worden ze ook ervaren. Het is dus betekenisvol dat de Nederlandse regering, die 
jarenlang de ‘Europese integratie’ voorstond, na het debacle van het referendum van 
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2005 in haar formele communicatie is overgeschakeld op ‘Europese samenwerking’, 
terwijl de Franse regering ook na het non uit dat jaar vasthoudt aan ‘Europese 
constructie’.* 
 De wetenschappen kunnen zich niet aan deze stille dwang van de woorden 
onttrekken. Sterker: ze hebben die nodig om kennis te produceren. Een 
wetenschappelijke discipline, aldus Foucault, bestaat dankzij de onuitgesproken 
vooronderstellingen en de machtsgrepen die aan haar kennis voorafgaan. Immers, ‘dans 
une discipline, (..) ce qui est supposé au départ (..), c’est ce qui est requis pour la 
construction de nouveaux énoncés.’4 Alvorens een uitspraak waar of onwaar kan 
worden genoemd, moet hij passen in het betreffende taalveld. Elke discipline draagt 
daarom een politiek moment in zich. Wetenschappelijke ‘overtuigingskracht’ kan zowel 
zitten in de analytische instrumenten als in de politieke vooronderstellingen. Feit en 
norm zijn niet altijd strikt te scheiden. 

Deze gedachte nodigt uit te onderzoeken welk type Europese kennis zich voegt 
naar welke ideologische woorden en welke vakkennis welke politieke aanspraken kan 
rechtvaardigen. Het ‘Europa van de Staten’, ‘van de Burgers’ en ‘van de Kantoren’ 
werden elk geboren uit een wens hoe Europa eruit moet zien (en hoe niet) en zijn dus 
openlijk normatief. Toch blijkt dat ze elk warme relaties onderhouden met bepaalde 
wetenschappelijke disciplines, die zich uiteraard graag als analytisch voordoen. Dit stemt 
tot nadenken. Zit er een onbedoelde politieke stellingname in elke wetenschap die zich 
met Europa bezighoudt? Welke zou die kunnen zijn? 
 Een vertrekpunt leveren de drie termen ‘integratie’, ‘samenwerking’ en 
‘constructie’. Elk heeft een affiniteit met een van de vertogen en de ervan afgeleide 
mengvormen. Elk is in zwang bij bepaalde wetenschappelijke disciplines. Elk biedt die 
disciplines een peilstok om de stand van zaken af te lezen, een type waarheid om hun 
kennis mee te organiseren, namelijk resultaat, wil en vorm. 

Het Europa van de Kantoren heeft steun aan de wetenschappers van de 
integratie. Deze taal wordt gesproken door de economen (bedenkers van de term 
‘integratie’), sociaal wetenschappers en politicologen. Vanouds voelen zij zich thuis bij 
wereldbeeld en werkwijze van de kantoren. Het functionalisme was hun geesteskind. Zij 
meten en peilen en bekloppen sinds de jaren vijftig al wat de centrale bureaucratie in 
beweging wil zetten: handelsstromen, wisselkoersen, koopgedrag, meningsvorming, 
reislust, standaarden, bestuurspraktijken. Volgens de magische integratieformule van 
‘spillover’ kunnen alledaagse economische belangen over de rand druppelen tot nieuwe 
politieke loyaliteiten. Dit is een breukloos proces, dat onstuitbaar één kant op gaat (de 
goede). Kennis van integratie vereist een meetbaar resultaat. Ook daarom houdt men in 
dit taalveld meer van ambtelijk beleid dan van de grillige politiek. 

Het Europa van de Staten kan zich beroepen op de wetenschappers die de zaak 
beschrijven als samenwerking. Hierin zijn de historici en de specialisten van de 
internationale betrekkingen het meest bedreven. Zij denken vanuit de Staten en hun 
volkeren. Zij kijken graag naar oorlog en vrede, macht en belang, vlaggen en 
verkiezingen. Zij vertrouwen op de feiten en hun gezond verstand. Hun vak is het 
opzetten van een toneel, het (her)scheppen van personages en verwikkelingen tot een 
verhaal. Graag ensceneren zij een duistere voorwereld – het verre verleden of de 
geopolitieke jungle – waaruit hun held, de Staat, naar voren treedt om tot tegenspeler en 
publiek te spreken. Hun verhaal kan niet zonder een wil. Politiek Europa is voor veel 
historici, trouw aan de band van hun discipline met de negentiende-eeuwse natiestaat, 

                                                 
* Het is opvallend dat de term Europese ‘integratie’ in het Engels veel frequenter is dan ‘constructie’ 
(tienmaal, blijkens een internetzoekactie), terwijl in het Frans omgekeerd de laatste beduidend meer 
voorkomt dan de eerste. Toch blijven deze verschillen per taal hier buiten beschouwing, al was het maar 
omdat ze de vraag naar de voorkeur voor een bepaald vertoog niet beantwoorden maar verleggen naar 
bijvoorbeeld verschillen in nationale politieke cultuur. 
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een farce. Het kost hun weinig moeite een geschiedverhaal waarin in plaats van 
Frankrijk, Duitsland of Engeland een keertje dit rare Europa als held uit de schaduw der 
eeuwen naar voren treedt, te beschouwen als ‘propaganda’. Onder historici vindt men 
de intellectuele hofleveranciers van de euroscepsis. Vanuit de discipline van de 
internationale betrekkingen krijgen zij bijval. Wel neemt men er de Europese 
instellingen serieus, maar bij voorkeur om te bewijzen dat deze naar het pijpen van hun 
soevereine meesters dansen. 

Het Europa van de Burgers ontbeert een sterke band met een wetenschappelijke 
gemeenschap. Omdat de Europese burger nog moet worden gemaakt, zoekt dit denken 
steun bij het idee van constructie. Deze taal wordt, afgezien van door schrijvers en 
intellectuelen, vooral geleverd door de beoefenaren van het recht. Deze discipline is 
namelijk als geen ander vertrouwd met de scheppende kracht van de regel. Preciezer: 
zoals de kennis van economen en sociaal wetenschappers bestaat bij de gratie van 
concrete resultaten, zoals historici en politieke analisten verhalen van totstandkoming en 
uitoefening van een publieke wil, zo draait het vertoog van juristen om het gieten van 
onbekende of onbeheerste situaties in een vorm. Hoe werkt dit? 

Het recht heeft van zichzelf geen object; als vormdenken zoekt het een inhoud. 
Het is daarmee de enige discipline die zich heeft kunnen verbinden met alledrie de 
vertogen. In verbinding met het kantoorvertoog schiepen juristen ‘Gemeenschapsrecht’. 
In de stichtingsjaren hebben zij taal gevonden voor nog wankele wensen en gedachten. 
(Het was een Duitse jurist en onderhandelaar die in de zomer van 1950 de term 
‘Europese Gemeenschap’ bedacht, weken na Schumans lancering van het 
mijnbouwplan.) Vandaar wellicht dat juristen doorgaans niet in zulke onzekere termen 
over de Europese orde spreken als veel politieke wetenschappers – wat voor beestje het 
is, welke naam passend is, of hij bestaat. Nee, voor hen is Europa sinds het eerste 
verdrag in werking trad een onbetwistbaar juridisch feit; de wereld van verordeningen, 
richtlijnen, besluiten en hofuitspraken is als hun eigen tuin. Ook verbond het juridische 
denken zich met de Europese staten en hun onderlinge leven. Dit is geen naoorlogse 
vernieuwing; al sinds Hugo de Groot werken juristen aan ‘volkenrecht’. Het verbaast 
dus niet dat er én juristen zijn die het unieke karakter van het Gemeenschapsrecht te 
vuur en te zwaard verdedigen én juristen die in Europa weinig nieuws onder de zon zien 
– behalve in de universiteiten vindt deze dialoog ook plaats tussen gerechtshoven 
onderling. Ten slotte heeft het recht zich verbonden met de gedachte van een Europa 
van burgers. Wat tot aan 1952 gold voor de kantoren van de Gemeenschap, gold nog 
veertig jaar daarna voor de Europese burger: die bestond niet. Hij leefde slechts in de 
sfeer van geest en verbeelding. Door hem in 1992 uit te roepen schiep het 
constitutionele recht een lege vorm, zo luidde destijds de kritiek. Het juridische denken 
is echter specialist van de lege vormen die langzaam inhoud krijgen. Om die reden dankt 
het burgerdenken, hoewel het ook nog steeds door filosofen en schrijvers wordt 
gedragen, het meest aan de juristen. Alleen de juridische regel kan een conceptueel 
luchtkasteel omzetten in een institutioneel feit. 
 
Het kantoordenken, statendenken en burgerdenken lieten zich uiteraard niet altijd even 
sterk horen. De wisselingen in het lot van de Europese politiek na 1950 bepaalden mee 
welk het aantrekkelijkste verhaal bood. Immers, de ene discipline ziet op zeker moment 
dingen (feit) of levert argumenten (norm) die voor een andere discipline onzichtbaar of 
ondenkbaar blijven. 
 Het blijkt duidelijk uit de op- en neergang van het kantoordenken. Een 
grondlegger was de Amerikaanse politicoloog Ernst Haas. Deze onderzocht in The 
uniting of Europe (1958) hoe de jonge Gemeenschap het politiek gedrag in de lidstaten 
veranderde. Hij beschouwde haar als ‘levend laboratorium’ en politieke integratie als een 
proces. Derhalve viel op vaste intervallen te meten hoe een bepaalde variabele 
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veranderde. Haas vergeleek de stellingnamen van partijen, vakbonden en industriëlen 
inzake de mijnbouwgemeenschap uit 1952 met die uit 1957. Tevens liet hij zien hoe de 
centrale bureaucratie het proces kon aanjagen, zelfs bron van de politieke transformatie 
was. Alles draaide om economische belangen; ideologie speelde geen rol. Als zelfbewust 
kantoorideoloog oordeelde hij: ‘The economic technician, the planner, the innovating 
industrialist, and trade unionist advanced the movement – not the politician, the scholar, 
the poet, or the writer.’5 
 Aanvankelijk had Haas’ werk grote invloed op het Europese spreken. In de jaren 
zestig kregen zijn studenten tijdens veldonderzoek in de Brusselse kantoren vaak 
antwoorden in door hem bedachte analytische categorieën (‘beleidsmakelaars’, 
‘expansieve logica van sectorintegratie’). Een van die studenten opende zijn proefschrift 
uit 1963 aldus: ‘The Europe that gave birth to the idea of the nation-state appears to be 
well on the way to rejecting it in practice.’6 Het verval van de natiestaat werd in deze 
kringen bestudeerd met een zorgvuldigheid die leek op blijde verwachting. Aan het 
einde van het decennium was de stemming gekanteld. De veronderstellingen van het 
kantoordenken bleken niet te kloppen. Haas moest erkennen dat zijn theorie de invloed 
van de geopolitieke situatie en van autonome sociaal-economische veranderingen op de 
integratie had onderschat en tevens de potentie van oude politieke loyaliteiten en 
charismatisch nationaal leiderschap had miskend. In één woord: ‘De Gaulle has proved 
us wrong.’7 Men was de geschiedenis vergeten. 
 Pas midden jaren tachtig kreeg het kantoordenken de wind weer in de zeilen. De 
Brusselse bureaucratie trok de publieke aandacht met wetgeving ten behoeve van de 
binnenmarkt. Weliswaar versterkte dit het beeld van een illegitieme 
besluitvormingsfabriek, maar politicologen van een jongere generatie pareerden deze 
kritiek. Zij zagen (opnieuw) het verval van oude statelijke en burgerlijke politieke 
vormen, ditmaal door globale netwerken, deterritorialisering en bestuurlijke 
veellagigheid. Een remedie lag in governance. Dit modewoord hield in dat experts, na het 
horen van sectorale of functionele belanghebbenden, best beslissingen zouden mogen 
nemen buiten territoriale of democratische kaders. Legitimiteit kan behalve op inspraak 
ook rusten op resultaat. Dergelijke bestuurstheorieën – men denke aan Regulating Europe 
(1996) van de politicoloog Majone of Governing in Europe (1999) van Fritz Scharpf – 
werden door de centrale bureaucratie in dankbaarheid aanvaard. In 2001, juist toen het 
Europese debat zich in een constitutionele wending van het kantoorvertoog afkeerde, 
presenteerde de Commissie trots een Witboek over governance. Lobbyisten in Brussel 
merkten verheugd dat zij plots werden aangezien voor de eerbiedwaardige 
vertegenwoordigers van een Europese civil society. 
 Het statendenken, van zichzelf afwachtend, ontleende zijn intellectueel plezier 
vooral aan het weerleggen van overspannen verwachtingen van beide andere. In het 
Europese optreden van De Gaulle uit de jaren zestig, ontluisterend voor 
kantoorideologen, zagen de statendenkers hun eigen intuïties bevestigd. De 
Amerikaanse specialist internationale betrekkingen Stanley Hoffmann zei het zo: 
‘Politics is a matter of will. (..) Either Europeans must develop more effectively the will 
to surmount their present divergences and build a common structure, or things will go 
on as they always have, with European states acting separately, rather than acting as a 
faisceau, as a more or less unified cluster of states.’8 Die wil was volgens hem zwak. De 
auteur geloofde er niets van dat de Europese natiestaten op het punt van verdwijnen 
stonden. Door internationale samenwerking waren ze sinds de oorlog vooral versterkt; 
thuis waren ze onbetwistbaar de centrale eenheid van het politieke leven gebleven. Wat 
een staat op economisch of militair gebied niet op zijn eentje lukte, kon hij heus 
verkrijgen door ‘minder drastische middelen dan harakiri’. Conclusie uit 1966: ‘The face 
of a united Europe has not begun to emerge’.9 
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Ook recentere woordvoerders van het statendenken polemiseren graag met de 
claims van het kantoordenken. De Britse historicus Milward betoogt dat de stichting 
van de Gemeenschap niet het einde van de natiestaat betekende, maar zijn redding. De 
auteur levert hiertoe cijfers betreffende kolenproductie, handel en landbouwprijzen uit 
de Europese stichtingsjaren. Milwards conclusie: ‘Integration was not the supersession 
of the nation-state by another form of governance as the nation-state became incapable, 
but was the creation of the European nation-states themselves for their own purposes, 
an act of national will.’10 Deze veronderstelling wordt gedeeld door de Amerikaanse 
politieke wetenschapper Moravcsik. Uit een onderzoek naar vijf grote Europese deals 
over markt en munt tussen 1955 en 1992 concludeert ook deze: ‘The integration process 
did not supersede or circumvent the political will of national leaders; it reflected their 
will.’11 De auteur wilde aantonen dat onderhandelingsuitkomsten steeds vallen te 
verklaren uit de relatieve macht van de grote staten – Frankrijk, Duitsland en Groot-
Brittannië – en niet uit de behendigheid van Brusselse supranationale spelers. De staten 
blijven de meesters van het spel. 

In het burgerdenken ging men de Europese orde wél beschouwen als een geheel 
dat de samenstellende staten te boven gaat. In deze constitutionele wending verliet de 
studie van politiek Europa haar geboortegrond van de internationale betrekkingen naar 
een terrein dat tevoren niet verkend was, recht en politieke theorie. Gangmaker Weiler 
zei het zo: ‘The advent of constitutionalism is to international-relations experts in the 
field what perestroika was to Sovietologists.’12 

Het constitutionalisme vond een eerste aangrijpingspunt in feit en norm van de 
juridische vorm. Het sloot aan bij het zelfbeeld van het Europese Hof. In een befaamd 
artikel uit 1981 schreef de Amerikaanse jurist Stein: ‘Tucked away in the fairyland 
Duchy of Luxembourg and blessed, until recently, with benign neglect by the powers 
that be and the mass media, the Court of Justice of the European Communities has 
fashioned a constitutional framework for a federal-type Europe.’13 Steins leerling Joseph 
Weiler ontregelde met deze uitleg de stelligheden van het statendenken. Hij wees erop 
dat het politieke systeem sinds de jaren zestig weliswaar intergouvernementele trekken 
had gekregen, maar dat het Europese rechtssysteem door de aanvaarding van enkele 
baanbrekende Hofuitspraken een federale vorm had aangenomen. Beide fenomenen 
werden becommentarieerd door gescheiden circuits, zodat het Europa van de 
politicologen in weinig leek op dat van de juristen. Weiler was de go-between die toonde 
hoe in juridische vormen politieke machtsgrepen verscholen zaten, hetgeen de ene 
discipline verbloemde en de andere liever ontkende. 

Het idee van een Europese constitutionele orde voerde in tweede instantie naar 
de gebruikelijke bouwsteen ervan: de burger. Dit zette het licht op het Parlement en 
opende het veld van spreken over Europese democratie, publieke ruimte en identiteit. 
De Duitse filosoof Habermas vertolkte de vooronderstellingen van dit denken toen hij 
in 1995 schreef dat er geen Europese democratie kan ontstaan, ‘unless a European-wide 
public sphere develops in the ambit of a common political culture: a civil society with 
interest associations, non-governmental organisations, citizens’ movements, etc.; and 
naturally a party system appropriate to a European arena.’14 Deze voorwaarden worden 
binnen dit denken niet als onoverkomelijk beschouwd. 

Overigens zetten niet alle theoretici van de burgervertegenwoordiging hun 
kaarten op het Europese Parlement. Politiek filosoof Larry Siedentop bijvoorbeeld 
bepleitte in zijn Democracy in Europe (2000) de oprichting van een Europese Senaat, 
bestaande uit gezaghebbende nationale parlementariërs. Hij achtte namelijk – in de geest 
van Montesquieu – spreiding van macht de beste remedie tegen het gevaar dat de Unie 
een bureaucratische heerschappij wordt. Actief burgerschap en constitutioneel 
bewustzijn zijn een rem op centralisering. Tot Siedentops verdriet ontbeerde de 
Europese elite het inzicht dat ‘de vorm van de staat’15 beslissend is voor de kwaliteit van 



 18 

het openbare leven. De auteur weet dit aan de onderschikking van het politieke aan het 
economische denken. Een voorbeeld is hoe de Britse premier Thatcher in 1985 om 
handelsmotieven instemde met een ingrijpende Europese verdragswijziging ten gunste 
van een binnenmarkt per 1992, maar daarvan achteraf enorm spijt kreeg toen ze de 
politieke implicaties zag. 

In mei 2000 belandde het denken over Europa’s vorm van de academie terug in 
de politiek. In een feestrede wegens het vijftigjarige bestaan van de kantoren doorbrak 
de Duitse minister Fischer de stilte over het Europese einddoel. Zijn rede opende een 
diplomatiek en constitutioneel debat. Het mondde uit in een grondwetsverdrag en 
scheen aldus het gemengde staten-en-burgervertoog te lauweren. 
 
In zestig jaar kristalliseerden de kennisclaims zich uit rond het beleid van de kantoren, 
het machtsspel van de staten en de vertegenwoordiging van de burgers, of zo men wil: 
rond policy, politics en polity. De wetenschappelijke disciplines leveren drie leesbrillen, die 
elk op eigen wijze de waarneming scherpen en dus prima naast elkaar kunnen bestaan. 
Tegelijk bleek, in lijn van Foucault, dat de keuze van de leesbril ook een politieke keuze 
is, die gewild of ongewild deel uitmaakt van de strijd tussen nationale en Europese 
instellingen en hun vertegenwoordigers. De wetenschappelijke vertogen formuleren een 
waarheid – over de verdwijning van de politiek, de veerkracht van de natiestaat of de 
stand van de democratie – waarin angsten en verlangens die aan hun waarheidsvraag 
voorafgaan doorklinken. 

Hoe aan deze ideologische dwang te ontsnappen? Of is dit onmogelijk en 
kunnen we de teleurgestelde claim van objectiviteit alleen inruilen voor een lui 
relativisme? 
 

Het tribunaal van de gebeurtenissen 
 
Politiek is het spel dat in het heden een verbinding legt tussen open toekomst en 
gesloten verleden. Deze wezenlijke historiciteit biedt de sleutel tot zowel het gelijk als 
het ongelijk van de vertogen. Het begrip ‘ideologieën’, tot nu toe wat losjes gebruikt, 
zou men met Raymond Aron namelijk kunnen opvatten als ‘les anticipations qui 
attendent le jugement du temps’,16 als de voorschotten op een gewenste toekomst. 
Aangezien de toekomst principieel open is – een openheid die in de democratie haar 
uitdrukking vindt in ideologische pluraliteit en partijstrijd – kan een bepaalde politieke 
visie erop werkelijkheid worden. Daarin zit het gelijk van de ideologische vertogen; het 
geeft hun blijvend bestaansrecht. Maar wanneer de vrije toekomst door het oog van het 
heden is gehaald en vaste geschiedenis is geworden, volgt het oordeel. Dan kan men de 
afstand meten tussen beloften en daden, tussen een voorgespiegeld beeld en de feiten. 
Daarin zit het ongelijk van de ideologieën; het dwingt hen zich steeds te vernieuwen.* 
 Het strenge regime van de historiciteit treft ook de vertogen over de Europese 
orde. Zij zijn ideologisch in zoverre ze enerzijds een legitiem beroep op de toekomst 
doen en anderzijds door de geschiedenis kunnen worden gelogenstraft. Het wekt aldus 
geen verbazing dat de drie grondvertogen Staten, Burgers en Kantoren zich het meest 
ideologisch toonden in de eerste naoorlogse jaren, dat wil zeggen toen er vooral veel 
toekomst en nog nauwelijks of geen ‘reëel bestaand Europa’ was. Vanaf de eerste 
Europese stichting in 1950 hebben nieuwe feiten en gebeurtenissen de vertogen op de 
proef gesteld. Dit gold zowel de normatieve vertogen, die hun wensen moesten 
bijstellen, als de begeleidende wetenschappelijke disciplines, die werden gedwongen hun 
voorstelling van de werkelijkheid aan te passen. Inmiddels heeft geen vertoog nog 

                                                 
* Aan dit onvermijdelijke ongelijk dankt het woord ‘ideologie’ zijn pejoratieve klank, vooral sinds de 
spanning tussen toekomstbeeld en werkelijkheid tot absurde hoogte werd opgevoerd in het ‘reëel 
bestaande socialisme’ van de Sovjet-Unie. 
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analytische overtuigingskracht. Verontschuldigend zegt men tot het publiek dat de Unie 
een ‘raadselachtige organisatie’ is, schijnbaar ‘enkel te doorgronden door geleerde 
juristen of zonderlinge Europakenners’.17 Academici hanteren wel het etiket sui generis, 
jargon voor ‘een geval apart’. Dit laatste doet denken aan de dokter die tot een patiënt 
zegt dat hij een ‘auto-immuunziekte’ heeft; het is wel een diagnose maar het verhult ook 
medische onwetendheid. 
 Deze intellectuele capitulatie is onnodig. Waarom niet liever van de historische 
kwetsbaarheid geleerd? De les is deze: de wezenlijke historiciteit van de politiek moet 
niet buiten haakjes worden gezet, niet tot het helaas onuitroeibare toeval (‘exogene 
factor’) of een achteraf oordelende scheidsrechter gemaakt, maar een plaats krijgen in 
het hart van het spreken over Europa. Dit vraagt aandacht voor de rol van gebeurtenissen, 
van onverwachte inslagen in de gang der dingen. Die centrale plaats hebben ze namelijk 
in het politieke bedrijf zelf ook. Zeer terzake in dit opzicht is John Pococks pregnante 
definitie van ‘government’ als ‘a series of devices for dealing with contingent time’.18 
Politiek is de vorm waarin een samenleving omgaat met het ongewisse. 
 Het verdient daarom aanbeveling een academisch dédain hen aangaande te laten 
varen en de ervaring van de beoefenaren van de politiek serieus te nemen. Juist de beste 
politici weten hoe hun lot afhangt van de golven van de tijd. Het inzicht werd 
kernachtig verwoord door de Britse premier Harold Macmillan. Op de vraag van een 
jonge journalist wat hij voor zijn regering het meest vreesde antwoordde hij ooit: 
‘Events, dear boy, events.’ 
  
De drie vertogen koesterden elk een illusie die hun begrip van deze historiciteit van de 
politiek in de weg stond. Bij de kantoorideologen was dit erg frappant: zij zetten de tijd 
ronduit stil en vertoefden in een gedepolitiseerd heden. Voor hen was Europa een ‘levend 
laboratorium’ (Haas), de politiek een bezigheid die in gelijkblijvende omstandigheden 
resultaten bereikt en technische oplossingen voor concrete problemen vindt. De 
burgerideologen verlangden een radicaal andere toekomst. Zij beoogden voor Europa een 
federale vorm, die zonneklaar vrede en democratie diende, en verwachtten dat mensen 
zich vanzelfsprekend naar die gedachte zouden voegen. Hun beroep op het onbekende 
maakte hen kwetsbaar voor het verwijt gelovigen te zijn. De staatsideologen ontleenden 
hun zekerheid aan het verleden. Voor hen was Europa de voortzetting van de 
eeuwenoude nationale wil, hoogstens met nieuwe middelen. Scepsis was hun trots.  
 Om bestand te zijn tegen de voortdurende wisselingen van het lot moet men 
een verbinding tussen verleden, heden en toekomst kunnen leggen. Alleen dan kan men 
aan zowel breuken als continuïteiten rechtdoen. Op voorhand zou er reden zijn veel te 
verwachten van het constitutionalisme, de mengvorm van het staten- en het 
burgerdenken, van het besef van het oude en een verlangen naar iets nieuws. In de 
praktijk toonde het Europese constitutionalisme zich echter de intellectuele erfgenaam 
van het naoorlogse federalisme in een sterke gerichtheid op de toekomst. Typerend is de 
zijdelingse opmerking van een gezaghebbend auteur over het constitutionele moment 
van 2000–2004: ‘The European context, by contrast [tot de Amerikaanse, lvm], is 
forward-looking – it requires prediction rather than explanation, the evocation of what 
is the best way forward, rather than simply making the best sense of the inert past.’19 
Toch is het ontwaren van betekenis in het verleden zo ‘eenvoudig’ niet. Het kan 
bovendien veel opleveren, juist voor een antwoord op de sleetse vraag hoe het nu 
verder moet. Kortom: graag iets minder Quo vadis, Europa? en iets meer Unde venis? 
 Dit vraagt wel van de schrijver, zoals overigens ook van de politicus, dat hij heen 
en weer beweegt tussen toekomst, heden en verleden. De grote Franse historicus Marc 
Bloch sprak in dit verband van de ‘solidariteit tussen de tijdperken’. Deze was volgens 
hem dermate sterk dat ‘entre eux [les âges] les liens d’intelligibilité sont véritablement à 
double sens. L’incompréhension du présent naît fatalement de l’ignorance du passé. 
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Mais il n’est peut-être pas moins vain de s’épuiser à comprendre le passé, si l’on ne sait 
rien du présent.’20* In de veranderingen en gebeurtenissen die zich onder onze ogen 
voltrekken verandert de geschiedenis mee, zolang we haar open en levend houden. 
 
 2 Drie Europese sferen 
 
 Hij krabbelde het in november 1876 in de marge van een ontvangen brief: ‘Qui 
parle Europe a tort. Notion géographique.’ De ergernis van Bismarck vond zijn 
oorsprong aan de diplomatieke onderhandelingstafels: ‘Ik trof het woord ‘Europa’ altijd 
aan in de mond van politici die van andere machten iets wilden verkrijgen wat ze niet in 
hun eigen naam durfden te vragen.’21 De term had weliswaar een zekere geografische of 
culturele inhoud, maar niemand kon pretenderen uit naam van Europa te spreken. Het 
continent als geheel had geen parlement, geen hof, geen munt, geen bank, geen 
ambtenarij, geen vlag, geen regering, geen recht, geen volk. Politiek gezien bestond 
Europa niet. 

Anno 2009 is de situatie veranderd. Tal van politieke spelers nemen 
tegenwoordig beslissingen uit naam van ‘Europa’. Zij worden daarbij niet uitgelachen en 
– tweede mirakel – de betreffende besluiten of regels worden veelal als vanzelfsprekend 
uitgevoerd of nageleefd. Wel valt op dat er een rivaliteit is tussen vertegenwoordigers 
van deze entiteit. Onder meer de op Toppen bijeenkomende regeringsleiders, de 
voorzitter van de Commissie, het Hof, het Parlement, het duo Franse president en 
Duitse bondskanselier, het trio Parijs, Berlijn en Londen, de vier, vijf of acht grootste 
landen of economieën samen kan men namens Europa horen spreken. Zij allen schijnen 
ervan uit te gaan dat er een Europees politiek lichaam bestaat. Anderzijds zijn er 
tekenen dat dit even illusoir is als in de dagen van Bismarck. Diens strenge toets van het 
‘namens’ wordt niet altijd doorstaan. Zijn de landen niet steeds verdeeld als het er 
werkelijk om spant, zoals ten tijde van de Amerikaanse inval in Irak? Stond ‘Europa’ 
niet machteloos toen er voor het eerst sinds 1945 een oorlog uitbrak op het continent 
en Joegoslavië uiteenviel? Zijn de meeste mensen niet onwetend van wat zich in Brussel 
afspeelt? Zijn er niet nog steeds Europese staten buiten de Unie? Zo bezien is en blijft 
Europa politiek gezien een leeg begrip. 
 Het denken loopt snel vast. De simpele vraag of Europa als politieke entiteit 
bestaat blijkt heel moeilijk. Een oorzaak is dat ze in één adem heel verschillende 
denkcategorieën mobiliseert. Geografische grenzen, juridische verdragen, historische 
gebeurtenissen, politieke pretenties, culturele tradities en sociale praktijken krioelen in 
het hoofd van de beschouwer dooreen. Het lukt niet het ene denkraam tot het andere te 
herleiden. Zelfs binnen één kader is er geen eensluidend antwoord voor handen. 
Conceptuele helderheid is nodig. Op zijn minst moet daartoe een aantal 
denkcategorieën worden samengebracht zonder ze tot elkaar te reduceren. 
 
Een dergelijk nieuw paradigma zou kunnen aanvangen met een onderscheid tussen de 
sferen waarin de Europese staten hun verkeer hebben georganiseerd. Het zijn er drie. Ze 
omvatten elkaar als concentrische bollen. Elke sfeer heeft eigen principes van beweging 
en ordening. Elk heeft eigen regels en omgangsvormen, aflopend op de geweldsschaal 

                                                 
* Bloch vervolgt, het is 1941: ‘J’avais lu bien des fois, j’avais souvent raconté des récits de guerre et de 
batailles. Connaissais-je vraiment, au sens plein du verbe connaître, connaissais-je par le dedans avant d’en 
avoir éprouvé moi-même l’atroce nausée, ce que sont pour une armée l’encerclement, pour un peuple la 
défaite? Avant d’avoir moi-même, durant l’été et l’automne 1918, respiré l’allégresse de la victoire – (en 
attendant, je l’espère bien, d’en regonfler une seconde fois mes poumons: mais le parfum, hélas!, ne sera 
plus tout à fait le même) – savais-je vraiment ce qu’enferme ce beau mot?’ De passage is des te 
ontroerender omdat de auteur de Franse bevrijding niet meer zou meemaken; hij werd opgepakt als 
verzetsman en in juni 1944 door de Duitsers gefusilleerd. 
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van oorlog en dreiging met geweld tot veto en stemming bij meerderheid. Elk kenmerkt 
zich door een zelfbeeld, een psychologie van de spelers en een publiek. 

Eerst kort de buitenste sfeer. Deze vindt haar (onscherpe) afbakening in 
geografie en geschiedenis. Ze bevat het voltallige gezelschap van soevereine staten op het 
continent en stond eeuwenlang bekend als het ‘Europese concert’. Beweging komt hier uit 
het najagen van eigenbelang door de staten; ordening vooral uit een machtsbalans en 
territoriale grenzen. 

Ten tweede is er de binnenste sfeer. Deze is het product van een stichtingsakt 
uit 1951. Ze doopte zichzelf Gemeenschap. Ze bestrijkt een juridisch afgegrensd maar zich 
steeds uitbreidend handelingsterrein van de deelnemende staten. Haar interne 
bewegingsprincipe is een idee van de toekomst, het ‘Europese project’. Ordening en 
houvast komt van een tussen de staten gesloten verdrag, het stichtingspact. 

Ten derde de tussensfeer. Deze ontstond bij de stichting van de Gemeenschap, 
onmiddellijk en onverwacht, tussen beide andere in. Deze tussenwereld bleef lang 
ongezien en is niet goed in juridische termen te vatten. Vandaar wellicht dat ze geen 
naam heeft gekregen. Toch is ze cruciaal. Het is de tussensfeer van de lidstaten. Beweging 
ontstaat hier (net als in de buitensfeer) uit ieders najagen van het nationaal belang, maar 
ook (daar zit de verrassing) uit een groeiend besef van gezamenlijke belangen. Het 
sterkste ordeningsprincipe is het lidmaatschap, maar ook de machtsbalans en het recht 
spelen een rol. Deze sfeer is een tussenwereld naar eigenschappen, nu eens overlappend 
met buiten, dan weer met binnen. Het is ook een tussenwereld naar functie; haar rol is 
te verbinden, relaties leggen, gebeurtenissen op te vangen, overgangen te maken. 

Juist in die overgangen ontdekten de lidstaten de eigenheid van deze 
tussenwereld, die soms binnen noch buiten is. Wanneer de leden gezamenlijk optreden, 
als kring, zijn ze de motor van ‘Europa’. 
 

De buitensfeer en de binnensfeer 
 
Aard en wezen van de buitenste sfeer, die van het klassieke Europese statengezelschap, 
vragen om machtspolitiek. Het is een wereld van soevereine staten – voorheen vorsten 
en prinsen, nu min of meer democratische regeringen – die namens hun bevolking elk 
hun macht en belang najagen. Hier bestaat geen Europese gezamenlijkheid, geen geheel 
dat de afzonderlijke staten omvat of overstijgt. 

Het Europese concert bestaat sinds de zestiende eeuw. De politieke 
verhoudingen tussen de staten, zichtbaar in verschuivende landsgrenzen en wisselende 
allianties, kregen vorm in een machtsbalans. Dit was de dragende ongeschreven regel 
van het stelsel. De machtsbalans werd door elke oorlog of oorlogsdreiging doorbroken 
en diende dan dankzij onderhandelingen, concessies en compromissen op een 
vredescongres te worden herschikt. De Vrede van Westfalen (1648) en het Congres van 
Wenen (1814–1815) brachten na respectievelijk de dertigjarige oorlog en de 
napoleontische oorlogen de meest omvattende van zulke Europese herordeningen en 
grensbepalingen. De Parijse conferentie die na de eerste wereldoorlog resulteerde in het 
Verdrag van Versailles (1919) was een recentere. 

Frappant is dat dit systeem van congressen volgde op dat van een periode 
waarin de staten op pauselijke concilies bijeenkwamen. Het laatste grote concilie werd 
door paus Pius II bijeengeroepen na de val van Constantinopel (1453) – een soort 
Europese spoedtop, gehouden in Mantua in 1459. De overgang van concilie naar 
congres markeert de trage ontwikkeling van een Europese christenheid onder verticaal, 
politiek-theologisch gezag van Rome naar een gezelschap van soevereine staten 
verwikkeld in een seculier, horizontaal spel van bondgenootschap en rivaliteit. De 
overgang concilie-congres bracht wat betreft de cast een overgang met zich mee van de 
theologen naar de diplomaten en juristen. Niet langer brachten ‘de donderslagen van de 
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pauselijke excommunicaties en conclusies’ allen in het gareel, maar de ‘kunst van het 
overtuigen, interpreteren en onderhandelen’.22 Hier ligt de geboorte van de moderne 
Europese diplomatie. 

De verhoudingen tussen de Europese staten werden ingekaderd in pril 
internationaal recht. Dit regelde zaken als de diplomatieke onschendbaarheid van 
ambassadeurs, de neutraliteit van bepaalde landen en gebieden of de rechten van 
onderdanen van andere staten op nationaal grondgebied. Zulke regels werden niet in 
acht genomen in de omgang met de niet-Europese omgeving – zoals de bevolkingen 
van de veroverde koloniën zouden ervaren. Men sprak daarom sinds de achttiende eeuw 
wel van ‘Europees publiekrecht’. Het was een gedeelde set van vooral ongeschreven 
regels, niet afdwingbaar maar wel erkend. Op het Congres van Wenen beriep Talleyrand 
zich ter bescherming van Franse belangen enkele malen met kracht op ‘de publieke wet 
van Europa’ – tot ergernis van de Russische tsaar en andere partners.23 

Allesbepalend in de buitensfeer van de Europese politiek zijn de grenzen. Het 
betreft allereerst de onderlinge grenzen tussen de staten. De lijnen op de kaart zijn een 
uitdrukking van de moderne staat, soeverein in zijn territorium, een eenheid naar buiten 
en binnen. Als juridisch feit maakten ze het mogelijk de oorlogen, hoe bruut ook, ten 
minste naar tijd en plaats te beperken. In vergelijking met godsdienst- en 
burgeroorlogen, die vrijuit woekerden, was de strijd tenminste naar tijd en plaats 
beperkt. Aldus had de territoriale grens een pacificerende werking. Als vuistregel gold 
dat de staat zijn burgers een des te grotere vrijheid van binnen kon geven, naarmate de 
druk op de grens van buiten geringer was. 

Behalve onderlinge grenzen is er de grens met de niet-Europese buitenwereld. 
Die was nooit scherp. Weliswaar was er een gevoel van een gedeelde Europese 
historische en culturele ruimte, maar een duidelijke geografische grens had die ruimte 
niet – in 1700 evenmin als in 2000. Bij Europa horen was een kwestie van willen en 
mogen, van belangstelling en coöptatie. Twijfelgevallen aan de rand van het continent 
zijn er altijd geweest. Zo zonden in 1648 alle Europese prinsen en staatshoofden 
vertegenwoordigers naar het Congres van Westfalen, ‘behalve de Engelse koning, de 
Moskouse tsaar en de Ottomaanse sultan’.24 Anderhalve eeuw later, in Wenen 1814–
1815, waren Engeland en Rusland aangeschoven en speelden zij de hoofdrol. Turkije is 
een oud twijfelgeval. Vanaf de achttiende eeuw wenste het Ottomaanse Rijk tot het 
prestigieuze Europese gezelschap, voorhoede van de beschaving, toe te treden. Het 
voerde daartoe ook binnenlandse juridische hervormingen door. Uiteindelijk verwierf 
Turkije in 1856, wegens verdiensten tijdens de Krimoorlog en onder druk van Parijs en 
Londen, de begeerde status van ‘Europese staat’.25 Kortom: de grens tussen Europa en 
niet-Europa is in geografisch opzicht niet willekeurig (Duitsland, Frankrijk of Italië is 
nimmer om een bewijs van Europeesheid gevraagd) maar over grensgevallen beslist de 
politiek. 

Deze buitenste sfeer – belichaamd door figuren als Richelieu, Metternich en 
Bismarck – vormde het historisch stootblok waartegen de Europese initiatieven van na 
1945 zich hebben afgezet. Het stelsel had zijn eigen zelfvernietiging in de dertig jaar 
ervoor niet weten te verhinderen. De machtsbalans had zichzelf opgeblazen. Bovendien 
hadden de kleinere staten er sinds lang genoeg van dat zij weerloos waren in het brute 
machtsspel tussen de bazige groten en grepen zij graag de gelegenheid, onder meer 
geboden door de overmacht van het buiten-Europese Amerika, de Europese 
verhoudingen te hervormen.* 

Behalve historisch stootblok is deze buitensfeer een eigentijdse realiteit. Toen de 
Franse president De Gaulle in maart 1969 in de beslotenheid van zijn werkkamer de 
impertinente vraag kreeg voorgelegd hoe Parijs een toekomstig Duits overwicht op het 
                                                 
* Op het Congres van Wenen waren meer dan tweehonderd politieke machten aanwezig. Toch werden 
alle besluiten genomen door de grote vijf: Engeland, Rusland, Pruisen, Oostenrijk en Frankrijk. 
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continent wilde voorkomen, zou hij kortaf hebben geantwoord, ‘Par la guerre.’26 Toen 
in februari 2008 de Servische provincie Kosovo zich eenzijdig afscheidde en door onder 
meer Parijs, Londen en Berlijn als onafhankelijke staat werd erkend, dreigde een 
Russische ambassadeur met geweld. Toen in september 2008 de Unie en het sinds 1991 
van Rusland onafhankelijke Oekraïne bijeenkwamen kreeg dit laatste de status van 
‘Europees land’ – één stapje verwijderd nog van het begeerde ‘Europese staat’. Toen in 
december 2008 Kroatië een stap naar Europees lidmaatschap wilde zetten werd dit 
geblokkeerd door buurland Slovenië; deze lidstaat eiste dat eerst een achttien jaar oud 
grensgeschil tussen beide staten over een stukje Adriatische kust zou worden beslecht. 

Tot op heden spelen de verhoudingen tussen de staten op het Europese 
continent zich voor een deel af in dit puur politieke milieu van machtsbalans, oorlog en 
grensconflict. Het recht heeft hier een plaats als volkenrecht, dat niet in de laatste plaats 
het recht van oorlog en vrede omvat. Hier kan nog steeds niemand ‘namens Europa’ 
spreken zonder door een hedendaagse Bismarck op zijn plaats te worden gezet.  
 
De binnenste sfeer, het Europa van de Gemeenschap, wordt naar aard en wezen 
geregeerd door een verdrag. Het contrast met de buitensfeer is groot. Het hoofddoel 
van oprichters als Schuman en Spaak was een radicale breuk met de machtspolitiek, een 
omwenteling van de verhoudingen tussen de Europese staten. In de eerste plaats ging 
het om de betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland, de erfvijanden die in de tijd van 
één mensenleven drie bloedige oorlogen hadden gevoerd. Aldus werd de gedachte aan 
Europese vrede verbonden met het indammen van de diplomatie. Van het dertigtal 
staten dat Europa destijds telde, deden zes mee met het eerste plan in deze zin, de 
Gemeenschap voor kolen en staal. Het paste deze ideeën toe op een klein, beslissend 
werkterrein. 

Het stichtingspact (1951) was anders dan traditionele verdragen. Het voorzag 
namelijk, behalve in de gebruikelijke wederzijdse verplichtingen, in twee instellingen 
samengesteld uit personen die niet hun nationale regering of parlement 
vertegenwoordigden. Dit waren een Hoge Autoriteit (later: Commissie), die uit naam 
van een Europees algemeen belang beslissingen zou nemen, en een Hof, dat toezicht op 
naleving van het verdrag zou houden. Daar lag de breuk. Het beoogde verschil met de 
diplomatie benadrukkend, schreef initiatiefnemer Schuman ten tijde van de 
ondertekening: ‘Désormais, les traités devront créer non seulement des obligations, mais 
des institutions, c’est-à-dire des organismes supranationaux dotés d’une autorité propre 
et indépendante. De tels organismes ne seront pas des comités de ministres, ou des 
comités composés de délégués des gouvernements associés. Au sein de ces organismes, 
ne s’affronteront pas des intérêts nationaux qu’il s’agirait d’arbitrer ou de concilier; ces 
organismes sont au service d’une communauté supranationale ayant des objectifs et des 
intérêts distincts de ceux de chacune des nations associées. Les intérêts particuliers de 
ces nations [associées] se fusionnent dans l’intérêt commun’.27 

In het oorspronkelijke zelfbeeld van de binnensfeer kon Europa niet ontstaan 
uit een botsing van nationale belangen. Deze waren stellig te hevig, de wonden van de 
laatste oorlog te rauw. Dus plaatste men zich zo goed mogelijk buiten de wereld van de 
nationale staten. De Hoge Autoriteit kon formeel besluiten nemen waaraan de staten 
zich onverkort hadden te houden. Bovendien werd de Gemeenschap een rechtspersoon, 
zowel naar binnen als naar buiten vertegenwoordigd door de Autoriteit. Weliswaar lijkt 
het een formaliteit een opgericht ding een juridische vorm te geven, maar uit die vorm 
kunnen weer nieuwe dingen ontstaan, zoals zou blijken. 

De term ‘gemeenschap’ was door een jurist uit de Duitse delegatie ingebracht. 
Hij zocht aansluiting bij de klassieke sociologische tegenstelling van Gemeinschaft, een 
hecht, duurzaam en identiteitsbepalend verbond, versus Gesellschaft, een treffen dat 
losser en opener is – tegenstelling die tot het standaardrepertoire van de Duitse 
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intelligentsia behoorde. Deze woordkeuze tekende hoe hoog men wilde reiken. Voor de 
initiatiefnemers was de Gemeenschap slechts een middel; hun eigenlijke doel was de 
Europese eenwording. Tegelijk gaf de term aan hoe men de staten beschouwde: als 
juridische gelijken. Weggedacht werd de machtsongelijkheid, weggedacht de 
machtsbalans, weg de diplomatieke trukendoos. Het verdragsregime nodigde uit tot 
gezamenlijk streven, gedragen door de esprit communautaire, de ‘Gemeenschapsgeest’. 

Orde en houvast komt voor de binnensfeer van het verdrag. De Commissie en 
het Hof kunnen tot op heden slechts zelfstandig handelen onder inroeping van een 
verdragsartikel, een ‘juridische basis’ of formele bevoegdheid. Dit is een zegen en een 
vloek. Een zegen, want het verdrag biedt daadwerkelijk vaste grond. De Commissie kan 
uit naam van het verdrag initiatieven ontplooien; het Hof kan uit naam van het verdrag 
oordelen uitspreken. Een vloek tegelijk, want veel vertegenwoordigers van de 
binnensfeer, met name in Commissie en Parlement, zouden graag buiten de kieren van 
het verdrag kruipen. Zijn er immers niet nog talloze, helaas niet in het verdrag 
genoemde terreinen waar ‘Europa’ dringend aan de slag moet? 

Het veranderingsprincipe van de binnensfeer is een bepaald idee van de 
toekomst: het ‘Europese project’. Dit project was sinds het stichtingsmoment geen 
utopische missie meer, maar een praktisch bouwterrein, een werkplaats van zes staten.* 
Het is een voorpost, een voorschot op wat men zegt dat komen gaat. In zeker opzicht 
leeft het Europa van de binnensfeer ‘op krediet’. Aan het bouwproject ontleent de 
binnensfeer een dubbele roeping. De ene roeping is de reeds in gebruik genomen 
beleidsterreinen, zoals de mijnbouw, landbouw en handelspolitiek uit de beginjaren, uit 
te breiden naar aanpalende terreinen. Men spreekt van de verdergaande ‘constructie’ van 
Europa of ‘communautarisering’ van beleid (van Fr. Communauté, Gemeenschap). Haar 
andere roeping is zich geografisch wijder uit te strekken, meer staten als deelnemer te 
krijgen, wellicht ooit samen te vallen met het Europese statengezelschap als geheel. In 
dit licht zijn de huidige deelnemers enkel de ‘pionniers d’une Europe plus large, dont les 
limites ne sont fixées que par ceux qui ne s’y sont pas encore joints’ (Monnet).28 Het 
blijkt verleidelijk het eerste einddoel sluipenderwijs dichterbij te brengen, hetgeen soms 
lukt. Voor ingrijpende veranderingen daarentegen moet de binnensfeer wachten op een 
nieuw verdrag. 

Beweging en orde volgen in binnen- en buitensfeer een vergelijkbaar patroon. In 
de buitensfeer komt de beweging van de hun eigenbelang najagende staten, soms 
leidend tot oorlogen en grensgeschillen, waarna de vrede en machtsbalans worden 
hersteld met een bevestiging of herschikking van de grenzen. In de binnensfeer komt de 
interne dynamiek van het Europese project, hetgeen leidt tot een waaier aan initiatieven, 
binnen of over de rand van het verdrag, soms achteraf afgezegend door een wijziging 
van het verdrag. Het zijn cycli zonder einde. Maar terwijl in het geval van een per 
vredescongres vastgestelde grensherschikking vaak achteraf en beteuterd wordt 
vastgesteld dat deze de kiemen bevatte van de volgende oorlog (schoolvoorbeeld: 
‘Versailles 1919’), bevatten de Europese stichtingsverdragen van na 1945 bij voorbaat de 
hartelijke uitnodiging tot hun eigen herziening. 

Dit laatste is zeer origineel. Het bewegingsprincipe van het Europese project is 
in algemene termen in de verdragstekst opgenomen. Zo spreekt de preambule van het 
stichtingspact uit 1951 van een ‘georganiseerd en levend Europa’, van ‘constructie’ en 
van de ‘eerste grondslagen van een wijdere en hechtere gemeenschap tussen de 
bevolkingen’.29 Oftewel: wordt vervolgd. Bijgevolg kan een vernieuwing van de 

                                                 
* Een jonge ambtenaar die in 1953 naar Luxemburg toog om de net geopende mijnbouwkantoren te 
bemannen zei jaren later: ‘Als wij al ‘gelovigen’ waren, (..) dan toch gelovige ambachtslieden, bezig met een 
nuchter handwerk.’ In zijn geval betrof het de Europese markt voor oud ijzer, oftewel de handel in 
schroot. (E.P. Wellenstein, Dankwoord bij de aanvaarding van de Von der Gablentzprijs 2007, Den Haag, 
29 november 2007; curs. orig.) 
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binnensfeer, normaal gezien een inbreuk op de orde, tevens worden opgevat als een 
bevestiging van zijn geest. Dit maakt de stichtingsverdragen ‘Parijs 1951’ of ‘Maastricht 
1992’ wezenlijk anders dan de vredesverdragen ‘Westfalen 1648’ tot ‘Versailles 1919’. 
De intieme band tussen beweging en orde, tussen project en verdrag, doortrekt de 
mentaliteit van de binnensfeer. Men leeft er tussen roeping en recht. 

 
De tussensfeer van de leden en haar tafel 

 
Feit is dat de droom van de stichters in zestig jaar niet is uitgekomen. De bouwplaats van 
het Europese project heeft veel bereikt, maar geen eenwording van de staten tot stand 
gebracht. Dit gegeven zou reeds veel eerder de aandacht hebben moeten vestigen op de 
tussensfeer, die ongemerkt tegelijk met de Gemeenschap ontstond. Iedereen keek echter 
de verkeerde kant op. Terwijl de statendenkers vergenoegd constateerden dat alles bij 
het oude was gebleven en men in Gemeenschapskringen verlangend uitkeek naar de dag 
dat de Brusselse Commissie en het Straatsburgse Parlement het gezag van Europese 
regering en wetgever zouden hebben verworven, zat de politieke ontwikkeling elders. 
Niet in de binnensfeer of de buitensfeer, maar daartussen, in de sfeer van de lidstaten. 
Deze onverwachte bonus van het stichtingsmoment ontsnapte aan het zicht. Ze paste 
niet in de heersende woorden en denkschema’s. Toch heeft deze tussenwereld zich 
ontpopt als de voornaamste bron en drager van Europese politiek. Daarom speelt ze de 
hoofdrol in dit proefschrift. 
 Al tijdens hun eerste vergaderingen, vanaf september 1952, ontdekten de 
ministers van de Zes stichterstaten dat ze meer met elkaar deelden dan alleen een 
verdrag. Dit extraatje zat hem in een doodsimpel feit: zij zaten rond dezelfde tafel. Het 
was officieel de tafel van de Raad van de Gemeenschap en er was ook iemand van de 
Hoge Autoriteit aanwezig; de bedoeling was dat de ministers over kolen en staal zouden 
gaan praten. Maar ze merkten dat ze meer ter tafel konden brengen dan het verdrag 
voorschreef. Eind jaren vijftig kwam bijvoorbeeld de gedachte op: gut, als we hier nou 
toch met zijn zessen zitten, kunnen we dan niet ook de actualiteit in de wereld 
doornemen? 
 Deze eenvoudige vraag leidde tot bittere, langdurige controverses. De 
regeringen uit de Gemeenschapsschool (Nederland met België voorop) zeiden: nee, dat 
mag niet, wij mogen alleen iets samen doen volgens het script van ons mooie verdrag, 
zomaar rond de tafel is een terugval in diplomatie en we weten allemaal waar dat in 1914 
en 1939 toe heeft geleid. De regeringen uit de statenschool (gaullistisch Parijs voorop) 
zeiden: rond de tafel de stand van de wereld bespreken is prima, maar dan moeten die 
mensen van de Gemeenschapsinstellingen de deur uit, de buitenlandse politiek gaat hun 
niets aan. Voor beide partijen was een alternatief onbespreekbaar. Wegens wederzijds 
wantrouwen leidde dit tot een impasse. 
 Pas in 1970 vonden de Zes een uitweg. Het was een francofone Belgische 
diplomaat die in een rapport het raadsel van de ‘kwadratuur van de cirkel’ wist te 
kraken.30 Voortaan zouden de ministers van buitenlandse zaken tweemaal per jaar de 
stand van de wereld – Amerika, Midden-Oosten, Rusland – bespreken; een 
ondersteunend comité van hoge ambtenaren, dat geen centraal kantoor kreeg, viermaal 
per jaar. Dit heette ‘Europese politieke samenwerking’. Er werd een fascinerende 
tussenvorm gevonden. In tegenstelling tot de reguliere Raadsvergaderingen, waarvoor 
de ministers elkaar maandelijks in Brussel of Luxemburg troffen, vonden deze 
bijeenkomsten namelijk plaats in de hoofdstad van een van de lidstaten. Ook weer niet 
in willekeurig welke hoofdstad, maar in die van het land dat het roulerende 
voorzitterschap van de Gemeenschap vervulde. 
 Sommige ministers hielden strikt vast aan de scheiding van beide tafels. Zo 
gebeurde het in 1973, op een voor de aanwezigen ‘memorabele dag’,31 dat het 
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gezelschap op aandringen van de Franse minister Jobert in de ochtend over 
buitenlandse politieke vergaderde in Kopenhagen en dezelfde middag als Raad de 
Gemeenschapszaken besprak in Brussel – waarbij de Deense regering een vliegtuig voor 
collectief transport ter beschikking stelde.* In deze strapatsen, waar de cartoonisten ook 
toen al raad mee wisten, voelt men hoe de lidstatensfeer en de binnensfeer langs elkaar 
heen bewegen. 
 Er waren meer van zulke fricties. Illustratief is ook wat gebeurde in de 
voorgeschiedenis van de euro, in de monetaire samenwerking tussen de lidstaten. Het 
begon in 1969. De Duitse bondskanselier Brandt – naar eigen zeggen ‘aangemoedigd 
door Jean Monnet en gemaand tot de grootste behoedzaamheid door de betrokken 
vakministeries’32 – deed zijn partners het aanbod van een toekomstige Europese 
muntunie, gecompleteerd door een Europees muntfonds. Dit laatste zou op termijn een 
samenvoeging van de monetaire reserves van de lidstaten behelzen en aldus een 
gezamenlijk beleidsinstrument opleveren, complement van de muntunie. Door 
omstandigheden (en onder Franse druk) kwam dit fonds er lang voor een Europese 
munt in zicht was, maar wel (door Duitse tegendruk) in zeer uitgeklede vorm. Het was 
een typisch compromis. 

De Bundesbank, de machtigste van de centrale banken van de Zes, was 
ongelukkig met Brandts toezegging. Ze vreesde haar onafhankelijke positie te verliezen 
door inmenging vanuit de Brusselse kantoren (te meer daar de portefeuille monetaire 
zaken in de Commissie vanouds in Franse handen was). Zodoende werd het Europese 
Monetaire Fonds in 1972 opgericht op basis van een overeenkomst tussen de zes 
centrale banken, buiten het Gemeenschapsverdrag. Een betrokken bankier herinnert 
zich: ‘Dit zat de Commissie dwars, en zij drong erop aan dat dit moest gebeuren op 
basis van een verordening van de Raad. De centrale banken – die het aanhouden van de 
Commissie wellicht toeschreven aan bureaucratische instincten die in Brussel nooit 
helemaal ontbraken – gaven ten slotte toe dat er naast hun overeenkomst ook een 
verordening moest komen. Maar toen die er eenmaal was, deelden de Diensten van de 
Commissie de verraste centrale banken mee dat het Fonds nu niet langer gebaseerd was 
op hun overeenkomst maar deel uitmaakte van de communautaire regels. Dit betekende 
dat iedere wijziging voortaan afhing van Raadsbesluiten op voorstel van de Commissie, 
met de centrale banken nog slechts in een raadgevende rol.’33 Het was een nuttige 
ervaring. De centrale bankiers beseften dat ze niet volgens het script van het Europese 
project wilden samenleven. Zij reageerden door het Fonds enkel administratieve taken 
te geven en benutten een andere tafel voor hun echte gesprek. Ze vergaderden liever als 
vrije kring van centrale bankiers dan onder het verdragsregime – maar ze vergaderden 
wel. 
 
Het Europese spraakgebruik beschikt over een prachtige manier om de specificiteit van 
de tussensfeer uit te drukken: onder verwijzing naar het ledental. Vanaf de stichting van 
de Gemeenschap sprak men van het ‘Europa van de Zes’, de ‘Zes Landen’ of kortweg 
de ‘Zes’. Nadien werd dat door toetreding van nieuwe leden de ‘Negen’, de ‘Tien’, de 
‘Twaalf’ en de ‘Vijftien’.† De grammatica helpt bij de duiding. Zelfstandig gebruikte 
telwoorden, van zichzelf enkelvoud, vragen om een meervoudswerkwoord, zodoende: 
‘de Zes hebben besloten’. Deze formulering kan niet zomaar worden vervangen door ‘de 
                                                 
* Op 13 december 2007 deed zich een vergelijkbaar geval voor met de kring van staatshoofden en 
regeringsleiders: in de middag als regeringsconferentie bijeen voor een verdragsondertekening in Lissabon 
(op aandringen van de Portugese Raadsvoorzitter), in de avond als Europese Raad bijeen in Brussel (op 
aandringen van de Belgische eerste minister). Na protesten van de milieubeweging over verspilling van 
brandstof werden ook toen vliegtuigen gedeeld; de term ‘plane-pooling’ was geboren. 
† Sinds de uitbreiding van 2004 heeft het Nederlands deze gewoonte losgelaten, vermoedelijk vanwege de 
woordlengte van het nieuwe ledental. Het Frans, dat over kortere telwoorden beschikt, houdt er evenwel 
aan vast: les Vingt-Cinq, les Vingt-Sept. 
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Gemeenschap heeft besloten’. De gezamenlijke lidstaten kunnen namelijk ook 
beslissingen nemen waarvan de Gemeenschap het object is. Langs deze weg biedt ook 
het gewone spraakgebruik toegang tot deze onzichtbare sfeer. Vuistregel: in alle gevallen 
waarin een formulering met ‘de Zes’ (of: ‘de lidstaten’, ‘de hoofdsteden’, ‘de 
regeringsleiders’) niet kan worden ingewisseld voor ‘de Gemeenschap’ wijst dit erop dat 
de handeling plaatsvindt in de tussensfeer eerder dan in de binnensfeer. Bijvoorbeeld: 
‘de Zes openen gesprekken met Londen’ of ‘de Tien bereiken een akkoord over een 
nieuwe Commissie’. 

Beweging in de tussensfeer ontstaat primair doordat de lidstaten elk hun belangen 
najagen. Niet verwonderlijk; het is wat elke bevolking van haar democratische regering 
vraagt. De Zes hadden een Gemeenschap opgericht, maar bleven tegelijk deel uitmaken 
van het Europese statengezelschap als geheel. Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, 
België en Luxemburg waren in 1952 niet van de kaart verdwenen. Zij hielden elk hun 
positie op het continent en in de wereld (vier van de zes hadden koloniën). Zij hadden 
hun eigen grondwettelijke regels en politieke cultuur, eigen taal en gebruiken, hun 
sociaal-economische stelsels en hun geschiedenis. Zij hadden zichzelf niet tot deelstaat 
van een nieuwe politieke eenheid gemaakt. Weliswaar vervlochten ze op een beperkt 
economisch terrein hun belangen, maar voor alles wat daarbuiten viel bleven zij in 
beginsel zichzelf. Trouwens, ook op de prille Europese bouwterreinen van landbouw of 
handel wilde niemand zichzelf tekort doen. 
 Tegen de nationale belangen in, veelkoppige bron van onrust, werken in de 
lidstatensfeer drie ordeningsprincipes.* Aanvankelijk leek de situatie op die in het 
continentale statengezelschap: beweging door belangenstrijd, ordening door 
machtsevenwicht. Op zichzelf was het opduiken daarvan voor Gemeenschapsideologen een 
tegenvaller. Volgens het verdrag waren de staten in beginsel gelijk. Toch bleek aan de 
onderhandelingstafels van de Zes snel dat wat bijvoorbeeld Parijs kon eisen, Nederland 
of België niet konden doen. (Bonn misschien wel, maar daar betoonde men zich vaak 
inschikkelijk, vooral ten aanzien van de Fransen.) Het machtsevenwicht speelde aan 
tafel onmiskenbaar een rol. 

Maar de rauwe machtsbalans werd onverwacht getemperd door een tweede en 
derde ordeningsprincipe. Ten tweede was er namelijk het politieke feit van het 
lidmaatschap. Dit bleek fundamenteel. Het was in het belang van alle lidstaten dat hun 
Gemeenschap behoorlijk functioneerde. Deze stond niet buiten hen – hoewel het soms 
zo werd voorgesteld – maar bewerkstelligde een steeds hechtere vervlechting van hun 
(economische) belangen. De lidstaten raakten in zeker opzicht met elkaar vergroeid. In 
een ongekend diepe crisis, in 1965–1966, ervoeren de leden dat ze feitelijk niet van tafel 
konden stappen. De machtige lidstaat Frankrijk probeerde het, maar kwam na zeven 
maanden zijn ‘lege stoel’ weer innemen. De lidstaten waren in zekere zin tot elkaar 
veroordeeld. (Tot op heden zijn de regeringen niet goed in staat gebleken deze pijnlijke 
ontdekking aan hun bevolkingen over te brengen.) 

Ten derde was er het recht. Bij het oude volkenrecht, dat ook in de buitensfeer 
een matigende werking had op de betrekkingen tussen de staten, voegde zich in de 
tussensfeer het nieuwe Gemeenschapsrecht. Dit eigenaardige verschijnsel was niet 
voorzien. Een Duitse jurist legde er in 1965 de vinger op. Hij constateerde dat de 
regeringen van de Zes inmiddels tientallen besluiten hadden genomen in het kader van 
het verdrag maar erbuiten. Het betrof onder meer benoemingen van 
eurocommissarissen en rechters, oprichting van hulporganen, versnellingsbesluiten en 
akkoorden met andere landen, kortom, zaken die de regeringen wel vanwege de 
Gemeenschap beslisten maar buiten haar om, als ‘gezamenlijkheid van lidstaten’. 

                                                 
* Aan het ordeningsprincipe van de grenzen, grondslag van de Europese buitensfeer, wordt tussen lidstaten 
niet getornd. Het is een gegeven. De grenzen tussen de (lid)staten getuigen van de blijvende politieke 
realiteit van het statengezelschap, die aan tussensfeer en binnensfeer voorafgaat. 
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Volgens de auteur bevonden deze besluiten zich halverwege het Gemeenschaps- en het 
volkenrecht. Hij beschreef ze als juridische ‘Mischformen’, ‘ohne Logik und 
Consequenz’, die tegelijk de staten bonden en bron van Gemeenschapsrecht waren.34 
Deze mengvormen, nog steeds aanwezig, wijzen erop dat zich dat zich tussen de 
klassieke diplomatie en het Gemeenschapsleven een sfeer met eigen regels ontwikkelde. 

Terzijde: het is zaak deze observaties niet als juridische sofisterij af te doen. In 
het algemeen dienen juridische en diplomatieke vormen tot uitdrukking van politieke 
verhoudingen. Ze bieden een bevoorrechte toegang tot onzichtbare krachten. Een 
gebrek aan juridische logica moet niet bij voorbaat als betreurenswaardige systeemfout 
worden weggeredeneerd. De geschiedenis is nu eenmaal niet logisch. Beter kan men een 
formele incongruentie opvatten als aanwijzing dat er tegenstrijdige krachten in het spel 
zijn.* 
 
Beweging door ieders najagen van belangen, ordening door lidmaatschap, 
machtsevenwicht en recht. Daarmee is de eigen dynamiek van de tussensfeer vrijwel 
gekenschetst, op één beslissend punt na. Feit is dat het lidmaatschap van de kring niet 
alleen temperend werkte op de onderlinge verhoudingen (ordening) maar tevens als 
drijfveer van gezamenlijk optreden naar buiten (beweging). De lidstaten ontdekten mettertijd 
dat ze behalve afzonderlijke belangen ook gezamenlijke belangen hadden. Deze vloeiden 
voort uit het lidmaatschap; het werden er bovendien steeds meer. Deels lagen die 
gezamenlijke belangen in het functioneren van hun Gemeenschap. De binnensfeer kon 
zichzelf niet aandrijven en had soms een tik van buiten nodig. Maar er waren ook 
momenten dat de lidstaten als gesloten kring naar buiten toe moesten of zouden willen 
optreden, bijvoorbeeld in onderhandelingen met Washington of Tokyo over 
handelstarieven of in het gesprek met Londen over toetreding. De buitenwereld of de 
situatie eisten dan een gezamenlijk aanspreekpunt. In onder meer de 
handelsbetrekkingen vertegenwoordigde de Commissie de Zes, in nauw overleg met de 
Raad van ministers; deze afspraak was een uitvloeisel van het gezamenlijke buitentarief 
van de Gemeenschappelijke Markt. Maar sommige lidstaten wilden pertinent niet dat de 
Commissie ook op buitenlandpolitieke terreinen namens hen allen sprak. Dus moesten 
ze zelf iets organiseren. 
 De doorbraak kwam in 1974 met de oprichting van de Europese Raad, een 
periodiek treffen van staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten. In de 
beginjaren was reeds een achttal ‘Toppen’ gehouden. Bij die gelegenheden kwamen de 
nationale leiders bijeen om in consensus knopen door te hakken, de Gemeenschap een 
impuls te geven of standpunten over de mondiale verhoudingen uit te wisselen. Het was 
klassieke diplomatie in optima forma; een eigentijds ‘Wenen 1814–1815’, maar dan 
alleen voor leden. Het initiatief lag steeds bij Frankrijk, doorgaans in samenspraak met 
Duitsland, terwijl de kleinere landen vreesden dat via de Toppen de onvoorspelbare 
machtspolitiek haar entree in het Gemeenschapsleven zou maken, ten koste van de 
rechtszekerheid. 

                                                 
* Neem het gesteggel over het Europese ‘grondwetsverdrag’ (2004). Deze term werd door veel juristen 
schamper afgewezen als intern tegenstrijdig; eentje sprak zelfs van een ‘juridisch monster’. (Dominique 
Rousseau, ‘Les constitutions possibles pour l’Europe’, Cités. Philosophie. Politique. Histoire 13 (2003), 13-20, 
14) Volgens de juridische orthodoxie zijn de verdragsrechtelijke en de grondwettelijke logica, volkenrecht 
en staatsrecht, inderdaad niet te rijmen. Maar wanneer men zich na een uitputtende onderhandelingsslag 
tussen vijfentwintig staten met een ‘grondwetsverdrag’ ziet geconfronteerd, getuigt het van weinig begrip 
dit te wijten aan vermeend constitutioneel analfabetisme van politici. Het is zinvoller dit intrigerende 
juridische feit op te vatten als weerslag van een politiek compromis en als opdracht te onderzoeken wélke 
krachten dan botsten. 
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Op de Top van december 1974 slaagde de Franse president Giscard d’Estaing 
erin de tafel van de leiders een vaste vorm en regelmaat te geven.* Het verdrag noch het 
publiek vroegen om deze tafel. Het was een politieke machtsgreep. De Negen 
regeringsleiders zouden voortaan driemaal per jaar bijeenkomen, waarvan – 
onuitputtelijke creativiteit van de Europese compromissen – tweemaal in het land van 
de roulerende voorzitter en eenmaal in de Gemeenschapszetels Brussel of Luxemburg. 
Binnen tien jaar groeide de Europese Raad de facto uit tot het hoogste beslisorgaan van 
de Gemeenschap. De worstelingen tussen lidstaten over het Gemeenschapsbudget, 
nieuwe bouwterreinen of nieuwe leden konden alleen daar worden beslecht. 

De Europese Raad stond buiten de Gemeenschap. In de binnensfeer leefde het 
schrikbeeld dat het forum een bron was van ‘intergouvernementele besmetting’, ja dat 
het zich zou ontpoppen tot ‘een koekoeksjong in het Gemeenschapsnest’.35 Uit zulke 
metaforen spreekt hoe sterk de grens tussen de sferen werd beleefd. Van 
Gemeenschapszijde was men gerustgesteld door het feit dat de regeringsleiders formeel 
geen ‘besluiten’ namen. Hun politieke akkoorden kregen namelijk pas na afloop, op het 
niveau van de Raad van ministers, juridisch bindende kracht. Gemeenschapsjuristen 
bleven jarenlang herhalen dat de Europese Raad ‘geen instelling’ was of mocht worden. 
Toch hielden zij zichzelf voor de gek. De tafel van de regeringsleiders stelde zich aan de 
top van een Brusselse piramide die inmiddels was ontstaan. Onderop de talloze 
nationale ambtenarencomités, dan de wekelijkse vergadertafels van de ambassadeurs van 
de lidstaten en hun plaatsvervangers, dan de maandelijkse vergadertafel van de ministers 
van buitenlandse zaken plus die van de vakministers (economische zaken, landbouw, 
enz.) – het geheel elke paar maanden afgesloten door de regeringsleiders. De ledenkring 
organiseerde zich en de Europese Raad was zijn meest ontwikkelde institutionele 
uitdrukking. 

Het lichaam scheen daadwerkelijk halverwege de buitensfeer en de binnensfeer 
te functioneren. Begin jaren tachtig schreef een scherpzinnig waarnemer dat de lidstaten 
van de Gemeenschap dankzij de opkomst van de Europese Raad van regeringsleiders 
‘had acquired a machinery that could, if rightly used, transform it into a real Concert of 
Europe.’ Tegenover deze potentie stond een praktische werkelijkheid: ‘It was the 
Community’s misfortune, however, that the latter-day successors of Castlereagh and 
Metternich were obliged for one reason or another to devote a substantial portion of 
their time to haggling over the price of cheese, or the levels of German and British 
contributions to the Community’s miniscule and lopsided budget or the problems of 
French pig farmers rather than to the high political questions with which they might 
have been expected to concern themselves.’36  

Niettemin stond daar nu, halverwege de sferen van het Europese concert en het 
Europese project, qua agenda aarzelend tussen Koude Oorlog en geitenkaas, de tafel 
van de gezamenlijke lidstaten. Het bleek een formidabel vehikel. 
 

Overgangen tussen de sferen 
 
De drie sferen van de Europese politiek onderhouden allerlei relaties. De twee 
essentiële overgangspunten zijn die tussen lidstaten en continentale buitensfeer en 
die tussen lidstaten en institutionele binnensfeer. In de meer gebruikelijke 
                                                 
* De Franse president was zich bewust van de negatieve associaties die een diplomatieke rondetafel bij 
zijn partners kon oproepen. Hij vertelt in zijn memoires hoe hij op de tweede middag van de Top zijn 
partners van het idee van periodieke topontmoetingen ging overtuigen: ‘Nous nous étions assis sur les 
fauteuils du salon, délibérément en désordre, pour éviter de nous réunir autour d’une table, ce qui aurait 
automatiquement évoqué chez mes invités l’image mentale d’une conférence, avec ses délégations, ses 
contraintes, son ordre du jour. De même, j’avais demandé qu’on leur propose du café ou du thé, pour 
briser la raideur de l’atmosphère.’ (Giscard d’Estaing, Le pouvoir et la vie, I, 119-120.) In deze slimme mise-
en-scène was de tafel uit beeld gebracht, juist om haar in nieuwe vorm te kunnen oprichten. 
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juridische termen staat daar toelating tot de kring en herziening van het verdrag op 
het spel. Voor deze fundamentele beslissingen handelen de lidstaten formeel als 
collectief. De regeringen nemen een gezamenlijke besluit, de bevolkingen moeten 
het elk afzonderlijk bevestigen. Ook verder zijn de procedures vrijwel identiek; in 
de stichtingsverdragen staan beide artikelen trouwens pal na elkaar.37 

In de proloog van het stichtingspact uit 1957 stopten de Zes de hartelijke 
uitnodiging aan ‘de andere Europese volkeren die hun idealen delen’ zich bij hen 
aan te sluiten. In de tekst zelf staat: ‘Elke Europese staat kan het lidmaatschap van 
de Gemeenschap vragen.’38 Aan deze bepaling ontsprong wat in andere 
betrekkingen met de buitenwereld afwezig was: een onderscheid in behandeling 
van Europese en niet-Europese staten. (Onhelder was dat nooit is vastgelegd wie 
wel of niet Europees is.) Er klinkt een diep besef van een gedeelde geografische en 
historische ruimte, van de erfenis van het Europese concert. De gevolgen van dit 
zinnetje waren immens. Het entreebewijs tot de Gemeenschap groeide uit tot 
begeerde prijs in het Europese machtspolitieke spel. Dit was evident in de jaren 
1961–1973, de periode van de Britse toenaderingspogingen, herhaalde Franse 
veto’s hierop, twisten tussen Parijs en de overige Vijf en het uiteindelijke akkoord 
tussen de Zes en Londen. Sinds de val van de Muur in 1989 is de toelating 
opnieuw het bevoorrechte instrument van de lidstaten geworden om met hun 
Europese omgeving te dealen. 

Ook bij verdragswijziging handelen de lidstaten als collectief. 
Sinds twintig jaar struikelt Europa van verdrag naar verdrag – van ‘Maastricht 
1992’ tot ‘Lissabon 2007’. Het is geen juridische gepriegel, maar een politieke 
zoektocht naar een vorm passend bij de historische situatie. Dit gaat zo moeizaam 
omdat de binnensfeer zichzelf niet zomaar kan vernieuwen. Ze is hiervoor 
afhankelijk van de wil van alle regeringen én bevolkingen. In staatsrechtelijke 
termen: de lidstaten samen, in het volle ornaat van de gezamenlijke regeringen en 
bevolkingen, zijn de Europese constituerende macht. Dat een nee-stem van één 
bevolking – Denemarken in 1992, Ierland in 2001 en 2008, Frankrijk en Nederland 
in 2005 – alles blokkeert toont de zwakte van de kring ten opzichte van de leden. 
Dat toch steeds een oplossing wordt gevonden toont zijn kracht. 

Voor de liefhebbers: er is ook een subtiel verschil tussen beide procedures. 
Terwijl de regeringen over verdragswijzigingen onderhandelen in een 
regeringsconferentie, dat wil zeggen in een aan de klassieke diplomatie ontleende 
vorm, onderhandelen ze met de kandidaat-leden als Raad, oftewel als 
Gemeenschapsinstelling. Het verschil is veelzeggend. Immers, wanneer de lidstaten 
met een belangstellende nieuwkomer in een regeringsconferentie om de tafel 
zouden gaan, zou het formele onderscheid tussen leden en kandidaten verdwijnen. 
Ieder zou er voor zichzelf zitten, in een zoveelste heropvoering van ‘Westfalen 
1648’, en niemand zou namens de inmiddels opgerichte gezamenlijkheid kunnen 
spreken.* Bij een verdragswijziging is het probleem precies omgekeerd. In dat geval 
zou de gezamenlijkheid haar handelingsvrijheid verliezen wanneer ze volgens het 
verdragsscript zou opereren, als Raad van ministers temidden van de 
Gemeenschap en haar instellingen. Zo wordt fraai zichtbaar hoe de kring van 
lidstaten een eigen sfeer bezet en afgrenst: wanneer zijn grondslag op het spel staat 
gedraagt hij zich ten opzichte van de institutionele binnensfeer alsof hij van buiten 
is, ten opzichte van de continentale buitensfeer alsof hij van binnen is. 

Gezamenlijk zijn de lidstaten de baas over Europa’s vorm, die hun elk 
afzonderlijk ontsnapt. Heel vaak is de ledenkring onzichtbaar en onhoorbaar. Maar 

                                                 
* Dit inzicht is door de praktijk gebracht. De eerste toetredingsonderhandelingen ooit, die met Groot-
Brittannië in 1961-1963, waren onder meer mislukt omdat de Zes niet als gesloten front optraden. 
Sindsdien kiezen de lidstaten voor de figuur van de Raad. 
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wanneer de situatie erom vraagt en zijn voltallige stem opklinkt, dan gehoorzaamt 
de binnensfeer en luistert de buitensfeer. 

 
   ‘Namens Europa’ 

 
Het ontstaan van twee nieuwe sferen van Europese politiek werpt nieuw licht op de 
representatiekwestie. Zijn er inmiddels wel personen of instellingen die ‘namens Europa’ 
kunnen spreken? 
 In de continentale buitensfeer is er niets veranderd. Net als in de jaren 1870 kan 
niemand zich er geloofwaardig op Europa beroepen. De Bismarcktoets wordt er niet 
doorstaan. Maar hoe zit het met de binnensfeer en de tussensfeer van de lidstaten? Hoe 
kan het dat tal van regeringsleiders, rechters, parlementariërs, ministers of 
eurocommissarissen zeggen dat Europa iets doet of vindt, terwijl ze het publiek lang 
niet altijd overtuigen en soms ook elkaar het spreekrecht misgunnen? 
 De representatievraag biedt de sleutel tot de vraag of er al dan niet een Europees 
politiek lichaam bestaat. Politieke instituties zijn van zichzelf immers onzichtbare 
dingen. Niemand heeft ooit het Romeinse keizerrijk of het Britse koninkrijk gezien. Wat 
je ziet zijn gebouwen waar macht wordt uitgeoefend, fortificaties in een veld, lijnen op 
de kaart, vlaggen die wapperen. Vanwege zulke zichtbare representanten nemen wij aan 
dat de gerepresenteerde, dus het onzichtbare Rome of Groot-Brittannië, ook zelf 
bestaan. Sterker, wanneer soldaten ‘namens Rome’ oorlog voeren of ministers ‘namens 
Groot-Brittannië’ een verdrag ondertekenen, dan zijn wij bereid te aanvaarden dat de 
betreffende onzichtbare entiteiten kunnen spreken en handelen. Er is weinig reden dat 
dit voor Europa anders zou zijn. 
 Politiek filosoof Thomas Hobbes wierp licht op dit mechanisme van 
representatie. In Leviathan (1651) vat hij de staat op als een kunstmatig iets, een body 
politic, een ‘persoon’. Het was een uitdagende breuk met de gedachte dat de staat en 
daarmee het koningschap van God gegeven waren.* Om te beginnen onderscheidt 
Hobbes ‘natuurlijke personen’ van ‘kunstmatige personen’. Terwijl de eerste namens 
zichzelf spreken of handelen, doen de laatste dat namens iemand anders. De acteur 
spreekt namens de schrijver, de advocaat namens zijn cliënt, de voogd namens een 
minderjarige. Hobbes: ‘to Personate, is to Act, or Represent himselfe, or an other; and 
he that acteth another, is said to beare his Person, or act in his name.’39 Op dezelfde 
manier kunnen zielloze zaken worden ‘verpersoonlijkt’; een brugwachter spreekt 
namens een brug, een hoofdmeester namens een school.† 
 Volgens Hobbes is de staat is een ‘kunstmatige persoon’ die spreekt en handelt 
namens een veelheid van mensen. Hij schrijft: ‘A Multitude of men, are made One 
Person, when they are by one man, or one Person, Represented (..). For it is the Unity of 
the Represented, not the Unity of the Representer that maketh the Person One. And it is 
the Representer that beareth the Person, and but one Person: and Unity, cannot 
otherwise be understood in Multitude. (..) And if the Representative consist of many 
men, the voyce of the greater number, must be considered as the voyce of them all.’40 In 
en door de representatie wordt de veelheid één persoon. Steeds gaat het om overdracht 
van handelingsvermogen en woordvoerderschap. 
 Cruciaal is dat het spreken en handelen plaatsvindt in een publieke ruimte. Op 

                                                 
* In een theologisch provocerende formulering schreef Hobbes over het stichingsmoment: ‘the pacts and 
covenants by which the parts of this Body Politique were at first made, set together, and united, resemble 
that Fiat or Let us make man, pronounced by God in the creation.’ (Hobbes, Leviathan, 81-82) 
† In juridische taal moet de school, wil de hoofdmeester voor haar kunnen spreken, een ‘rechtspersoon’ 
zijn. Hobbes bleef dichter bij de theateroorsprong van de term en vatte de zaak andersom op: wanneer de 
hoofdmeester namens de school spreekt wordt juist hij ‘kunstmatig persoon’. Voor de redenering maakt 
het niet uit. 
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het toneel van de wereld. Hobbes wees er zelf op dat het Latijnse persona, dat 
oorspronkelijk ‘vermomming’ of ‘uiterlijke verschijning’ betekende, via de afgeleide 
theaterbetekenis ‘masker’ zijn opmars in het spraakgebruik begon. De eerste ‘personen’ 
waren acteurs, spelers; daarna werd de term toegepast op andere handelende of 
sprekende vertegenwoordigers, zoals op de advocaat in de rechtbank. All the world’s a 
stage. In zijn verdere redenering verliest Hobbes deze toneeloorsprong uit het zicht. 
Toch is dit aspect juist voor de ‘politieke persoon’, die pretendeert namens een veelheid 
van mensen te spreken, wezenlijk. Het spel moet overtuigen, de representatie moet 
slagen. 

Nu kunnen we de zaak omkeren. Politiek is te beschouwen als een strijd om het 
‘namens’. De vraag is steeds of de representatieclaim in de feiten wordt aanvaard, en 
door wie. Er is geen wetenschappelijke of juridische scheidsrechter. Uiteindelijk beslist 
het publiek. De zinvolste manier om erachter te komen of er een politiek lichaam 
‘Europa’ bestaat, is dus te onderzoeken of er natuurlijke personen zijn die geloofwaardig 
kunnen pretenderen namens Europa te spreken en te handelen. 
 
Wiens claim op het ‘namens Europa’ wordt gehonoreerd door welk publiek? Terug met 
deze vraag naar de drie handelingssferen van Europese politiek. De geopolitieke 
buitensfeer was afgevallen. Blijven over de gestichte binnensfeer en de onverwacht 
meegekomen tussensfeer van de lidstaten. Deze hebben elk eigen claims op het 
‘namens’. De binnensfeer blijkt graag te spreken uit naam van het Europese verdrag, uit 
naam van het Europese project of namens de Europese burgers. De tussensfeer, van 
zichzelf minder stellig, kan spreken namens de verzamelde Europese lidstaten en hun 
bevolkingen. 
 Eerst de binnensfeer. Die schijnt veelbelovend. De personen die de 
gemeenschappelijke instellingen bevolken kunnen, verlost van hun nationale 
toebehoren, in zeker opzicht ‘namens Europa’ spreken. Het was een geweldige 
doorbraak, beleefd als bevrijding. Het moment werd symbolisch gemarkeerd door de 
eerste voorzitter van de Hoge Autoriteit van de mijnbouwgemeenschap, Jean Monnet 
zelf. In die rol kreeg hij in 1953 het eerste ‘Europese’ laissez-passer aangeboden, waarover 
leden en medewerkers van de Autoriteit gingen beschikken. (Ter herinnering: voor een 
reis vanuit Luxemburg naar Duitsland moest destijds bij de bezettingsautoriteiten nog 
een visum worden aangevraagd.) Het speciaal ontworpen document werd ceremonieel 
uitgereikt. Voor de ogen van zijn verbaasde ambtenaren verzocht Monnet een assistent 
om zijn Franse diplomatieke paspoort aan te reiken en zei: ‘Dat gaan we nu 
verbranden.’41 Nu was hij Europeaan geworden. 
 Aan een ‘namens Europa’ ontlenen de Commissie (opvolger van de Autoriteit), 
het Hof en het Parlement hun bestaansrecht. Toch kan een hedendaagse Bismarck hun 
vragen: ‘namens wie spreekt u eigenlijk?’ Het antwoord is niet altijd overtuigend. 
 Het Europese Hof staat van de Gemeenschapsinstellingen wellicht het sterkst. 
Het spreekt namens het Europese verdrag, dus als het ware namens het materiaal waaruit de 
binnensfeer is opgetrokken. Op basis daarvan kan het met gezag spreken tot de 
lidstaten, hun burgers en de andere instellingen. Zijn woord is wet. Bovendien slaagde 
het Hof erin, dankzij een opmerkelijke juridische coup, de officiële uitlegger van het 
stichtingspact te worden. Sindsdien spreekt het behalve namens de tekst ook namens de 
geest van het verdrag, dat wil zeggen namens het Europese stichtingsmoment. Aangezien 
dit laatste in de binnensfeer als een quasi-goddelijk fiat Europa geldt en het pact zelf als 
quasi-heilig boek, verwierf het Hof met deze claim een ‘priesterlijk’ gezag. Dit komt van 
pas voor zijn hoofdtaak, het met woord en toga (en zonder zwaard) doen gelden van het 
recht. 
 De Commissie beroept zich op een dubbel ‘namens’. Bij het controleren op de 
naleving van de regels spreekt ze namens het Europese verdrag. Bij het doen van 
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voorstellen spreekt ze tevens namens het Europese project. Dit laatste vindt ze het boeiendst. 
Haar politieke roeping – als onderscheiden van haar administratieve taken – ligt in het 
project. Het Europa namens welk de Commissie als politica spreekt is een beeld van de 
toekomst.* 

Vanzelfsprekend oordelen de rechters zonder last of ruggespraak met politieke 
machten in de lidstaten. Ook de Commissie ontleent haar neutraliteit aan een dergelijke 
‘machtenscheiding’. Het is aan Commissarissen expliciet verboden instructies van een 
lidstaat te aanvaarden.42 Dit betekent niet dat ze geen rekening zouden houden met de 
belangen van de lidstaten; dat moet natuurlijk wel. Hun taak bestaat eruit evenwichtige, 
voor alle lidstaten aanvaardbare voorstellen te doen, soms ook tussen hen te 
bemiddelen. Het betekent wel dat zij niet namens een lidstaat kunnen of mogen spreken. 
Het blijkt uit een detail. De Commissaris die in een vergadering iets over zijn eigen land 
te berde wil brengen zal het met een glimlachje aanduiden als ‘het land dat ik het beste 
ken’ – waarop zijn collega’s ook even glimlachen, ten teken dat het gevaar is erkend en 
geweken. Dankzij zulke codes stelt de Commissie als geheel zich in staat ‘namens 
Europa’ te spreken. 
 Een verdrag en een project, maar waar zitten de mensen? Die komen binnen via 
het Parlement. Een parlement is naar zijn wezen een vertegenwoordigend lichaam. Het 
Straatsburgse Parlement spreekt niet namens het verdrag of het project, maar namens de 
Europese burgers. Het wordt sinds dertig jaar rechtstreeks door hen gekozen. In potentie is 
dit een zeer krachtige politieke figuur. Deze straalt uit naar de hele binnensfeer. Ook 
Commissie en Hof ontlenen kracht aan het bestaan van Europese burgers. Er is ook 
steeds meer doorwerking naar buiten. Alleen al omdat het Parlement omgekeerd een 
platform biedt voor wie tot de verzamelde Europese burgers wil spreken: Europese 
regeringsleiders, buitenlandse staatshoofden of mondiaal bekende voorvechters van een 
nobele zaak. (Uit die laatste categorie waren in 2008 onder meer de Dalai Lama en 
Ingrid Bétancourt in Straatsburg te gast.) 

Toch verhult de burgerfiguur een zwakte. De Europese burgers namens wie het 
Parlement wilde spreken bestonden feitelijk nog niet in die hoedanigheid. Dit zette de 
instelling op achterstand ten opzichte van Hof en Commissie. Terwijl je de woorden 
van het verdrag of de ideeën van het project kunt inroepen zonder dat je door deze 
abstracte ‘vertegenwoordigden’ wordt tegengesproken, ligt dit bij mensen van vlees en 
bloed anders. Parlementaire vertegenwoordiging vergt een actieve rol van de 
vertegenwoordigden, inspraak en tegenspraak. Weliswaar is er een druk verkeer tussen 
het Parlement en allerlei organisaties die namens hun achterbannen en deelbelangen 
spreken, maar het algemene publiek wist het Parlement slechts beperkt te vinden. Wie 
‘namens de kiezers’ spreekt zonder dat dezen zich vertegenwoordigd weten, staat niet 
sterk. Gezien dit gevaar werd het concept van het Europese burgerschap 
noodgedwongen onderdeel van het Europese project als geheel. 
 
In de lidstatenkring werkt het ‘namens’ heel anders. Hier kan men niet namens 
Europese verdragen, projecten of burgers spreken. Niemand is ‘neutraal’, elke spreker 
kleeft zijn nationale afkomst aan. Dit schijnt een vloek. Maar ook hier is een keerzijde. 
Terwijl de potentiële kracht van de binnensfeer een feitelijke zwakte verhult, schuilt in 
de zwakte van de tussensfeer juist een kracht. Haar ‘namens Europa’ is het sterkst, als ze 
spreekt. 

                                                 
* Juridisch komt dit tot uitdrukking in het ‘exclusieve initiatiefrecht’ dat in het pact van Rome aan de 
Commissie werd toegekend. Alleen als zij een openingszet doet, kan Europa handelen. Aan dit 
verdragsscript is de instelling zeer gehecht. Feitelijk gaat tegenwoordig veel beweging uit van andere 
instellingen (met name van de regeringsleiders), zoals de Commissie zelf beseft, maar ze verdedigt de 
juridische fictie van het alleenrecht op de toekomst als een kat in het nauw. Dit zelfs tegen haar 
bondgenoot, het Parlement, dat graag (wetgevend) initiatiefrecht zou verwerven. 
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 In de Raad van ministers spreekt elk namens zijn lidstaat. Aan de tafel van de 
ambassadeurs zijn instructies van nationale staten niet verboden, zoals in de Commissie, 
maar juist het koren op de molen van het samenzijn. Hoewel de Raad formeel een 
Gemeenschapsinstelling is temidden van de andere, wordt hij door de overige toch met 
argwaan bezien. Zitten aan die tafel wel ‘echte’ Europeanen, vragen de ideologen van de 
binnensfeer zich af, of heerst daar louter het nationale belang? Komen daar via de 
achterdeur geen diplomatieke praktijken binnen? In het verdrag stond als uitweg dat de 
Raad in steeds meer gevallen bij meerderheid van ministers zou gaan beslissen. Het zou 
het risico op nationale blokkades verminderen, Europese meningsvorming bevorderen. 
In de praktijk ontweken de ministers dit script. Zij vermeden bij voorkeur elkaar te 
overstemmen. In deze weigering uitten zich de mores en krachten van de lidstatensfeer. 
Het maakt de Raad een buitenbeentje te midden van de Gemeenschapsinstellingen. De 
binnenwereld van verdrag en project en de tussenwereld van de ledenkring overlappen 
er elkaar – zichtbaar en voelbaar. 

Juist door die overlapping kon uit de Raad een krachtig Europees 
woordvoerderschap ontstaan. De sleutel zit in de vorm waarin hij zich organiseerde. Dit 
is de tafel. De belangrijkste figuur is die van de gastheer, het hoofd van de tafel, de 
voorzitter. Zo’n figuur was natuurlijk nodig om de vergadering bijeen te roepen of voor te 
zitten, maar ook – in dit verband belangrijker – om tot de andere 
Gemeenschapsinstellingen te spreken. Dit gold in het bijzonder het Parlement; je kon 
niet als zes ministers tegelijk het Parlement te woord staan. Voor de Commissie, die in 
de meeste gevallen (en op alle niveaus) met een vertegenwoordiger aan de Raadstafel zit, 
speelde dit minder, maar ook haar moest je toch bijvoorbeeld een door één persoon 
ondertekende brief kunnen sturen. 

Uit de aard der zaak zou elke voorzitter uit een van de lidstaten afkomstig zijn 
en dus een gezamenlijke Europese legitimiteit ontberen. De oplossing zochten de 
lidstaten in een carrousel: het roulerende voorzitterschap. Elke zes maanden schuift de 
hamer een stoeltje op. De kring rond, op alfabetische volgorde.* Zolang men met Zes, 
Negen of Tien regeringen was betekende het dat je minimaal elke vijf jaar aan de beurt 
was. Een voorzitterschap bracht een zeker prestige met zich mee, maar een eenvoudige 
opdracht was het niet. Velen wisten uit eigen ervaring hoe moeilijk het was namens de 
hele tafel te spreken. Wie het nog niet wist, zag toch ook al de hamer zijn kant op 
draaien. 

De Raad kon spreken namens de verzamelde regeringen. Elk aan tafel diende 
gemachtigd te zijn ‘de regering van de lidstaat die hij vertegenwoordigt, te binden.’43 Al 
snel ontstonden deelraden: de landbouwraad voor de landbouwministers of de 
transportraad voor de transportministers. Zij spraken voor de opgetelde deelbelangen. 
Voor de overkoepelende zaken was er een ‘Algemene Raad’ met de ministers van 
buitenlandse zaken. Ook deze ministers bonden hun regeringen. Staatsrechtelijk spraken 
zij echter niet alle namens hun lidstaat. Het verdrag voorzag niet in een lichaam dat alle 
lidstaten op het hoogste politieke niveau kon binden. 

De regeringsleiders trokken zelf het laken naar zich toe in de Toppen, vanaf 
1974 geformaliseerd als Europese Raad. Dit ‘namens Europa’ is sterk. Van alle 
vertegenwoordigers van een gezamenlijkheid is de Europese Raad de enige die én zich 
kon meten met de politieke jungle buiten én gezag had over de Gemeenschapswereld 
binnen. Zijn machtspositie rust niet op formele bevoegdheden, maar op zijn sterke band 
met het publiek en op zijn vermogen de gebeurtenissen te beïnvloeden. Dit laatste lukt 

                                                 
* Dit ging alfabetisch volgens de landsnaam in de eigen taal. Tegenwoordig wordt de volgorde bij 
unaniem raadsbesluit vastgesteld (art. 203 EG). In 1958 begonnen de Zes dus bij de B van 
België/‘Belgique’. In tegenstelling tot het verdrag van Rome, dat toen vier officiële talen kende en 
inmiddels 23, was van het stichtingsverdrag van Parijs de officiële taal alleen Frans. De eerste Europese 
hamer, in september 1952, begon derhalve bij de A van ‘Allemagne’. 
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de Europese Raad mede dankzij een kleine overlapping met de binnensfeer (aan tafel 
zichtbaar in de aanwezigheid van de Commissievoorzitter); aldus kan hij beweging van 
buiten naar binnen geleiden. 

Regeringsleiders worden geacht behalve hun regering ook hun parlement te 
kunnen binden en in die zin namens hun bevolking te kunnen spreken. (Niet toevallig is dit 
vermogen voor ieder individueel kort na gewonnen verkiezingen het grootst.) Het 
betekent dat de Europese Raad in beginsel kan spreken namens de gezamenlijke bevolkingen. 
Het woordvoerderschap ligt ook hier bij een roulerende voorzitter. Deze kan, als de 
collega’s aan tafel akkoord gaan, namens hen allen tot de buitenwereld spreken. 
Daarentegen is het voor hem lastiger tot de bevolkingen van de lidstaten te spreken. Ook 
de voorzitter zit immers alleen namens zijn eigen bevolking aan tafel; wil hij het publiek 
in een andere lidstaat bereiken, dan moet hij als het ware ‘over’ een collega heen. Het 
lukt tot nu toe vooral voorzitters uit een van de grote lidstaten om met Europees gezag 
tot het algemene publiek te spreken (Kohl, Mitterrand, Blair, Merkel, Sarkozy). 

Een belangwekkende vernieuwing, sinds 2002 besproken maar nog niet van 
kracht, is de ‘vaste voorzitter’ van de Europese Raad. Deze persoon, uit de kring van 
(oud-)regeringsleiders gekozen, zou voor maximaal vijf jaar de voorzittershamer 
hanteren zonder tegelijkertijd een nationale politieke rol te vervullen. Derhalve zou hij 
als eerste natuurlijke persoon in de tussensfeer niet (ook) namens zijn lidstaat, maar 
(alleen) namens de verzamelde nationale bevolkingen spreken, tot de buitenwereld én 
het publiek. Daarmee krijgt de voorzitter van de Europese Raad in potentie een sterkere 
stem dan de Commissievoorzitter (namens verdrag, project en burgers) of de 
Parlementsvoorzitter (namens de Europese burgers). Er komt dan een ‘namens 
Europa’, ontdaan van nationale bijklank, niet langer alleen uit de binnensfeer maar 
tevens uit de tussensfeer van de verzamelde lidstaten. Het grenst de ledenkring scherper 
af van de buitensfeer. 

‘A Multitude of men, are made One Person, when they are by one man, or one 
Person, Represented.’ Of deze komende politieke belichaming van Europa slaagt en 
duurzaamheid krijgt kan alleen de tijd uitwijzen. Het zal afhangen van de persoon, de 
gebeurtenissen en de wisselwerking met het publiek. 
 

De geboorte van het vagevuur 
 
Het blijkt in de literatuur verleidelijk de buitensfeer van het continent en de binnensfeer 
van de verdragswereld tegenover elkaar te plaatsen. Aan de ene kant ‘Europa’, aan de 
andere kant ‘EU-ropa’. Vanwege de uitspraak werkt deze woordgrap met name in het 
Engels goed. Hij werd bijvoorbeeld gebruikt door Dahrendorf in de Spaaklezing uit 
1996. Daarin zei de sociaal wetenschapper en politicus, oud-eurocommissaris voor 
Duitsland en inmiddels Britse Lord: ‘Institutionally at least, EUrope – the European 
Union has failed Europe – the continent in need of cooperation and integration.’44 Met 
iets meer pathos schreef de scherpzinnige Britse historicus Garton Ash tezelfdertijd 
(naar aanleiding van aan de gang zijnde onderhandelingen over een verdragswijziging): 
‘There is a surreal, even a grotesque, discrepancy between the contorted, rapid-sleep-
inducing, acronym-ridding, polit-bureaucratic detail of the current ‘IGC’-debate about 
reforming EU-rope, and the huge, fateful, almost melodramatic challenges facing us 
across the rest of Europe after the end of the Cold War. And yet our answer to the 
latter must start from the former; for where else should we start except where we are?’45 

Hoe komt het dat men tussen het continent en het project de Europese kring 
van lidstaten vergeet? Hoe komt het dat de werking, kracht en organisatie van de 
politieke tussenwereld niet goed zijn gezien? 

Twee mogelijke verklaringen kunnen worden aangestipt. De eerste ligt in de 
kracht van de heersende denkschema’s. Sinds 1950 doortrekt de tweedeling 
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supranationaal (of: communautair) versus intergouvernementeel het denken over 
Europese politiek. De intellectuele sympathie van deze beide ligt ruwweg bij het 
zelfbeeld van de binnensfeer en bij de macht- en belangenstrijd in de buitensfeer. 
Terwijl het intergouvernementalisme liefst volstaat met een superieure ironie, met de 
gespeelde achteloosheid van ‘sinds Bismarck in Europa niets nieuws onder de zon’, 
produceert het supranationalisme permanent veel tekst. De binnensfeer is een 
woordenfabriek. Dit geldt niet alleen het verdrag zelf, de verordeningen en richtlijnen of 
de ontelbare juridische commentaren, maar ook een onvermoeibaar eromheen 
zoemende duiding en rechtvaardiging van methode en doel van het Europese project. 
Velen in de academische wereld lieten zich door dit Brusselse gezoem (en de 
bijbehorende fondsen) verleiden, met een voorspelbaar maar niet geheel onterecht 
sarcasme bij de tegenpartij tot gevolg.*  

In dit getiktak vond de tussensfeer, die steeds met de ene en de andere sfeer kon 
overlappen en pas mettertijd haar zelfstandigheid verwierf, geen houvast. Het 
supranationale denken zette de lidstatensfeer zo rap mogelijk in de hoek bij de 
buitensfeer, het intergouvernementele denken aanvaardde dit geschenk dankbaar en gaf 
hem de doodskus (nihil novum). 

Toch voldoet deze eerste verklaring niet helemaal. De tussensfeer is niet louter 
‘overstemd’. Het feit dat ze ongezien en onbenoemd is gebleven kan niet enkel liggen 
aan de dwingende schema’s van de concurrerende vertogen. Het ligt ook aan haar 
wezenlijk politieke aard. Ze is ongrijpbaar als kwikzilver, zwaar en wendbaar tegelijk. De 
tussensfeer ontdekte haar eigenstandigheid in de bewegingen tussen de sferen, in de 
bemiddeling tussen buiten en binnen. Beslissend bleek de gezamenlijke bewaking van de 
toegangspoort. Daarin ervoeren de lidstaten zichzelf als kring. Als kring vallen ze – 
meestal kortstondig – noch onder het verdragsscript noch in de ieder-voor-zich-sfeer. 
Juist zijn bijzondere plaats in de tijd maakt de ledenkring ongrijpbaar. Hij licht op als het 
nodig is, als de ongewisse toekomst een gezamenlijke respons vraagt. 

Vandaar dat de tussensfeer van de Europese politiek met name is herkend, de 
gelegenheid met name gegrepen, door nationale politici die de historische krachten van 
de buitenwereld wilden verbinden met de kwaliteiten van de binnenwereld – Franse en 
Duitse regeringsleiders voorop. Juist zij verwachtten van deze tussenwereld meer 
vrijheid dan dwang. Voor veel andere nationale politici die deze tussenwereld gestalte 
gaven en bevolken, is het voordeel minder evident. Graag of niet, ook zij kregen een 
dubbele pet: een nationale en een Europese. De nationale pet is de eerste, ieders 
politieke bestaansgrond, een vaak jarenlang begeerde trofee, uitgereikt door de eigen 
kiezers. De Europese pet is een bonus, een extraatje, aangenaam maar wel verplicht. 
Deze tweede pet biedt toegang tot een ruimere omgeving, tot groter politiek spel. 
Tegelijk herinnert ze aan de dwang van de Europese onderhandelingstafel, die thuis 
onzegbaar schijnt. 

                                                 
* Vgl. dit oordeel uit 2000 van de Britse politicoloog Cris Shore: ‘The contribution of EU personnel to 
this new study of ‘European Union studies’ should not be underestimated. Since the launch of its ‘Jean 
Monnet Project’ in 1990 the Commission has created 1,722 new university teaching projects in ‘European 
integration studies’ – including 409 ‘Jean Monnet Chairs’. (..) An extraordinarily high number of EU 
officials are themselves prominent writers, academics, pundits and experts within this newly 
institutionalised domain of knowledge. Equally striking is the large number of publications that have been 
produced by writers who are connected to the EU institutions either as recipients of EU funding or as 
current or former employees.’ (Cris Shore, Building Europe. The cultural politics of European integration, Londen 
2000, 28, voorbeelden op 38n16.) Een concreet, niet door Shore genoemd voorbeeld is het in Italië en 
Frankrijk veelgebruikte historisch overzicht van Bino Olivi, L’Europe difficile. Histoire politique de la 
construction européenne, Parijs 2007, sinds 1964 vele Italiaanse en Franse edities. De auteur, als jonge 
Italiaanse jurist aanwezig bij de onderhandelingen voor het verdrag van Rome, was in de jaren 1961-1979 
chef woordvoering en directeur van de persdienst van de Commissie. Zo bracht de Europese binnensfeer 
zijn geschiedbeeld succesvol in omloop. 
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Tot slot. Misschien kan een analogie de denkbeweging die ten grondslag ligt aan dit 
proefschrift verhelderen. Het Europese denken heeft ervaring met het aanbrengen van 
een tussenliggende ‘derde’ tussen twee polen, een derde die het denken en ook het 
handelen bevrijdt – derde stand naast vechters en priesters, parlement tussen staat en 
volk, synthese uit these en antithese. Het fraaiste voorbeeld is wellicht het vagevuur, dat 
zich in de middeleeuwen innestelde tussen hel en paradijs. Het bood ruimte aan de 
afkoopbare zonde, de straf met uitzicht op verlossing en werkte zo op het aardse leven, 
waar het toch altijd schipperen is tussen goed en kwaad, enorm bevrijdend. 
 De Franse historicus Jacques Le Goff laat in zijn briljante De geboorte van het 
vagevuur (1981) zien hoe twaalfde-eeuwse theologen deze tussenruimte stap voor stap 
denkbaar maakten. Het doorbreken van de tegenstelling tussen hel en paradijs, tussen de 
eeuwig verdoemden en de verlosten, was een ingrijpende conceptuele omwenteling. 
Gezien het belang van het hiernamaals in het middeleeuwse leven raakte het alle 
facetten van het bestaan, de beleving van tijd en van ruimte. De omwenteling was niet in 
één keer te maken. Het vagevuur verwierf zijn conceptuele consistentie pas mettertijd, 
in theologische commentaren, zoals van broeder Pierre Le Chantre, of in gebeden. Maar 
uiteindelijk kreeg het een plaats in het hoofd van de gelovigen. Dantes Commedia, met 
zijn kringen van hel, louteringsberg en hemel, is zijn mooiste huldeblijk. 
 De drie sferen van de Europese politiek hebben hier qua beleving wel iets van 
weg. Men leze dus in onderstaand fragment uit Le Goffs boek voor de aardigheid (en 
enkel de aardigheid) op de plaats van de christelijke zielen de Europese staten, op de 
plaats van de Hel de geopolitieke buitensfeer van oorlog en geweld, op de plaats van de 
Hemel de beloftevolle binnensfeer en op de plaats van het Vagevuur de onverwachte 
schepping van de Europese politiek, de tussensfeer van de lidstaten. 
 Le Goff: ‘Lieu intermédiaire, le Purgatoire l’est à bien des égards. Dans le temps, 
dans l’entre-deux entre la mort individuelle et le Jugement dernier. Le Purgatoire ne se 
fixera dans cet espace temporel sans d’assez longs flottements. (..) Le Purgatoire 
oscillera entre le temps terrestre et le temps eschatologique (..). Le Purgatoire est aussi 
un entre-deux proprement spatial qui se glisse et s’élargit entre le Paradis et l’Enfer. 
Mais l’attraction des deux pôles a agi longtemps aussi sur lui. Pour exister, le Purgatoire 
devra remplacer les pré-paradis (..). Il devra surtout se détacher de l’Enfer dont il 
demeurera longtemps un département peu distinct, la géhenne supérieure. Dans ce 
tiraillement entre Paradis et Enfer on devine que l’enjeu du Purgatoire n’a pas été mince 
pour les chrétiens. (..) [L]a mise au point du Nouveau Monde de l’au-delà a été longue et 
difficile. Le Purgatoire finalement ne sera pas un vrai, un parfait intermédiaire. Réservé à 
la purification complète des futurs élus, il penchera vers le Paradis. Intermédiaire décalé, 
il ne se situera pas au centre, mais dans un entre-deux porté vers le haut.’46 
 Het Europese vagevuur heeft wel een eigenaardigheid ten opzichte van het 
christelijke. Zijn uitverkorenen leven in de tijd. Dat is zijn charme. In de woorden van 
Chateaubriand, dichter en politicus: ‘Le purgatoire surpasse en poésie le ciel et l’enfer, 
en ce qu’il représente un avenir qui manque aux deux premiers.’47 
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I 
 

HET GEHEIM VAN DE TAFEL 
 

 
La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un 
établissement de convention et suppose, au moins une fois, 
l’unanimité.48 

 
Jean-Jacques Rousseau (1762) 
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 De overgang naar de meerderheid 
 
Hoe ontstaat een staat? 
 Het mysterie van het begin is in de hedendaagse politieke filosofie verwaarloosd. 
Men spreekt weinig over stichting, liever over rechten en vertegenwoordiging binnen 
een eenmaal gestichte staat. Weinig over het scheppen van macht en gezag, liever over 
de scheiding van machten en de begrenzing van gezag. Deze veronachtzaming is 
begrijpelijk. In de stabiele en democratische samenlevingen waar zulke debatten 
plaatsvinden, vind je regeringen die als vanzelfsprekend regeren en kan de rest van het 
land rustig naar het werk. Wat zou men zich druk maken om de oorsprong van de staat? 
Toch is deze conceptuele verwaarlozing een ernstig gemis. De Amerikanen die in 2003 
Irak binnenvielen en er onvervaard de lokale tiran uit de weg ruimden, hadden duidelijk 
onvoldoende over de stichtingskwestie nagedacht. Het land viel ten prooi aan anarchie 
en burgeroorlog. Blijkbaar ontdekken we pas weer wanneer er een wordt afgebroken 
hoe moeilijk het stichten van een politieke orde is, hoe formidabel dus het simpele 
bestaan ervan, hoe mysterieus ook zijn geboorte. 
 Maar, ook opmerkelijk, wanneer het mysterie zich heeft voltrokken en een 
politiek lichaam eenmaal bestaat, streeft dit er op zijn beurt naar volkomen 
vanzelfsprekend te worden. Dat kan het beste met een goed verhaal over de geboorte 
(Romulus en Remus door een wolvin gevoed, de Magna Charta opgesteld, de Bastille 
bestormd). Zo’n goed verhaal doet op de een of andere manier het litteken van de 
historische breuk vergeten. Het is als een vijgenblad dat het naakte toeval bedekt. Het 
krijgt het zelfs voor elkaar dat we denken: ja, inderdaad, zo is onze samenleving 
gegroeid, dat was het begin en toen ging het stapje voor stapje verder. Aldus versterkt 
een stichtingsmythe, hoe onwaarschijnlijk ook naar inhoud, de vanzelfsprekendheid 
zonder welke een politieke orde niet kan functioneren. Daarentegen haalt juist een 
feitelijke geschiedenis van het begin – van het toeval, de breuk, een onbenulligheid, het 
geweld soms – de vanzelfsprekendheid onderuit. 
 Van de zestiende tot de achttiende eeuw braken Europa’s grootste politieke 
denkers zich wél het hoofd over de stichtingsvraag. Bloedige godsdienst- en 
burgeroorlogen hadden de bestaande orde op losse schroeven gezet. Voor filosofen als 
Hobbes, Locke en Rousseau was het urgent te weten hoe mensen zover konden komen 
een gedeelte van hun individuele vrijheid op te geven om gezamenlijk meer veiligheid of 
macht te verwerven. Zij ontwikkelden daartoe de hypothese van de natuurstaat, de 
wetteloze en gewelddadige toestand waarin de mensheid oorspronkelijk zou hebben 
verkeerd. Mensen zouden uit de natuurtoestand zijn getreden door middel van een 
sociaal contract waarin ze zich groepsgewijs bonden aan een koning of staat die de orde 
handhaafde. Ze sprongen er samen uit. Aldus werd het mysterie van de stichting 
opgelost door deze buiten de tijd te plaatsen, naar voor de geschiedenis. 
 De natuurstaatdenkers van weleer scherpen de blik op het proces waarin de 
naoorlogse Europese staten zijn verwikkeld. Er is een evidente parallel tussen de 
hypothetische natuurtoestand waarin individuen ronddoolden en de geopolitieke jungle 
van soevereine staten. Hun dilemma is vergelijkbaar. Ook voor de staten is de vraag of 
en hoe ze gezamenlijk grotere veiligheid en macht kunnen verwerven door inlevering 
van individuele onafhankelijkheid. Hoe zouden de Europese staten de sprong uit de 
natuurstaat kunnen maken? Of zoals Locke het zou uitdrukken: onder welke 
voorwaarden kan men van een bondgenootschap tussen vorsten of staten zeggen dat er 
één politiek lichaam (body politic) door ontstaat dat hen omvat? 
 Voor Hobbes, Locke of Rousseau was het antwoord op deze kernvraag: de 
overgang van besluitvorming bij unanimiteit naar die bij meerderheid. Dat is in hun 
ogen het stichtingsmoment van elk politiek lichaam. In die overgang krijgt het geheel 
een bestaan groter dan de delen, komt het ene in de plaats van het veelvoudige, maken 
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de constituerende machten plaats voor de geconstitueerde macht. In het debat over de 
Europese eenwording sluiten velen hierbij aan. 
 
Met name John Locke hamert in zijn Second treatise on government (1690) de logische band 
tussen stichting en meerderheidsbesluitvorming er alinea’s lang in. Als de meerderheid 
van stemmen niet in staat is het hele politieke lichaam te binden, valt het onmiddellijk 
weer uiteen. Een stichtingscontract dat het veto in stand laat is waardeloos. Zonder 
stemming bij meerderheid geen politieke orde. Een terugkeer van het veto betekent een 
terugval in de natuurtoestand. 
 In Leviathan (1651) beschrijft Thomas Hobbes de overgang van veel naar één als 
het resultaat van vertegenwoordiging. Politieke representatie werkt wanneer één persoon 
of rechtspersoon kan spreken namens een veelheid. In het geval de rechtspersoon uit 
meerdere individuen bestaat, zoals een parlement of jury, moet de meerderheid er 
gelden. Anders bestaat het gevaar, ‘vanwege de diversiteit van meningen en belangen 
van de mensen’, dat de vertegenwoordiger ‘stom’ blijft, hetgeen vooral in oorlogstijden 
vervelend is.49 De Europese Unie ondervond dit aan den lijve tijdens de Irakoorlog, 
voorjaar 2003. Ze was verscheurd; onverzoenlijk stonden ‘oorlogshitsers’ Londen en 
Madrid tegenover ‘lafbekken’ Parijs en Berlijn. Hobbes zou feilloos hebben kunnen 
uitleggen waarom in deze situatie de Europese vertegenwoordiger voor buitenlandse 
zaken Solana wekenlang sprakeloos bleef. 
 Jean-Jacques Rousseau maakt voor de sprong naar de meerderheid een 
onderscheid tussen het stichtingsmoment en fundamentele regels enerzijds en de 
dagelijkse politiek anderzijds. De stichting zelf, waarover hij schrijft in Du contrat social 
(1762), kon alleen bij unanimiteit plaatsvinden. Iedereen moet ermee instemmen dat 
vanaf zeker moment de meerderheid geldt. Immers, ‘d’où cent qui veulent un maître 
ont-ils un droit de voter pour dix qui n’en veulent point?’ Rousseaus onberispelijke 
conclusie: ‘La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de 
convention et suppose, au moins une fois, l’unanimité.’50 Tegelijk beseft hij dat het 
onwaarschijnlijk is dat alle mensen de voordelen van gezamenlijke wetten inzien voordat 
ze door die wetten tot samenleving zijn gemaakt. Een volk veronderstelt een staat, een 
staat veronderstelt een volk. Rousseau stuit hier op de vicieuze cirkel die het 
kernprobleem van elke stichting uitmaakt. Hij meent dat die cirkel, behalve door geweld, 
alleen kan worden doorbroken met een beroep op een hogere, goddelijke macht. Dat 
roept alvast de vraag op wie of wat in onze geseculariseerde samenlevingen de rol van 
een dergelijke autoriteit zou kunnen vervullen. 
 In de dagelijkse politiek, als die er eenmaal is, lag het voor Rousseau anders. 
Over zaken die snelheid eisen of onbelangrijk zijn, mocht je best bij meerderheid 
beslissen. In de Considérations sur le gouvernement de Pologne (1771) besprak hij het beruchte 
vetorecht waarover destijds alle afgevaardigden in het Poolse parlement, de Landdag, 
beschikten. Rousseau vindt dit veto redelijk voor de wijziging van fundamentele wetten 
betreffende de vorm van de staat, maar meent dat het is misbruikt in de uitvoerende 
besluitvorming. Van garantie van de publieke vrijheid werd het een instrument tot 
ondermijning van de orde. Hij noemt het veto daarom: ‘bon dans la formation du corps 
politique ou quand il a toute sa perfection, mais absurde et funeste tant qu’il reste des 
changements à faire et il est impossible qu’il n’en reste pas toujours, surtout dans un 
grand Etat entouré de voisins puissants et ambitieux.’51 De waarschuwing was duidelijk. 
Zolang de geschiedenis niet stilstaat, brengt een onbeperkt vetorecht het bestaan van de 
staat in gevaar. 
 Deze waarschuwing haalde voor Polen weinig meer uit. Het veto voor alle 
vertegenwoordigers, voor Locke een hypothetische terugval in de natuurtoestand, 
betekende in de concrete woelingen van de tijd de ondergang voor het land. In 1772, 
een jaar na Rousseaus aanbevelingen, begonnen de drie grote buurstaten Oostenrijk, 
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Rusland en Pruisen het grondgebied van Polen op te delen; na de derde deling in 1795 
was het land voor meer dan een eeuw van de kaart verdwenen. Sindsdien geldt de 
vergadermethode van de ‘Poolse Landdag’ als schrikbeeld. 
 
Voor Europa zou dit gedachtegoed betekenen: zolang de afzonderlijke staten over 
veto’s beschikken, vormen ze geen Europees politiek lichaam. Verdeeldheid, 
sprakeloosheid en onmacht liggen dan steeds op de loer. Daarentegen zou de kortste 
weg naar een Europese stichting samenvallen met de overgang van unanimiteit naar 
meerderheid. Voor de overgang: soevereiniteit voor de afzonderlijke staten, die op elk 
moment in hun eentje alles kunnen blokkeren. Na de overgang: soevereiniteit voor de 
Unie, aangezien elke afzonderlijke lidstaat op elk moment riskeert te worden overstemd. 
Springt u maar, is de uitnodiging aan de staten. Of is het zo eenvoudig niet? 
 In het Europese spraakgebruik is het veto alomtegenwoordig – in de kantoor- 
en burgervertogen vooral als vervelend obstakel, in het statenvertoog als 
onderhandelingswapen. Maar in het debat erover verdwijnt de existentiële vraag soms 
uit het zicht. De aandacht gaat in Brussel uit naar de ‘uitbreiding van de stemming bij 
gekwalificeerde meerderheid op het terrein van de bedrijfsbelastingen’, men ergert zich 
aan Spaans of Pools verzet tegen een nieuwe ‘berekening van de dubbele meerderheid’ 
en vertelt graag dat het belang van meerderheidsstemming schuilt in een ‘vergroting van 
de slagvaardigheid van de Unie’. Je zou bijna vergeten wat er écht op het spel staat (dat 
is misschien ook de bedoeling van het jargon). Hier komen Hobbes, Locke en Rousseau 
te hulp. Zij herinneren eraan dat het in de overgang naar meerderheidsbesluitvorming 
gaat om de stichting of eenwording van Europa. 
 Hoe is het gesteld met deze overgang? Het zal blijken dat het idee van een 
simpele sprong van ‘voor’ naar ‘na’, van de nationale vetojungle naar een verenigd 
Europa, een bedrieglijke voorstelling is. Zo makkelijk is het mysterie van het begin niet 
te kraken. Europa heeft zich de afgelopen zestig jaar weliswaar voor een deel volgens de 
meerderheidstheorie ontwikkeld, maar de lidstaten hebben deze ook gelogenstraft, met 
verrassende gevolgen. 
 Vier opmerkingen vooraf. Ten eerste: het is belangrijk de Europese Unie te 
onderscheiden van gewone internationale organisaties, zoals het Internationale 
Monetaire Fonds, de Verenigde Naties of de Wereldhandelsorganisatie. In zulke 
organisaties zijn bindende meerderheidsbesluiten niet ongewoon. (Hoewel het 
meerderheidsbeginsel soms wordt gedempt door een vetorecht voor belangrijke leden, 
zoals bijvoorbeeld voor de vijf permanente leden in de Veiligheidsraad.) Toch menen de 
lidstaten doorgaans niet dat hun lidmaatschap hun zelfstandige politieke leven op het 
spel zet. Hoe kan dit? Zulke organisaties zijn veelal gespecialiseerde organen en 
agentschappen, ten dienste van en zich richtend tot de staten. Daarentegen richt de 
Europese Unie zich met rechten en plichten én een verhaal over de politieke toekomst 
niet alleen tot de lidstaten maar ook tot hun burgers. Voor de staten wordt ze daarmee 
in plaats van een dienstbare organisatie deels een concurrent. In een beeld: terwijl 
gewone internationale organisaties als dienstverleners buiten de staten staan, schijnt de 
Unie haar lidstaten steeds meer te (willen) omvatten. Vandaar dat bij nationale politici en 
bevolkingen de vrees kon ontstaan dat hun land in Europa zou ‘smelten als een 
suikerklontje in de koffie’ (de Tsjechische premier Klaus) of dat lidmaatschap het einde 
zou betekenen van ‘a thousand years of history’ (de Britse oppositieleider Gaitskell).52 
Geen mens heeft ooit gedacht dat toetreding van zijn land tot, zeg, de 
Wereldgezondheidsorganisatie eenzelfde effect zou hebben. Dit verschil in politieke 
ervaring moet serieus worden genomen. Het verklaart waarom de meerderheidskwestie 
in de Unie veel meer dan in gewone internationale organisaties een prangende, 
existentiële vraag is. 
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 Ten tweede valt op dat het in Europa met de kwestie unanimiteit versus 
meerderheid niet alles of niets is. De stemwijze is afhankelijk van het onderwerp. Per 
soort beslissing en per wetgevingsterrein bestaan hierover afspraken, vaak weer met 
uitzonderingen en verschuivingen in de tijd, waarover soms al decennia wordt getwist. 
Zo bezien zou de Unie zich tussen beide uitersten bevinden – als het ware half in, half 
uit de natuurstaat. Wel gaat de beweging, voor zover aanwezig, dezelfde kant op: er zijn 
veto’s afgeschaft, nooit heringevoerd. De overgang is geen kortstondige sprong, maar 
kost blijkbaar tijd. Deze ‘tussentijd’, zo zal blijken, is geen verspilde tijd, geen wachttijd, 
maar essentieel voor wat er gebeurt. 
 Het feit dat tijd wordt gebruikt roept, ten derde, de vraag op waar men dan mee 
begint. Hier valt op dat de Europese stichting plaatsvindt tegen een logische volgorde 
in. In de staatkundige logica kun je twee niveaus onderscheiden: ten eerste dat van het 
stichtingspact en zijn herzieningen, ten tweede dat van alledaagse besluiten in zijn kader. 
Normaal zou zijn, zoals ook Rousseau opmerkte: eerst een duidelijke stichtingsakte voor 
een zelfstandig politiek lichaam, daarna wetgeving bij meerderheid. Het is immers gek 
om alvast in de politiek van alledag meerderheidsbesluiten te nemen voor je één politiek 
lichaam bent. Toch is dit precies hoe het in Europa is gegaan. Daarom is eerst de 
overgang naar meerderheid bij gewone besluitvorming aan de orde (hoofdstuk 1), 
daarna die bij stichting en herziening van het stichtingspact (hoofdstukken 2 en 3). 
 Deze eigenaardige volgorde heeft een serieuze bijwerking. Hij belemmert een 
goed verhaal over de stichting. Het feit dat deze zich niet op één moment afspeelt maar 
tijd behoeft, is op zichzelf geen bezwaar. De metafoor van het pad zou bruikbaar zijn, 
een pad van unanimiteit naar meerderheid dat zich voor de prille Unie uitstrekt en in de 
tijd moet worden afgelopen. Te denken valt aan een epos waarin de held onderweg stuk 
voor stuk alle obstakels slecht, voortdurend in doodsgevaar vanwege de ‘guillotine van 
de unanimiteit’ (Craxi).53 De Unie als Hercules. Een andere optie is de 
psychologiserende intrige van de Bildungsroman, met de nadruk op het voortschrijdend 
inzicht van de lidstaten die zich mettertijd ontdoen van hun ‘nationale egoïsmen’ 
(Spaak).54 De lidstaten als verzameling Wilhelm Meisters. In beide genres bevindt men 
zich op een enkelvoudige, historische tijdlijn. Dit biedt ook nog ruimte aan de gedachte 
dat de moeilijkste hindernissen respectievelijk de meest existentiële keuzes, zoals 
beslissingen over oorlog en vrede, aan het einde van de weg liggen. Deze lineaire 
vertelwijzen worden echter doorkruist door de tegenstrijdige volgorde en parallelle 
tonelen van de verwikkelingen. Daar is geen overtuigend verhaal van te maken, 
hoogstens een roman met flash-backs en verspringend vertelperspectief. Deze 
moeilijkheid draagt zeker bij aan de publieke verwarring over Europa, alsmede aan de 
matige performance van de verhalen vertellende politici. 
 Ten vierde zal blijken dat de meerderheidsbesluitvorming de eenwording 
inderdaad beslissend heeft beïnvloed, als aanjager, dreigmiddel en ideologische 
lakmoesproef. Tegelijk ontdekte men dat ze op zichzelf noch een noodzakelijke noch 
een voldoende voorwaarde is voor het ontstaan van een Europees politiek lichaam. 
Geen noodzakelijke voorwaarde, aangezien de meeste en zeker de belangrijkste 
beslissingen tot op heden bij consensus tussen de lidstaten worden genomen. Geen 
voldoende voorwaarde, want een meerderheidsbesluit dat door de overstemde regering 
en haar bevolking niet wordt aanvaard zou waardeloos zijn en neerkomen op 
buitenlandse overheersing. Door deze twee ervaringen beseften de lidstaten dat het niet 
nodig en misschien ook niet wenselijk was alle activiteiten naar de institutionele 
binnensfeer over te hevelen om toch als ‘Europa’ te kunnen functioneren. De dwang 
van de lidstaten gezamenlijk ten opzichte van de individuele leden bleek zich ook van 
andere middelen dan formele meerderheidsstemming te kunnen bedienen. Kortom: in 
de ideologische strijd en de politieke crises om het veto versterkte de gezamenlijkheid de 
institutionele binnensfeer en leerde ze zichzelf kennen als een kring van lidstaten. 
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Eenstemmigheid (..) is de wijze van besluitvorming geweest, die 
over het algemeen aan de meerderheidsregels vooraf is gegaan. 
(..) En die tot procedureregel verstard, kan leiden tot de macht 
van de eenling over het geheel. Maar dit laatste komt pas voor 
in het eind- of vervalstadium (..). Tevoren en elders is de 
noodzaak tot overeenstemming nog een binding en het 
tegendeel van het veto: men wil en moet zich met elkaar 
verstaan.55 

A.J.P. Tammes (1951) 
 

 
1 DE OVERSTAP 
 
18 april 1951, de Salon de l’Horloge in het ministerie van buitenlandse zaken in Parijs, 
ondertekening van het mijnbouwverdrag door de stichterstaten. Een bijzonder 
gezelschap was bijeen. De Franse gastheer was minister Robert Schuman, oud-premier, 
die zijn carrière was begonnen in Lotharingen toen dat nog Duits was, dus voor de 
oorlog van 1914. Uit Bonn kwam bondskanselier Adenauer, vijfenzeventig jaar, 
optredend als zijn eigen minister van buitenlandse zaken, op de eerste 
regeringsconferentie sinds 1932 waaraan een lid van een democratische Duitse regering 
deelnam. Voor Italië was er de tachtigjarige graaf Carlo Sforza, nazaat uit het geslacht 
dat in de Renaissance over Milaan en omgeving heerste. Verder aanwezig de Belg Van 
Zeeland, voor de wereldoorlog tweemaal premier, de Luxemburger Joseph Bech, al een 
kwart eeuw onafgebroken op het internationale toneel, en de Nederlander Dirk Stikker, 
bierbrouwer en liberaal politicus. De voorafgaande dagen hadden de heren nog stevig 
onderhandeld over enkele uitstaande kwesties. Sterker, er waren zoveel wijzigingen op 
het allerlaatst dat op het moment suprême geen officiële verdragstekst gereed was. 

De oplossing was eenvoudig. De zes ministers, met als eerste Adenauer voor 
‘Allemagne’, zetten hun handtekening op een blanco vel. De geest van het akkoord 
stond borg voor de letter. Europa werd geboren als onbeschreven blad. 
 
Er zat een sprong naar meerderheid voor gewone besluiten in het stichtingspact 
ingebakken. Wie het ondertekende, committeerde zich. Voor bepaalde besluiten – zeg 
de kolenprijs of een mijnsluiting – was het in beginsel genoeg als een meerderheid van 
de Zes het goedkeurde. Dan waren alle gebonden. In zulke gevallen kreeg het geheel 
voorrang boven de delen, verwierf de gezamenlijkheid een zelfstandige gestalte los van 
de staten. In die zin werd Europa, verwekt met het Schuman Plan van 9 mei 1950, 
geboren in de ondertekening van het verdrag van Parijs. 

Veel was in april 1951 nog onduidelijk. Hoe zou de gezamenlijkheid eruit zien, 
wie zou namens haar spreken, wat was haar verhouding tot de stichterstaten? De 
verwachtingen hieromtrent liepen uiteen. De antwoorden lagen ook niet in de 
verdragsteksten. Ze ontstonden mettertijd, resultaat van toeval en strijd. Wel kon men 
de ontwikkelingsrichting al onderscheiden in de maanden tussen Europa’s verwekking 
en geboorte, en opnieuw tijdens de ‘relance’ van 1955–1957: in twee stappen zetten de 
nationale regeringen zichzelf in het centrum, aan tafel. Daarna gaven twee 
gebeurtenissen samen een onvoorziene maar beslissende draai aan Europa’s gedaante. 
Het ene passagemoment was een stille juridische omwenteling begonnen in 1963, het 
andere een ongekende politieke crisis uit 1965–1966 met een lange nasleep. In beide 
gevallen ging het om de verhouding van het geheel en de delen. 
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1 Aan tafel 
 
 Terug eerst naar 9 mei 1950. Jean Monnet, bedenker van de 
mijnbouwgemeenschap, wenste zo onafhankelijk mogelijke Europese kantoren. De 
beslismacht over kolen- en staalzaken zou liggen bij een ‘supranationale’ Hoge 
Autoriteit, waaraan de nationale regeringen een deel van hun soevereiniteit afstonden. 
De Autoriteit zou binnen het verdragskader als een soort federale regering de 
maatregelen treffen die ze nodig achtte. Eventuele tegenmacht zou komen van 
beroepsinstanties zoals een Hof. Dit concrete plan werd gedragen door een verliggend 
einddoel. Gedeelde soevereiniteit over één economische sector betekende volgens 
Schuman & Monnet ‘de eerste etappe naar de Europese Federatie’.56 
 De inzet was duidelijk, de uitkomst toch al een eerste tikje anders. Tijdens de 
onderhandelingen in Parijs, in de zomer van 1950, kregen de Fransen voor hun 
blauwdruk de volle steun van de Duitsers. Adenauer had twee briljante, federalistisch 
denkende juristen gestuurd.* In Londen daarentegen waren deze ideeën onbespreekbaar; 
premier Attlee noemde de geplande Hoge Autoriteit publiekelijk ‘an irresponsible body 
appointed by no one and responsible to no one’.57 De Britten waren dus thuisgebleven. 
Ook de vertegenwoordigers van de Benelux, de Nederlanders voorop, vreesden dat 
Monnets Autoriteit ‘een ware dictatuur’ over de mijnbouwindustrie kon uitoefenen.58 
Maar zij hadden zich wel aan de onderhandelingstafel gemeld en daarmee het beginsel 
van supranationale beslissingen aanvaard. Er moest dus een oplossing komen. 

Het conflict spitste zich toe op de plaats van de nationale regeringen. Monnet 
had hen buiten het Europese mechaniek gehouden. De regeringen stelden van tevoren 
de regels op; toepassing en uitvoering kon aan de Autoriteit worden overgelaten. De 
Nederlandse onderhandelaar Spierenburg eiste voor de regeringen een rol. Hij vond 
regeltoepassing door ambtenaren zonder ruggespraak met of inspraak van de regeringen 
niet verstandig, te meer daar de situatie in de mijnbouw repercussies had op het verdere 
economische leven, waarvoor de regeringen wel verantwoordelijkheid droegen. Op 12 
juli bond Monnet in, ‘op voorwaarde dat ze in gezamenlijkheid handelen’.59 Een week 
later was Den Haag akkoord. De toegevoegde voorwaarde was beslissend. Door de 
regeringen aan één tafel te zetten werden, niet boven maar naast de Autoriteit, de 
nationale ministers ineens een Europese instelling: de Raad van ministers. Deze vondst 
had enorme gevolgen, die weinigen hadden voorzien. De Raad kreeg adviesrecht en zou 
sommige beslissingen van de Autoriteit moeten goedkeuren. Dit gaf de nationale 
ministers enerzijds grip op de zaak, maar bond hen anderzijds aan de gezamenlijke 
besluiten. De tweede overweging had Monnet doen toegeven. Tegen Spierenburg zei 
hij: ‘U heeft gelijk, we moeten ze het bad in trekken, die ministers.’60 Op verdere eisen 
ging de Fransman niet in. Hij overtuigde een meerderheid van de delegaties dat een 
stelselmatig nationaal vetorecht onwerkbaar zou zijn. 

Hiermee had het Europese mechaniek zijn vroegste vorm gevonden: een 
supranationale autoriteit, een raad van ministers, parlementaire en juridische controle. 

                                                 
* Dit Europese federalisme van Hallstein en Ophüls, geënt op de Duitse staatsinrichting, was in de situatie 
van 1950 goed met Duitse belangen te verenigen. Gezien het vigerende bezettingsstatuut, zo noteerde een 
ambtelijk en juridisch adviescollege in Bonn op 9 juli dat jaar, had een supranationale organisatie met 
Duitse leden een voordeel boven een intergouvernementele organisatie met Duitse vertegenwoordigers, die 
onderworpen waren aan volkenrechtelijk toezicht van de drie bezettingsmachten: ‘Zudem könnte sie [de 
Duitse regering] sich diplomatischem Druck in einem intergouvernementalen Organ unter Umständen 
nur schwer entziehen. Deutsche Belange schienen dort stärker gefährdet zu sein als in einem 
supranationalem Gremium unter Deutsche Beteiligung. Bei Entscheidungen der Hohen Behörde konnten 
sich die deutschen Vertreter auf ihre Weisungsunabhängigkeit berufen und somit freier agieren.’ (In: 
Hanns Jürgen Küsters, ‘Die Verhandlungen über das institutionelle System zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl’, in: Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 
1950–51/Beginnings of the Schuman-Plan, Baden-Baden 1988, 73-102, 85) 
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Wat voor beestje dit Europa was, zou moeten blijken. Het oorspronkelijke einddoel, 
Schumans ‘Federatie’, was buiten de verdragstekst gebleven. In plaats daarvan hoopten 
de stichters op een ‘steeds wijdere en hechtere gemeenschap’ tussen hun bevolkingen.61  

In september 1952 werden de kantoren in Luxemburg geopend. Naast de leden 
van de Autoriteit, die hun politieke positie ontleenden aan het feit dat ze parlementaire 
verantwoording aflegden aan de parlementaire Vergadering, hadden de nationale 
regeringen hun tafeltje. De trouvaille van Monnet en Spierenburg bleek te werken. ‘De 
ministers toonden zich in de praktijk zeer betrokken’, aldus een getuige, ‘en handelden al 
spoedig ‘als club’, buiten hun institutioneel zeer beperkte bevoegdheden.’62 Reeds uit het 
stichtingsmoment ontstond, onverwacht en buiten het verdrag, de tussensfeer van de 
leden. 

Feitelijk gebeurde dit al op de allereerste Raadsvergadering, in september 1952. 
‘Het was wereldnieuws en de gehele internationale pers was aanwezig’, herinnert een 
toen jonge minister zich. ‘Monnet, de president van het hoge gezagsorgaan straalde – 
ondanks zijn kleine gestalte – het gezag uit dat bij zijn hoge functie paste. De 
plechtigheden, de feestelijkheden, de diners alles was (..) welhaast adembenemend.’63 In 
deze ambiance besloten de zes ministers van buitenlandse zaken om vooruitlopend op 
de ratificatie van het verdrag voor een Europees leger – een heel andere tekst, met 
toevallig dezelfde ondertekenaars – een ontwerpstatuut voor een ‘Europese politieke 
Gemeenschap’ te laten opstellen. Ze deden dit als Zes onder elkaar. Het was een hoogst 
politiek besluit, dat met kolen en staal weinig van doen had. Zo werd de Raad van 
ministers, opgericht als Gemeenschapsinstelling, onmiddellijk het favoriete 
overlegorgaan van de ledenkring. 

Typerend is ook een gebeurtenis ruim een jaar later. Vanwege de eerste 
naoorlogse inzinking van de West-Europese economie uitten de ministers in de Raad de 
behoefte aan gezamenlijke conjunctuuranalyses en een overzicht van de weerslag van de 
crisis op de kolen- en staalindustrie. Daarover stond niets in het verdrag en de Raad was 
daartoe dus niet bevoegd. De Belgische minister Duvieusart kwam met de oplossing: 
‘Laten we dit doen als ‘représentants des gouvernements réunis au sein du Conseil’,’ dus 
als ‘vertegenwoordigers van de regeringen verenigd in de Raad’.64 Zo kwam onderzoek 
naar consumentenkoopkracht tot stand en ging het statistisch bureau van de Hoge 
Autoriteit zich bezighouden met veel meer dan mijnbouwstatistieken. Het bleek een 
vruchtbare formule, die in een decennium tot tientallen besluiten leidde.* 
 
Enkele jaren na hun stichtingspact zaten dezelfde zes staten opnieuw om de tafel. De 
stemming was voorzichtiger. Europa’s vorm werd een tweede slagje bijgedraaid. In de 
tussentijd was het ambitieuze plan voor een Europees leger, ontworpen volgens 
hetzelfde model, gestrand – exit Monnet.† Tussen 1955 en 1957 ontwierpen de Zes een 
verdrag over een Europese markt. Naar inhoud was dit pact verstrekkender dan het 
vorige. De afspraken beperkten zich niet tot één sector, maar raakten in potentie het 
hele nationale economische leven, industrie en landbouw voorop. Naar vorm 
daarentegen was het pact bescheidener. Men beperkte zich tot de economie en hield 
hooggestemde politieke doelen uit de preambule, afgezien van de frase ‘een steeds 
hechter verbond tussen de volken’.65 

Ook het institutionele mechaniek zag er in 1957 bescheidener uit. De 
instellingen bleven dezelfde maar de machtsverhoudingen veranderden. Er kwam 
geen ‘Hoge Autoriteit’ maar een ‘Commissie’; dat klonk onschuldiger. Haar 

                                                 
* Deze besluiten waren het die in 1965 door de Duitse jurist Kaiser werden gekarakteriseerd als 
‘Mischformen’ tussen gemeenschapsrecht en volkenrecht, ‘ohne Logik und Consequenz’, zie de proloog. 
† Monnet wedde in 1955 op het verkeerde paard. Hij nam ontslag als voorzitter van de Hoge Autoriteit 
kort voor de ministersconferentie van Messina (juni 1955). Zijn nieuwe idee was Europese atoomenergie; 
in de plannen voor een Europese markt had hij geen fiducie. 
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voornaamste taak was op de regels letten en voorstellen doen. Wat met die 
voorstellen moest gebeuren, besliste de Raad van ministers. Voor veel onderwerpen, 
zoals landbouw, waren alleen principeafspraken gemaakt en moesten de echte regels 
nog worden opgesteld. De vlieger dat de Autoriteit/Commissie alleen verdragsregels 
hoefde toe te passen, ging ditmaal dus niet op. Een langdurige, zo niet permanente 
onderhandeling tussen de staten lag in het verschiet. Het verdrag was geen vaste wet, 
maar bood ruimte aan de open toekomst.* Ook dat maakte de beslismacht van de 
Raad een evidentie. De tafel van de regeringen kwam in het centrum van de 
besluitvorming te staan. 

Wel was het gesprek aan de ministertafel formeel onderworpen aan een vast 
script, de ‘Gemeenschapsmethode’. In dit script kreeg de Commissie het exclusieve 
initiatiefrecht op voorstellen voor Raadsbesluiten ten behoeve van de Europese 
markt. De Raad kon bij meerderheid besluiten, mits zijn besluit niet afweek van het 
voorstel van de Commissie; derhalve konden de lidstaten een Commissievoorstel 
alleen bij unanimiteit negeren. Deze meerderheidsstemming aan de tafel van de 
ministers zou voor een flink aantal beleidsterreinen na vier, acht of meer jaren van 
kracht worden. Met name de kleine lidstaten waren bereid het meerderheidsbeginsel 
te aanvaarden. Zij meenden dat bepaalde wetgeving dermate onmisbaar zou blijken 
voor de markt dat het algemeen belang het rechtvaardigde veto’s te kunnen 
omzeilen. Het geheel was een staaltje institutionele evenwichtskunst.  

De meerderheidsstemming, voor de nabije toekomst ingebouwd, was een 
opvallend element. Het was zwanger van gevolgen. Volgens een aanwezige sprak 
niemand tijdens de onderhandelingen in het Brusselse Hertoginnedal ooit het woord 
‘supranationaal’ uit.66 De centrale plaats voor de regeringen bood er ook geen reden 
toe. Toch gaf de meerderheidsstemming de gezamenlijkheid een (potentiële) 
supranationale trek. Tegelijk bleef door de ingebouwde vertraging een wezenlijk 
conflict over de verhouding tussen het geheel en de delen dat in de stemming 
besloten lag, toegedekt. Een Franse onderhandelaar noemde het pact van Rome 
mede daarom ‘un traité soigneusement ambigu’.67 
 
In de zeven jaar tussen de Schumanverklaring en de ondertekening van het verdrag van 
Rome nestelden de nationale regeringen zich aldus in het centrum van de Europese 
politiek. Hoewel de bedenker van de mijnbouwgemeenschap hen er aanvankelijk buiten 
wilde houden, verkregen zij eerst een advies- en instemmingsrecht (1951) en daarna de 
beslismacht (1957). De ministers zaten als het ware eerst aan een bijtafel, daarna aan de 
hoofdtafel. Het uitte zich ook in de werkwijze. Voortaan vergaderden de ministers 
minstens eens per maand als Raad, in plaats van driemaandelijks zoals voorheen. 

Opvallend ook was de plaats die de ambassadeurs van de Zes verwierven. Zij 
kwamen elke week bijeen, met een vertegenwoordiger van de Commissie, om lopende 
zaken te bespreken en de Raden voor te bereiden. Begonnen in 1953 als groepje 
pendelende diplomaten vormden de ambassadeurs vanaf 1958 een ‘comité van 
permanente vertegenwoordigers van de lidstaten’, zetelend in Brussel. Dit comité 
ontpopte zich tot cruciale schakel in het Gemeenschapsleven. De ambassadeurs 
vertegenwoordigden het nationale belang in Brussel en omgekeerd het 
Gemeenschapsbelang in de hoofdsteden. Omdat het comité buiten het verdrag was 
ontstaan noemde een van de ambassadeurs het schertsend een ‘bastaardkind van het 
verdrag van Rome’.68 (Pas in 1965 verwierf het verdragsstatus.) 

De gezamenlijke macht van de ambassadeurs, op de grens van diplomatie en 
politiek, was spoedig legendarisch. In hun comité werden talloze conflicten tussen 
de lidstaten weggemasseerd of uitonderhandeld, er werden economische belangen 
afgewogen, uitgeruild en vervlochten. Er heerste aan hun tafel een sterke 
                                                 
* Juristen noemen het mijnbouwverdrag daarom een traité-loi, het marktverdrag een traité-cadre. 
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resultaatdwang. Tussen de Zes waren namelijk zoveel gezamenlijke besluiten te 
nemen dat alleen de belangrijkste onopgeloste zaken naar de ministers (die thuis ook 
ander werk hadden) konden worden doorgestuurd. In Gemeenschapskringen 
vreesden sommigen aanvankelijk dat de ambassadeurs de macht van de Commissie, 
die immers de voorstellen aan de Raad moest doen, zouden uithollen. Maar het 
besef groeide dat het forum een onontbeerlijke verbinding vormde tussen de 
hoofdsteden en ‘Brussel’. 
Alle betrokkenen getuigen van de bijzondere sfeer tussen de ambassadeurs. Felle 
debaters raakten er aan elkaar gehecht. Toen de Nederlandse ambassadeur eens 
verhinderd was vroeg de ongenaakbare gaullist Boegner teleurgesteld aan een 
medewerker: ‘Waar blijft Spierenburg toch?’69 Ook al zat men soms de hele dag te 
ruziën, er ontwikkelde zich een fenomenale esprit de corps. Na elf jaar aan deze tafel 
sprak dezelfde Boegner tot afscheid: ‘J’ai aimé ce Comité (..), comme nous l’aimons 
tous. Je dirai comme un marin aime son bateau, comme un paysan aime son champ 
ou sa vigne (..). Et il me semble en effet que ce qui caractérise ce cercle que nous 
formons, c’est la capacité qui nous est donnée d’y être entièrement nous-mêmes, (..) 
c’est (..) ce sentiment que nous y sommes tous égaux.’70 Deze ‘kring van gelijken’ – 
door de zuiveren in de Europese leer beschimpt als ‘een uitvinding van de duivel’71 – 
was een van de vroegste vormen waarin de onvoorziene tussenwereld van de 
lidstaten zich manifesteerde. Dit was de plaats waar het vertrouwen tussen de leden 
langzaam groeide. De gezamenlijkheid kroop door de kieren van het verdrag naar 
buiten. 

Het permanente gesprek tussen ministers (maandelijks) en ambassadeurs 
(wekelijks) bevorderde het clubgevoel tussen de lidstaten enorm. Cruciaal was dat de 
regeringen samen aan tafel waren gezet. Daarmee werd het prille Europese politieke 
lichaam levensvatbaarder dan ze in Monnets oorspronkelijke, ijle federale lucht zou 
zijn geweest, namelijk bij machte verantwoordelijkheid te dragen ten opzichte van de 
nationale bevolkingen. 
 
Met de nieuwe grondslag uit Rome doken twee vragen verscherpt op. Ten eerste: 
wat was de stem van een individuele regering waard bij het nemen van een 
gezamenlijk besluit? Hoe sterk stond je als jij iets niet wilde en vier of vijf andere 
wel? Het is de constitutionele vraag van de meerderheid. Ten tweede: wat was de 
verhouding tussen een gezamenlijk besluit, eenmaal genomen, en ieders individuele 
besluiten? Kon je als minister in de Raad in Brussel ‘A’ afspreken en thuis met je 
eigen regering in Parijs, Rome of Den Haag toch maar liever ‘B’ besluiten? Het is de 
juridische vraag van de voorrang. Deze kwesties worden in aparte domeinen 
uitgevochten. Toch is de inzet in beide gevallen de mate van gezamenlijke dwang, de 
verhouding tussen de voltallige kring en de afzonderlijke leden. Vanuit de kring 
gezien: zijn we in staat besluiten te nemen en houdt iedereen zich eraan? Vanuit de 
leden gezien: kan ik me onder de gezamenlijke dwang uitwurmen ten tijde van de 
beslissing (veto) of achteraf (met contraire besluiten)? Vanaf 1958 werden de 
voorrangs- en de meerderheidsvraag het strijdtoneel van de verhouding tussen 
lidstaten en gezamenlijkheid. 

De beide kwesties voorrang en meerderheid worden in de literatuur te weinig 
in nauwe samenhang beschouwd. Vreemd is dit niet. Niet alleen zijn het 
afzonderlijke disciplines die zich erover buigen, ook stelt de arbeidsdeling elk in staat 
zijn eigen feestje te vieren. Het burgerkantorenvertoog looft het Hof en de uitkomst 
van de juridische slag om de voorrang. Het statenvertoog geniet van De Gaulle en 
zijn overwinning in de slag om de meerderheid. Om de feestvreugde niet te 
verstoren wordt de andere helft van het verhaal weggelaten of als ruis afgedaan 
(‘juridische usurpatie’, ‘politieke terugslag’). Beide partijen bestendigen vanuit hun 
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eigen maatstaf de tweedeling supranationaal versus intergouvernementeel en voeden 
zo het misverstand dat voor Europa slechts twee ontwikkelingsrichtingen 
openstonden. Maar zo was het niet en zo ging het niet. 

Wie beide kwesties nuchter tezamen beschouwt, ziet meteen dat de Zes in de 
kern vier paden konden inslaan: meerderheid met voorrang / meerderheid zonder 
voorrang / unanimiteit met voorrang / unanimiteit zonder voorrang. Dat waren de vier 
potentiële grondvormen van de Europese orde, vier mogelijke invullingen van het 
onbeschreven blad uit de Salon de l’Horloge. Het denkschema supranationaal versus 
intergouvernementeel blijft blind voor twee ervan, waaronder degene die werd gekozen, 
en voldoet alleen al daarom niet. 

De feiten en gebeurtenissen waren rijker en inventiever dan de ideologische 
sjablonen konden vermoeden. Het zal blijken dat de lidstaten niet in de ene kwestie het 
supranationale en in de andere het intergouvernementele pad insloegen. (De breinbreker 
van een tegenstrijdigheid is daarmee gerelativeerd.) Nee, feitelijk deden ze tweemaal 
hetzelfde. Tweemaal kozen ze voor de optie met de zwaarste gezamenlijke dwang. De 
uitkomst: voorrang voor de gezamenlijkheid, bij consensus van de leden. 

Het geval wil dat beide keuzes werden gemaakt in Luxemburg, de ene in een 
Hofuitspraak van 5 februari 1963, de andere in een politiek akkoord van 29 januari 
1966. Tijdens deze drie beslissende jaren werd – bij eliminatie van de drie overige – dit 
pad ingeslagen. Met het onverwachte resultaat leeft Europa nog steeds. 
 
 2 De geest 
 
 De zes stichterstaten hadden tevoren niet afgesproken hoe een conflict tussen 
een Europese en een nationale regel zou worden beslecht. Wat als de nationale ministers 
een gezamenlijk besluit namen dat door een van hen in eigen land niet werd nageleefd 
of zelfs ondermijnd? Zulke dingen gebeurden. In Brussel accordeerde een minister het 
ene, thuis bepaalde de regering daarna iets anders. Misschien betrof het een incident, 
een moment van zwakte. Dan konden de anderen – en ook de Commissie, die als 
waakhond optrad – naar het Hof stappen en zou het zich wel oplossen. Maar het 
conflict kon ook fundamenteler zijn. Want wat als een lidstaat de schending van de 
Europese regel zou rechtvaardigen met een beroep op andere, in het eigen parlement 
aangenomen nationale wetten of zelfs op de grondwet? Dan was het recht tegen recht. 
Welke regel had dan voorrang? 

Gebruikelijk in het internationale recht is dat een staat zelf bepaalt hoe hij aan 
zijn internationale verplichtingen voldoet. Voor niet-nakoming ervan kan hij 
aansprakelijk worden gesteld voor internationale fora. Vertaald naar de Gemeenschap 
anno 1960: de andere lidstaten en de Commissie konden bij het Europese Hof in 
Luxemburg een proces aanspannen tegen een lidstaat die de Gemeenschapsregels niet 
naleefde; de klagers zouden gelijk krijgen, de aangeklaagde zou zijn wetgeving moeten 
aanpassen. Wel was het de vraag of deze klassieke reparatiemethode voor de 
Gemeenschap volstond. Ze belastte de Commissie bovenmatig en was erg tijdrovend, 
met als gevolg langdurige verstoringen van de gemeenschappelijke markt. Enerzijds kon 
men daarom een rechtstreekse toepassing van het Gemeenschapsrecht in de nationale 
rechtsordes bepleiten. Dit zou als consequentie hebben dat ook particulieren zich erop 
zouden kunnen beroepen, tegen hun eigen (of een andere) lidstaat. Anderzijds, als de 
stichterstaten zo’n drastische inperking van hun juridische bewegingsruimte hadden 
gewild, hadden ze dat ook expliciet in hun pact kunnen opschrijven. 

Spoedig lag dit dilemma op het bord van een nationale rechter. De firma Van 
Gend & Loos had begin jaren zestig enkele tonnen van een bepaald type plastic 
vervoerd van West-Duitsland naar Nederland, kreeg te maken met een verhoogde 
invoerheffing en tekende daartegen bezwaar aan bij de Nederlandse douanerechter met 
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een beroep op het verdrag van Rome. De belastingdienst beweerde op basis van andere 
nationale besluiten dat geen onrechtmatige tariefsverhoging had plaatsgevonden. De 
nationale rechter, aarzelend, vroeg eerst maar eens advies aan het Hof in Luxemburg 
over de onderliggende kwestie: kende het Europese verdrag, gericht tot de lidstaten, ook 
afdwingbare rechten toe aan particulieren? Het te verwachten antwoord was ‘nee’ en 
daarmee zou de zaak zijn afgedaan. Het liep anders. 

De uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Van Gend & Loos staat bekend 
als een mijlpaal in de geschiedenis van het Europese recht. In menig juridisch handboek 
valt te lezen hoe ‘verziend’, ‘stoutmoedig’ of ‘vernieuwend’ de rechters in Luxemburg 
waren, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat zij niets anders deden dan de conclusies 
trekken uit het verdrag. Dit is raadselachtig. Hoe kan een toepassing van de regel tegelijk 
een vernieuwing van de grondslag betekenen? Deze paradox raakt de kern. Het arrest 
van 5 februari 1963 is een Europees passagemoment dat slaagde dankzij 
zelfverloochening. Hoewel aan het standaardrelaas weinig valt toe te voegen, is het 
nuttig eerst zaak en uitspraak voor ogen te hebben om Van Gend & Loos te kunnen 
appreciëren, niet als de bekende stapsteen van de juridische doctrine, maar als 
doorbraak in de politieke verhouding tussen de lidstaten en de gezamenlijkheid. 
 In de procedure maakten, afgezien van de partijen in het geding, ook de 
Belgische, Duitse en Nederlandse regeringen en de Commissie hun observaties kenbaar 
aan het Hof. Neen, protesteerden de drie regeringen in koor, het verdrag bindt ons 
lidstaten alleen internationaal-rechtelijk. Als wij het verdrag overtreden mag dit heus bij 
het Luxemburgse Hof worden aangekaart door een andere lidstaat of de Commissie, 
maar in geen geval door onze eigen burgers voor een nationaal hof. Wij blijven graag 
baas in eigen huis, aldus Brussel, Bonn en Den Haag. Daarentegen vond de Commissie, 
net als Van Gend & Loos, dat ook particulieren zich moesten kunnen beschermen tegen 
schendingen van de grondslagen van de Europese markt. Een opsteker voor de drie 
regeringen was dat advocaat-generaal Römer hun kant koos; de adviseur van het Hof 
pleitte tegen toegang tot het Gemeenschapsrecht voor particulieren. 
 Op 5 februari 1963 kwam het zevenkoppige Hof van Justitie tot een verrassend 
oordeel.* Het volgde de advocaat-generaal niet. Om te beginnen verklaarde het Hof 
zichzelf bevoegd, tegen de procedurele bezwaren van de regeringen in, de vraag van de 
nationale rechter te beantwoorden. Zo stelde het zijn spreekrecht veilig. Vervolgens 
betoogde het Hof dat het antwoord op de vraag niet louter lag in de uitdrukkelijke 
verdragsbepalingen, maar in (let op de volgorde) ‘de geest, de inhoud en de bewoordingen’ van 
de stichtingsakte. Zo schiep het spreekruimte. Van de drie aldus ingeroepen emanaties 
van het pact van Rome deed de geest het scheppende werk, getuige de hierop volgende, 
spectaculaire sleutelpassage van het arrest: 

 
Dat het oogmerk van het E.E.G.-verdrag, namelijk de instelling van een 

gemeenschappelijke markt wier werkzaamheid de ingezetenen der 
Gemeenschap rechtstreeks betreft, impliceert dat dit verdrag meer is dan 
een overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de 
verdragsluitende mogendheden schept; 

                                                 
* In 1963-1964 werd het Hof voorgezeten door de Nederlander Donner. De leden, door hun eigen 
regering gekozen, hadden een uiteenlopende politieke, rechterlijke en academische achtergrond. De 
Belgische rechter Delvaux was onder meer landbouwminister geweest, de Fransman Lecourt minister van 
justitie en de Duitser Strauss lid van het Constitutionele Hof; de Italiaan Rossi en de Luxemburger 
Hammes hadden een magistratelijke carrière doorlopen, de Italiaan Trabucchi en voorzitter Donner een 
academische. Vanaf de oprichting in 1952 tot aan de uitbreiding van 1973 had het Hof zeven leden (één 
voor elke lidstaat, plus één om op oneven uit te komen opdat de stemmen niet staakten) en twee 
advocaten-generaal. Bij politiek akkoord waren de laatsten Duits en Frans; Italië, de derde grote lidstaat, 
kreeg de boventallige rechter. 
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Dat deze opvatting wordt bevestigd door de preambule van het verdrag die zich 
over de regeringen heen richt tot de volken (..); 

Dat (..) de ingezetenen der in de Gemeenschap verenigde staten door middel 
van het Europese Parlement (..) geroepen zijn mede te werken aan de 
arbeid dezer Gemeenschap; (..) 

Dat (..) de Gemeenschap in het volkenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten 
bate waarvan de staten, zij het op een beperkt terrein, hun soevereine 
rechten hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lidstaten, maar 
ook hun onderdanen gerechtigd zijn.72 

 
Zo schiep het Hof vanuit een ‘oogmerk’ in enkele zinnen niet minder dan ‘een nieuwe 
rechtsorde’. Daarna was het een kwestie van de redenering afwikkelen. Wat betreft het 
geschil zelf kaatste het Hof de bal terug naar de nationale rechter. Toegang tot het 
Gemeenschapsrecht voor particulieren betekende niet dat het Hof zijn deuren voor hen 
openzette, maar dat nationale rechters naleving van Europese regels moesten 
garanderen.* Over de verhoogde importheffing voor Van Gend & Loos moest derhalve 
de Nederlandse douanerechter oordelen, met het verdrag in de hand. 
 Wat maakt deze Hofuitspraak revolutionair? Juristen ontwaren er de geboorte 
van, in het jargon, ‘rechtstreeks effect’, het beginsel volgens welke particulieren zich 
onder bepaalde voorwaarden over de staten heen op het verdrag kunnen beroepen. Dit 
is inderdaad niet onbelangrijk. Het verknoopt de Europese en de nationale rechtsordes 
op bijzondere wijze. Bovendien waren de gevolgen voor de verhouding tussen 
individuen en Europa aanzienlijk. Het Hof bond in één strategische beweging twee 
nieuwe groepen met taken en belangen aan de werking van het Gemeenschapsrecht. 
Ten eerste was vanaf nu elke nationale rechter tevens Europees rechter. Hij diende de 
Europese regels toe te passen, niet aan het Hof in Luxemburg, maar vanuit zijn eigen 
gerechtshof of tribunaal, hoe hoog of laag en in welk rechtsdomein ook. Ten tweede 
kon vanaf nu iedere deelnemer aan het economisch leven – fabrikant, handelaar, 
werknemer, consument – een lidstaat dwingen tot naleving van die regels. Ook dit was 
een bewuste zet van het Hof, getuige de opmerking in Van Gend & Loos dat ‘de 
waakzaamheid der belanghebbenden op de verzekering van hun rechten’ een nuttige 
aanvulling zou vormen op het toezicht door de Commissie en de lidstaten. Een van de 
zeven rechters zou het later nog krasser formuleren: ‘Wanneer een particulier zich tot de 
rechter wendt om het recht te doen erkennen dat hij aan de verdragen ontleent, handelt 
hij niet slechts uit eigenbelang, hij wordt daardoor een soort hulpagent van de 
Gemeenschap.’73 In één klap stonden zo honderden gerechtshoven en miljoenen 
potentiële klagers ten dienste van Europa: alleen al in rechtssociologisch opzicht is Van 
Gend & Loos een meesterzet. 

Toch ligt hier niet het voornaamste constitutionele belang van Van Gend & 
Loos. Aan het nieuwe rechtsbeginsel ging namelijk iets fundamenteels vooraf, dat door 
juristen wel eens wordt vergeten. Noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol 
uitroepen van een rechtstreekse juridische band tussen individuen en Europa was dat de 
staten zich aan de kant lieten zetten. In de gewaagde – en verzwegen – wijze waarop het 
Hof dat deed, ligt het genie van het arrest. Tegen de wil van de stichterstaten, waarvan 
er nota bene drie ter zitting hadden geprotesteerd, plaatste het Hof de Stichting, boven 
de letter van het verdrag, zijn geest. Het Hof blufte, vanzelfsprekend. Want wie kent de 
geest van het pact? Wie bepaalt dat de rechters, eerder dan de stichters, uit naam van die 

                                                 
* Precisering: het bestaan van de ‘prejudiciële procedure’ via welke de Nederlandse douanerechter in Van 
Gend & Loos het Hof in Luxemburg om uitleg vroeg impliceerde op zichzelf dat nationale rechters het 
Gemeenschapsrecht toepasten, ten minste wat betreft het kartelrecht en de (rechtstreeks toepasselijke) 
verordeningen. Het arrest Van Gend & Loos breidt deze Europese rol van de nationale rechters aanzienlijk 
uit. 
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geest mogen spreken? Als de stichterstaten tevoren hadden moeten aanvaarden dat het 
oogmerk van de Gemeenschap inderdaad ‘impliceert dat dit verdrag meer is dan een 
overeenkomst welke slechts wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende 
mogendheden schept’, waren ze misschien wel voor ondertekening teruggedeinsd. In 
die zin speelde het Hof in Van Gend & Loos hoog spel. De Nederlandse regering had 
zelfs gewaarschuwd dat de lidstaten de uitspraak konden boycotten. Den Haag, 
rekenend met de letter, vergiste zich in de macht van de geest. Het Hof nam de gok, en 
won. De staten legden zich alle neer bij de uitspraak. Pas met die aanvaarding door de 
staten, niet eerder, werd de Gemeenschap ‘een nieuwe rechtsorde’. In het voorbijgaan 
benoemde het Hof zichzelf tot de hoogste woordvoerder van de stichtingsgeest. 

Het politieke succes van Van Gend & Loos rust dus op een intelligent spel met 
de tijd. Het Hof pleegt op 5 februari 1963 een coup namens een nieuwe, autonome 
rechtsorde, maar het pretendeert – hoewel niemand daarvan op de hoogte was – dat 
deze orde al zo oud was als het verdrag. Zo wordt de inbreuk op de status quo verhuld. 
Of beter: zo wordt de breuk van het stichtingsmoment in het verleden gelegd. De 
rechters zeggen als het ware bemoedigend tegen de staten: het is geen sprong hoor, u 
was allang over de brug. 
 
Zodra de staten in de positie zijn gemanoeuvreerd te geloven de brug over te zijn, zodra 
de zes stichtende regeringen het Hof erkennen als gezaghebbend woordvoerder van de 
Europese Stichting, zijn ze juridisch getemd. Het Hof kon vanaf dat moment met een 
beroep op de fictieve oorsprong (‘1957’) moeiteloos rechtsbeginselen formuleren 
waarmee het de positie van de gezamenlijkheid versterkt. Hoewel daarmee voor juristen 
het werk (en het watertanden) begint, zijn dit in het hier gekozen stichtingsperspectief 
de afgeleiden van het oorspronkelijke passagemoment van 5 februari 1963. 
 Eén vervolgstap is wel van belang. Als gezegd plukte het Hof de eerste vrucht 
van de nieuwe situatie in Van Gend & Loos; dit was de ‘rechtstreekse werking’ van het 
Europees recht. (Inmiddels weten we dat de boom werd geplant toen de staten het Hof 
die eerste vrucht ongestoord lieten plukken.) Het Hof sprak zich in dat arrest niet 
meteen uit over dat andere grote beginsel, de ‘voorrang’ van Europees op nationaal 
recht. Op zichzelf had het ook die verleidelijke vrucht meteen kunnen oogsten.* Dat 
was echter overbodig aangezien de Nederlandse grondwet zelf al bepaalde dat 
internationale verdragen voorgaan op nationale wetgeving – en had dus een 
onbescheiden gebaar te veel kunnen zijn. Het Hof besloot een beter moment af te 
wachten. 

De gelegenheid kwam spoedig, dankzij onenigheid tussen een Italiaanse 
consument en het staatselektriciteitsbedrijf. Opnieuw was het een lagere administratieve 
rechter (de Milanese vrederechter) die vanwege de mogelijke strijdigheid van een later 
nationaal besluit (nationalisatie van de elektriciteitsvoorziening) met het Europese 
verdrag wilde weten of bepaalde verdragsbepalingen rechtstreekse werking hadden. 
Opnieuw betwistte de betreffende nationale regering krachtig de rechtmatigheid van dit 
verzoek. Het leidde tot de eveneens legendarische Hofuitspraak Costa/ENEL van 15 juni 
1964. Voortbouwend op Van Gend & Loos stellen de zeven rechters: 
 

                                                 
* In de procedure van Van Gend & Loos voelde ieder dat de kwesties ‘rechtstreeks effect’ en ‘voorrang’ 
nauw verwant waren. Ter zitting pleitte de Commissie voor voorrang van Gemeenschapsrecht, terwijl de 
Nederlandse en de Belgische regering het Hof bij voorbaat het recht hadden ontzegd dit toe te kennen. 
Advocaat-generaal Römer, aan zijn ambt verplicht zijn sympathie voor het standpunt van de regeringen in 
termen van een gezamenlijk belang te gieten, had betoogd dat rechtstreekse werking de juridische 
onzekerheid in de Gemeenschap zou vergroten, juist omdat niet alle zes grondwetten, zoals de 
Nederlandse, voorrang gaven aan internationale verdragen. Het Hof had Römers redenering zomaar 
kunnen omdraaien, om met het ene ook het andere beginsel af te kondigen. 
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Anders dan met gewone internationale verdragen het geval is, heeft het E.E.G.-verdrag 
een eigen rechtsorde in het leven geroepen (..); 

De lidstaten hebben namelijk, door voor onbepaalde tijd een Gemeenschap op 
te richten, voorzien van eigen organen, van rechtspersoonlijkheid en 
handelingsbevoegdheid, van vertegenwoordigingsbevoegdheid op het 
internationale vlak (..), hun soevereine rechten, zij het op een beperkt 
terrein, begrensd (..); 

Deze opneming in het recht der lidstaten van uit gemeenschapsrechtelijke bron 
voortkomende rechtsregels en, meer in het bijzonder, de geest en de 
inhoud van het verdrag, hebben tot gevolg dat de staten tegen de 
rechtsorde, die zij op basis van wederkerigheid hebben aanvaard, niet 
kunnen ingaan met een later, eenzijdig afgekondigd wettelijk voorschrift; 
een dergelijk voorschrift kan derhalve niet boven de rechtsorde van de 
Gemeenschap worden gesteld; 

(..) dat de voorrang van het gemeenschapsrecht wordt bevestigd door artikel (..) 
(..) dat [dus] het verdragsrecht, dat uit een autonome bron voortvloeit, op grond 

van zijn bijzonder karakter niet door enig nationaal recht opzij kan 
worden gezet, (..) zonder dat de rechtsgrond van de Gemeenschap zelf 
daardoor wordt aangetast.74 

 
In de reprise minder spectaculair, maar wel een fraai opgebouwde 

zelfbevestiging. In de eerste geciteerde overweging corrigeert het Hof zichzelf: het 
Europees recht valt, als rechtsorde, bij nader inzien niet onder het ‘gewone’ 
internationaal recht, maar is iets eigenstandigs. In de tweede overweging neemt het Hof 
nieuwe, althans in Van Gend & Loos ongebruikte elementen uit de stichting ter 
versterking van die autonome rechtsorde. Dan pas is het moment gekomen de geest van 
de stichtingsakte aan te roepen om te reiken naar het beginsel van voorrang, dat eerst 
negatief (geen nationale voorrang) en vervolgens positief (Europese voorrang) wordt 
geformuleerd, waarna de zelfverzekerde conclusie volgt. Kortom, eerst zet het Hof de 
boom nog wat steviger in de grond en dan plukt het, uit naam van de stichtingsgeest, de 
begeerde vrucht. De Europese rechtsorde plaatst zich boven de nationale rechtsordes. 

Lieten de staten zich opnieuw overbluffen? Niet allemaal onmiddellijk. Van de 
zes stichterstaten gaven alleen in Nederland en Luxemburg de nationale grondwetten 
zelf al voorrang aan internationaal recht en werd dit beginsel consequent gevolgd. In de 
andere vier kwam de voorrangsclaim van de Europese rechtsorde op enig moment 
terecht bij de hoogste nationale rechtscolleges, het Hof van Cassatie in België en de 
Constitutionele Hoven in Duitsland, Frankrijk en Italië. Na enige onzekerheid en 
aarzeling deden deze hoven tussen 1971 en 1975 alle uitspraken waarin ze de voorrang 
van de Europese regel aanvaardden (in één geval met een uitzondering). Het duurde dus 
ruwweg een decennium alvorens de zes stichters de in Costa/ENEL afgekondigde 
prioriteit van de gezamenlijke regels formeel hadden erkend in hun hoogste 
rechtspraktijk. Daarmee was de coup van het Hof afgezegend. Want in tegenstelling tot 
de stichterstaten, die in 1963/1964 plots kregen te horen waar ze in 1957 mee zouden 
hebben ingestemd, wisten alle staten die daarna intraden tevoren waaraan ze begonnen. 
Alle toetreders – van de Britten, Ieren en Denen in 1973 tot en met de Roemenen en 
Bulgaren in 2007 – hebben bij de gelegenheid van hun intrede in de Europese orde de 
jurisprudentie uit Luxemburg moeten onderschrijven. Zij werden niet achteraf in naam 
van de stichtingsgeest overbluft, maar sprongen zelf. 
 
Hoewel zich nadien nog schermutselingen hebben voorgedaan – denk aan de 
lotgevallen van het artikel in het grondwetsverdrag van 2004 dat de voorrang ook in het 
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stichtingspact wilde zetten en later weer sneuvelde – is de strijd tussen gerechtshoven 
over de gewone besluitvorming beslecht in het voordeel van de Europese orde.  

Toen bijvoorbeeld de machtige lidstaat Duitsland in 1990 een wegenbelasting 
had ingevoerd die alleen voor buitenlanders ging gelden, kwam deze maatregel voor het 
Hof. Een Duitse minister kwam hoogst persoonlijk pleiten voor behoud van de 
Strassenbenützungsgebühr – ‘in toga en vol vuur’,75 zoals een rechter zich herinnert. In mei 
1992 oordeelde het Hof onverkort dat de wegenbelasting in strijd was met de 
concurrentieregels; Bonn legde zich erbij neer. Gezamenlijke besluiten zijn, eenmaal 
genomen, bindend en kunnen worden afgedwongen. 
 Horen we tot slot een pleidooi van een voormalige president van het Hof, 
rechter ten tijde van Van Gend & Loos en Costa/ENEL. Het is een weergaloos staaltje 
Hofretoriek, uit 1976, waarin én de geest van de stichting én de natuur der dingen het 
‘vanzelfsprekende’ voorrangsbeginsel komen schragen: ‘Avoir élaboré tant de traités et 
de règlements, aménagé à grands frais tant institutions réparties entre Bruxelles, 
Luxembourg et Strasbourg, pour permettre qu’en un trait de plume, un Etat membre 
puisse allègrement empêcher de s’appliquer chez lui les règles communes ainsi édictées, 
constituerait une entreprise quasi démentielle dont on ne saurait supposer qu’elle ait été 
voulue par les auteurs des traités... ! C’est bien ce qu’ont estimé les Cours et tribunaux 
de la plupart de nos Etats, lorsque explicitement ou implicitement, ils ont considéré 
comme dérivant de la nature des choses qu’un droit communautaire doit être commun 
et, par conséquent, prévaloir sur le droit de chaque Etat membre. Mais ce qui va sans 
dire, va encore mieux en le disant, alors surtout que le principe a pu être ça et là, 
contesté.’76 
 
 
 3 De lege stoel 
 
 Het jaar 1965 bracht stormen over het Europa van de Zes. Frankrijk bleef 
maanden weg uit Brussel en dreigde het stichtingspact op te zeggen. Twee nationale 
verkiezingen – Duitse in september en Franse in december – droegen beslissend bij aan 
de uitkomst van het conflict, dat in januari 1966 zijn beslag kreeg. Uiteindelijk kreeg 
geen van de zes staten volledig zijn zin en konden toch alle een zege claimen. De enige 
evidente verliezer was de zevende partij aan tafel. 

De spectaculaire gebeurtenissen van 1965–1966 zijn te beschouwen als Europa’s 
eerste constitutionele crisis. Een latente spanning tussen twee visies op de Europese 
orde kwam tot uitbarsting. De ongekende heftigheid van de gebeurtenissen – zowel in 
de ogen van tijdgenoten als in retrospectief – als ook de samenkomst terug aan tafel zijn 
een teken dat Europa een fundamenteel passagemoment beleefde. Om niet meteen in 
vaste denkschema’s te geraken is het de moeite waard de gebeurtenissen zich eerst eens 
te laten ontrollen (Crisis en compromis). 

De uitkomst, het ‘Compromis van Luxemburg’ van 29 januari 1966, wordt 
veelal beschouwd als het begin van een blokkade van de Europese politiek. Inderdaad 
legden de Zes het verdragsscript de facto lange tijd terzijde. Anderzijds merkten zij dat je 
niet naar believen van de Europese tafel kon stappen, de vrije buitensfeer in. Eén 
lidstaat probeerde het, maar kwam na zeven maanden zijn ‘lege stoel’ weer innemen. 
Tussen de binnensfeer van het verdrag en de buitenwereld van de diplomatie bleek 
onverwacht een tussenwereld te liggen, met eigen regels en eigen dwang. Het 
compromis van januari 1966 betekende voor deze tussensfeer van de lidstaten een 
coming-out: de erkenning door de Zes van een gezamenlijk bestaan buiten het verdrag. In 
de decennia erna zou blijken dat Europa zich op basis van dit, ietwat onheus verguisde 
akkoord kon ontwikkelen tot politiek lichaam. Niet als een eigen benen krijgende 
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Brusselse binnensfeer, maar als een steeds hechter vervlochten gezamenlijkheid van 
lidstaten (Passage). 
 

Crisis en compromis 
 
Inzet van de crisis was de overgang naar meerderheidsbesluitvorming per 1 januari 
1966. Deze datum was in het verdrag van Rome ingeschreven. Voor de instelling van de 
gemeenschappelijke markt hadden de staten (in beginsel) twaalf jaar uitgetrokken, te 
beginnen in 1958. De periode was onderverdeeld in drie etappes van vier jaar. Terwijl de 
stap van de eerste naar de tweede etappe begin 1962 bij een zwaarbevochten 
‘overgangsbesluit’ plaatsvond, zou de overgang van de tweede naar de derde etappe 
automatisch plaatsvinden. Vanaf dat moment zou de Raad van ministers bij 
meerderheid besluiten over vitale zaken als graanprijzen, handelsakkoorden en 
kapitaalverkeer. Dit zou de verhouding tussen lidstaten en gezamenlijkheid drastisch 
gaan wijzigen. Maar hoe? 

In Brussel keek men tevoren met zelfvertrouwen uit naar het moment van de 
meerderheid. Wie anders dan de Commissie zou, voorbij de unanieme staten, kunnen 
spreken namens Europa? Dat was althans de opvatting van Commissievoorzitter Walter 
Hallstein. In april 1962 zette de voormalig hoogleraar rechten voor een Amerikaans 
academisch publiek de prille Brusselse orthodoxie uiteen: ‘The principle of majority 
voting is employed by the Community for its regular proceedings; the rule of unanimity, 
which was one of the stumbling blocks of previous experiences, is here reserved for 
exceptional cases (..). Moreover, majority voting becomes more and more the norm for 
Council’s decisions as the treaty’s transition period progresses.’77 Besluitvorming bij 
unanimiteit van staten moest worden gezien als een laatste stuiptrekking ter voltooiing 
van de stichtingsfase. Professor Hallstein had bovendien de overtuiging, gevoed door de 
toenmalige Amerikaanse theoretici van het functionalisme, dat de Europese 
economische integratie méér was dan economie. Ze schiep een nieuw ‘zôon politikon’,78 
een politiek wezen. De jonge Gemeenschap was een collectieve persoonlijkheid en zijn 
eigen instelling had de rol, zo niet van hoofd, dan tenminste van motor. Deze 
redenering bracht de Commissievoorzitter dichtbij de aanspraak een Europese regering 
te vertegenwoordigen. Met de technische term ‘executieve’ bleef hij nog één stap van 
dat taboewoord verwijderd. 
 Tezelfdertijd was men zich ook in Parijs bewust van de naderende 1 januari 
1966. Sinds 1958 regeerde generaal De Gaulle. Tegen de verwachtingen in had de oude 
oorlogsheld het Europese verdrag netjes nageleefd en het ook, voor zover er Franse 
landbouwbelangen op het spel stonden, door de andere lidstaten doen naleven. Liefde 
voor de supranationale zaak was dit niet, zoals hij in befaamde persconferenties 
duidelijk maakte. In een correctie op de hem algemeen toegeschreven uitdrukking 
‘l’Europe des patries’, het Europa van de vaderlanden, zei De Gaulle op 15 mei 1962 
tegen de pers: ‘[L]a patrie est un élément humain, sentimental, alors que c’est sur des 
éléments d’action, d’autorité, de responsabilité qu’on peut construire l’Europe. Quels 
éléments? Eh bien, les Etats! (..) J’ai déjà dit et je répète, qu’à l’heure qu’il est, il ne peut 
y avoir d’autre Europe que celle des Etats, en dehors naturellement des mythes, des 
fictions, des parades.’ En over de meerderheisbesluiten: ‘Il n’y a pas moyen, à l’heure 
qu’il est, de faire en sorte qu’une majorité étrangère puisse contraindre des nations 
récalcitrantes.’79 

Er was meer dan retoriek. Op verzoek van de Generaal had een Frans minister 
al in 1960 onderzocht hoe de ‘federale virtualiteiten’ uit het verdrag van Rome, bovenal 
de meerderheidsbesluitvorming, konden worden ‘geïnactiveerd’. Door een slordige 
secretaresse belandde deze vertrouwelijke nota in een krant. Ook Franse plannen voor 
een Europese politieke unie uit 1961 en 1962 waren algemeen beschouwd als het onder 
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voogdij stellen van de Gemeenschap en daarom gestrand. De partijen konden dus 
tevoren elkaars standpunten en intenties kennen. 

In de lente van 1965 kwam de zaak in een stroomversnelling. De beweging 
kwam van de Brusselse troonpretendent. Half maart bracht Hallstein een officieel 
bezoek aan Amerika. Hij sprak in het Witte Huis met president Johnson en in het 
Pentagon met de minister van defensie. Deze laatste stap, een intrede in het heilige 
domein van de nationale veiligheid, was zonder precedent. Opmerkelijk was ook dat de 
Commissievoorzitter logeerde in het Blair House, gewoonlijk aan bezoekende 
staatshoofden voorbehouden. Ten slotte fluisterden de coulissen dat Hallstein op de 
vraag van een Amerikaans journalist wat zijn functie behelsde zou hebben geantwoord 
‘a kind of Prime Minister of Europe’.80* Deze pretenties van haar voorzitter verraadden 
een opwinding in de Commissie als geheel. Volgens een Franse Commissaris, zelf 
sceptisch, meende de meerderheid van zijn collega’s dat de jour de gloire nakende was en 
droomden zij van een ‘Eed van de Kaatsbaan’ à la 1789.81 (Ruim een half jaar later zou 
inderdaad een constitutionele eed worden gezworen, maar een heel andere.) 

Op maandagavond 22 maart stemde de Commissie in met een ambitieus pakket 
voorstellen dat, indien aanvaard door de lidstaten, de gezochte politieke sprong zou 
betekenen. Drijvende krachten erachter waren Hallstein en de Nederlandse 
Commissaris Mansholt. Drie onderwerpen waren slim aaneengeschakeld: 
landbouwfinanciering, Gemeenschapsbudget en parlementaire bevoegdheden. Kort 
gezegd zouden de boeren allengs geheel worden betaald uit een Europees 
landbouwfonds, zouden daartoe de invoerheffingen op landbouw- en industriële 
producten rechtstreeks in een Europese schatkist vloeien en zouden de Straatsburgse 
parlementariërs een beslissende stem krijgen in de besteding van de gelden. Het eerste 
deel van dit drieluik was in beginsel weinig controversieel (de belangenstrijd lag in de 
uitwerking), aan het tweede viel op dat de inkomsten vanaf zeker moment de uitgaven 
fors zouden overschrijden en de Commissie het monopolie op voorstellen voor de 
besteding had, aan het derde dat de parlementariërs het budget tegen de wil van tot aan 
vier lidstaten konden wijzigen. In een inbreuk op het protocol werden deze plannen 
twee dagen later door Hallstein bekend gemaakt tijdens een zitting van de Straatsburgse 
Vergadering – destijds nog bestaande uit afgevaardigden van nationale parlementen – 
alvorens ze aan de lidstaten waren gestuurd. Zo richtte de Commissie zich rechtstreeks 
tot parlementen en publieke opinie, over de hoofden van de regeringen heen. De 
ministers hadden tot hun ongenoegen een deel van hun handelingsvrijheid verloren. Met 
name Frankrijk, dat het voorzitterschap bekleedde, was gegriefd. 

Het beslissende debat in de Raad van ministers vond plaats van 28 tot 30 juni 
1965 in het Brusselse Congrespaleis. Het conflict spitste zich toe op de vraag of het 
drieluik in samenhang moest worden besproken (Italië, Duitsland, Nederland) of dat 
een akkoord over het eerste luik kon volstaan (Frankrijk). De achtergrond was de 
deadline van 1 juli. Op die datum verliep een tijdelijke regeling voor de 
landbouwfinanciering en zou een nieuwe, vijfjarige regeling moeten ingaan. Volgens de 
Franse minister van buitenlandse zaken Couve de Murville, die voorzat, had de Raad 
alleen dat probleem op te lossen, zonder voorbehoud, en hadden alle zich aan die 
verplichting gecommitteerd. Voor De Gaulle was meer macht voor ‘buitenlandse 
parlementariërs’ uit den boze en konden eigen gelden voor de Gemeenschap best 
wachten. De Fransen, wier belang lag bij een akkoord over de landbouwgelden, wensten 
niet door het lokaas uit luik één verstrikt te raken in de politieke fuik die de Commissie 

                                                 
* Commissievoorzitter Barroso antwoordde in juli 2007 op de vraag of de Unie een ‘superstaat’ zou 
worden dat hij Europa liever opvatte als ‘Empire’, een ‘keizerrijk’. Een haastige correctie (‘the first non-
imperial Empire’) mocht niet meer baten: binnen enkele dagen stonden cartoons van Barroso in 
Napoleonkledij in de Britse tabloids. Terwijl de lapsus van Hallstein nog door ontkennende 
woordvoerders kon worden weggemasseerd, belandde die van Barroso op internet. 
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had gespannen met luiken twee en drie. De Italiaanse, Duitse en Nederlandse delegaties 
stonden erop de Gemeenschapsmiddelen en de parlementaire budgetrechten wel bij de 
discussie te betrekken. Alledrie de regeringen stonden onder druk van hun parlementen, 
die het billijke standpunt innamen op Europees niveau aan inspraak terug te willen 
hetgeen ze op nationaal niveau verloren. Alledrie waren ze bovendien weinig genegen de 
Fransen hun zin te geven zonder daarvoor iets terug te krijgen; de woede over de 
donderslag van De Gaulles veto tegen Britse toetreding uit januari 1963 zat vooral in 
Rome en Den Haag nog diep. De Italianen hadden het specifieke probleem dat de 
vorige landbouwregeling voor hen slecht was uitgepakt en ze liever geen langlopende 
afspraken wilden aangaan. Voor de Nederlanders was een anti-Franse opstelling in 
Europese zaken al jaren – zo niet eeuwen – een constante. Nieuw was de West-Duitse 
positie. Sinds het vertrek van bondskanselier Adenauer najaar 1963 waren de Frans-
Duitse betrekkingen bekoeld, waar een weigering van diens opvolger Erhard mee te 
betalen aan De Gaulles force de frappe niet vreemd aan was. De Belgen en Luxemburgers 
zochten het compromis. In dit complexe veld kwam men maandag de 28ste weinig 
verder dan technisch overleg over de financiële regeling. 

Pas op woensdagmiddag de 30ste werd de bespreking hervat. Velen verwachtten 
een marathonzitting, waarbij de voorzitter naar goed gebruik om middernacht de klok 
zou stoppen om door te onderhandelen tot een akkoord was bereikt. De Italiaan 
Fanfani herhaalde Romes wens de parlementariërs budgetrechten te geven. De Duitse 
staatssecretaris Lahr viel hem bij. Couve de Murville waarschuwde daarop plechtig 
namens Frankrijk dat als de verplichting van een nieuwe financiële regeling voor de 
landbouw niet gestand werd gedaan, er ‘geen Gemeenschap’ meer zou zijn.82 Als 
voorzitter stelde hij vervolgens voor de discussie te beperken tot de verdeling van de 
financiële lasten. Couve kreeg alleen steun van de Belg Spaak. Commissievoorzitter 
Hallstein verdedigde stug zijn plannen. Daarna sprak de Duitse minister Schröder voor 
de eerste en laatste maal. Hij hield vast aan het Commissiedrieluik en meldde zijn 
collega’s dat de Bondsdag die middag unaniem een resolutie had aangenomen waarin 
zijn regering werd opgeroepen het Straatsburgse parlement te steunen. Wat betreft de 
financiële regeling: voor onbehoorlijk uitstel pleitte niemand, maar Schröder zag geen 
reden pietluttig aan 1 juli vast te houden. Het was een willekeurige datum en ‘niet het 
jaar Duizend’.83 Na deze beslissende interventie was het tijd voor het diner. 

Toen de heren om half elf ’s avonds hernamen was er nog anderhalf uur. De 
Fransen poogden vergeefs de Italiaanse problemen met de financiële regeling te 
ondervangen (een aanbod van minister van financiën Giscard d’Estaing werd door zijn 
Italiaanse evenknie verworpen). Om twee minuten over twaalf viel in het Congrespaleis 
het licht uit. Het was nu 1 juli. Om half één vatte Couve alle posities samen. Niemand 
had iets toe te voegen. De zeven delegatieleiders trokken zich nog een uur achter dichte 
deuren terug. Toen was het gedaan. Om stipt twee uur ’s nachts hield Couve als 
Raadsvoorzitter de gebruikelijke afsluitende persconferentie; hij zei dat een serieuze 
crisis was uitgebroken. Vanuit het Elyséepaleis kwam later die ochtend de verklaring dat 
Frankrijk had besloten de ‘economische, politieke en juridische gevolgen’ uit het echec 
te trekken.84 

Dit was geen bluf. Op 6 juli riep De Gaulle tot nader order vrijwel zijn hele 
vertegenwoordiging bij de Raad terug naar Parijs. Zo begon de Franse boycot van de 
Gemeenschap, spoedig omgedoopt tot ‘politiek van de lege stoel’. Niemand had met 
deze stap rekening gehouden. De situatie was ongekend. Volgens de 
landbouwcommissaris dreigde met De Gaulles schending van het Europese pact ‘de 
grootste ramp sinds Hitler’.85 Dit pathos is een teken van de onzekerheid over wat zou 
gebeuren. 
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Dertig juni 1965 is de cesuur in deze constitutionele crisis. Het vertrek van Frankrijk 
veranderde de inzet. Het Commissiedrieluik was van tafel, Hallstein had zijn hand 
overspeeld. Het ging nu om het voortbestaan van de Gemeenschap zelf. Het conflict lag 
zo waar De Gaulle het vanaf het begin wilde hebben, tussen de staten. Wat tijdgenoten 
al vermoedden, schijnt inmiddels zeker: de Franse president was uit op een breuk. De 
crisis over de financiële regeling, waarbij Parijs formeel in zijn recht stond, was voor 
hem een ‘onverhoopt voorwendsel’.86 Het verzwegen doel van de operatie was de 
overgang naar meerderheidsbesluitvorming te blokkeren. Couve heeft later getuigd al 
een maand tevoren met De Gaulle te hebben besproken hoe uit de aankomende botsing 
voordeel viel te halen: ‘Gesterkt door zijn zegening ging ik terug naar Brussel en blies de 
bruggen op.’87 

De vraag was hoe en in welk verband de andere staten zouden reageren. De 
eerste reflex van de Belgen was terugvallen op bilateraal diplomatiek overleg; Spaak, die 
zijn levenswerk bedreigd zag, zat klaar om te bemiddelen. Hij werd hiervan weerhouden 
door de Duitsers en de Nederlanders, in de marge van een Navo-vergadering. 
Bondskanselier Erhard stond voor bondsdagverkiezingen in september en wilde 
voordien niet met De Gaulle onderhandelen. Tijdens een staatsbezoek op 7 juli bezwoer 
Erhard de Italianen, die het halfjaarlijkse voorzitterschap hadden overgenomen, de crisis 
‘als Gemeenschap tegemoet te treden’.88 De dag ervoor had Frankrijk formeel gevraagd 
de aankomende Raadszitting te annuleren. Rome negeerde dit verzoek en liet de voor 
juli geplande vergaderingen doorgaan. Ondanks aanhoudende Belgische en 
Luxemburgse bedenkingen kwamen de Vijf – zoals ze vanaf dat moment heetten – op 
13 juli als Raad bijeen. Ze verklaarden dat hun bijeenkomst rechtsgeldig was; het was 
Frankrijk dat zijn verplichtingen schond door weg te blijven. Deze procedurele tegenzet 
was symbolisch belangrijk. Europa kon voortbestaan bij afwezigheid van een van de 
stichters. Tevens doorkruiste dit gebaar De Gaulles strategie om per bilaterale 
diplomatie een nieuwe modus vivendi te forceren. 
 Voor zover de Vijf nog geen gesloten front vormden, dreef de Generaal hen 
samen met de vertrouwd-verbluffende persconferentie waarmee hij op 9 september het 
Franse politieke seizoen opende. Ter inleiding kreeg het supranationale Europa er 
ongenadig van langs. De Commissie werd aangeduid als ‘quelque aréopage 
technocratique, apatride et irresponsable’ haar voorstellen uit het voorjaar als ‘usurpatie’. 
De Gaulle gaf ook zijn interpretatie van de crisis en trok publiekelijk zijn les (terwijl hij 
binnenskamers erkende op de crisis te zijn afgekoerst om de les te trekken): ‘Ce qui s’est 
passé à Bruxelles, le 30 juin, au sujet du règlement financier agricole, a mis en lumière 
non seulement la réticence de la plupart de nos partenaires en ce qui concerne l’entrée 
de l’agriculture dans le Marché Commun, mais aussi certaines erreurs et équivoques de 
principe qui figurent dans les traités (..). C’est pourquoi la crise était, tôt ou tard, inévitable.’89 

De president schetste het risico van de meerderheidsbepalingen voor Frankrijk. 
Alles wat Parijs verworven had, bijvoorbeeld op landbouwgebied, kon elk moment door 
een meerderheid worden afgenomen. De Gaulle benadrukte dat deze funeste bepalingen 
waren aangegaan door de zwakke leiders van de Vierde Republiek, oftewel voordat 
Frankrijk onder zijn leiding ‘zijn lot weer in handen’ had genomen. De Gemeenschap 
kon haar werk pas opnemen ‘na een uitstel waarvan de duur nog niet kan worden 
voorzien’.90 Het was De Gaulles minister van buitenlandse zaken die in een debat in de 
Franse Assemblée de operationele conclusie trok. Een regeling voor de landbouwgelden 
volstond niet meer, aldus Couve op 20 oktober, Frankrijk wilde een ‘algehele herziening’ 
van het stichtingspact.91 
 Intussen was onder de Vijf intens diplomatiek verkeer gaande, met als centrum 
Bonn. De Duitse verkiezingen van 19 september waren voor christen-democraat Erhard 
in een overwinning geëindigd. Vanaf nu kon de Duitse regering zich vasthoudendheid 
veroorloven. De eerste gelegenheid deze te tonen was de Raadsvergadering van 25 
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oktober. Op instigatie van de voorzittende Italiaanse minister van financiën Colombo 
dienden de Vijf de Fransen van repliek. In een respectvolle maar ferme publieke 
verklaring bevestigden zij hun gehechtheid aan het stichtingspact: ‘The Governments 
consider that the solution of the problems confronting the Communities must be found 
within the framework of the Treaties and of their institutions.’92 Tevens nodigden zij 
Frankrijk uit voor een ‘bijzondere’ Raadsvergadering, namelijk een waar de Commissie 
afwezig zou zijn, een mogelijkheid waarin het verdrag voorzag. Dit was een majeure 
concessie aan de Fransen gezien hun kritiek op de instelling, evenwel vergemakkelijkt 
door de omstandigheid dat Hallstein ook voor de Vijf ‘een hinderlijke aanwezigheid’93 
was geworden. Opmerkelijker nog was dat de Vijf een geheim akkoord sloten, waarvan 
de Raadsconclusies niet reppen maar dat ze wel aan de Fransen toonden. Het is een 
plechtige verklaring dat het stichtingsverdrag niet mocht worden veranderd. Het 
document werd door de Duitse, Belgische, Luxemburgse en Nederlandse ministers van 
buitenlandse zaken en Colombo namens Italië ondertekend. Elk hield een kopie. Vanaf 
nu handelden de Vijf in de crisis als één, als vijf gezworenen. Het was geen Kaatsbaan 
1789, maar voorwaar een constitutionele eed. 
 Het wachten was nu op de Franse presidentsverkiezingen van december. Pas 
een maand tevoren maakte De Gaulle bekend kandidaat te zijn. In een pompeuze 
televisieverklaring vroeg hij het electoraat om ‘massieve steun’; hij was ervan overtuigd 
in de eerste ronde de absolute meerderheid te zullen behalen. Dit bleek een misrekening. 
Geheel onvoorzien was de wijze waarop de Europese crisis deze nationale verkiezingen 
bepaalde. De belangrijkste boerenfederatie – vijf miljoen leden – riep eind oktober op 
tegen De Gaulle te stemmen. De boeren, die naar schatting twintig procent van het 
electoraat uitmaakten, vreesden dat mét de Gemeenschap de landbouwgelden op het 
spel stonden. De zakenwereld liet weten een spoedige oplossing van de crisis van groot 
economisch belang te vinden. Alle vijf tegenkandidaten speelden op deze Europese 
zorgen in. Van hen had de relatief onbekende centrist Lecanuet de meest supranationale 
boodschap – hij werd zelfs aanbevolen door père fondateur Monnet. In de eerste ronde 
behaalde deze vanuit het niets vijftien procent van de stemmen. De Gaulle bleef tot zijn 
diepe teleurstelling steken op 44 procent; even vreesde zijn entourage dat hij zich ging 
terugtrekken. In de tweede ronde moest de Generaal het opnemen tegen de als tweede 
geëindigde socialist Mitterrand (wiens Vichy-verleden hij kende maar niet uitspeelde), 
die de strijd inging als ‘de kandidaat van Europa’. De president won weliswaar, met ruim 
55 procent, maar dit maakte de vernederende les van de eerste ronde niet ongedaan. De 
Gaulle wist nu dat de Fransen zijn Europese politiek in meerderheid niet steunden. 
 Het eindspel in de crisis kon beginnen. Tussen beide verkiezingsrondes had De 
Gaulle bij monde van zijn eerste minister laten weten dat Frankrijk op de uitnodiging 
van de Vijf inging. Opnieuw stelde zich de vraag van de diplomatieke vorm. De Vijf 
wilden vergaderen als Raad, de Fransen als regeringen onder elkaar. Het compromis was 
een vergadering in Luxemburg, op 17–18 januari. Dit voldeed aan de Franse eis van een 
treffen buiten Brussel, terwijl de stad voor de Vijf een Europese klank had. Om dit 
laatste te onderstrepen kozen de Luxemburgers als locatie voor de zaal in het Hôtel de 
Ville waar Monnet in 1952 de eerste vergadering van de Hoge Autoriteit had geopend. 
De aanwezigheid van de secretaris van de Raad bevestigde het Gemeenschapskarakter 
van de bijeenkomst. Zoals afgesproken was de Commissie afwezig. 

Namens Parijs legde Couve de Murville twee kwesties op tafel. De eerste betrof 
de stijl van handelen van de Commissie. De Fransen hadden een lijst gedragsregels voor 
de instelling opgesteld, variërend van hoe ambassadeurs van derde landen te ontvangen 
(alleen in aanwezigheid van de Raad) tot hoe voorstellen bekend te maken (eerst aan de 
lidstaten, dan pas aan Parlement en publiek). Het geheel onthulde hoe diep de Franse 
ergernis over de rode-loper-pretenties van de Brusselse ambtenaren zat. Hoewel de Vijf 
sommige klachten ridicuul vonden kwamen de ambassadeurs, als plaatsvervangers van 
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de zes ministers, nadien eenvoudig tot overeenstemming over mildere formuleringen, 
die met de Commissie zouden worden opgenomen.  

De tweede kwestie was fundamenteler. Het leidde tot een frontaal welles-nietes. 
Frankrijk eiste een vetorecht, de Vijf weigerden dit toe te kennen. Het ging Couve om 
situaties waarin een zwaarwegend nationaal belang op het spel stond. Het makkelijkst 
zou zijn de meerderheid uit het stichtingspact te halen, aldus de Fransman, maar 
schijnbaar lag de parlementaire ratificatie van zo’n herziening in Rome of Den Haag 
lastig. Dus moest er van hem een alternatieve oplossing komen. De Vijf van hun kant 
weigerden een tekst te aanvaarden die een inbreuk op het stichtingspact van Rome 
betekende. De Italiaan Colombo kwetterde verontwaardigd, de Duitser Schröder en de 
Nederlander Luns zetten knorrig hun hakken in het zand. Een veto zou leiden tot 
‘verlamming’ van de Gemeenschap, zoveel wilde de laatste nog wel kwijt.94 De Belg 
Spaak, verzoenend, beklemtoonde dat iedereen vond dat bij meningsverschillen ‘in alle 
wijsheid’95 een akkoord moest worden gezocht en suggereerde een systeem met 
meerdere behandelrondes. De discussie liep opnieuw vast op de mogelijkheid in extremis 
over te gaan tot stemming. Voor Frankrijk bleef dat een anathema, voor de Vijf een 
must. De standpunten bleken niet te overbruggen. Daarop besloot men te schorsen. 
 Op 28–29 januari hervatten de Vijf en Frankrijk hun beraad te Luxemburg. De 
ambiance was minder gespannen, bijna ‘lenteachtig’.96 Couve onderhandelde 
glimlachend, Schröder was minder geïrriteerd dan tien dagen eerder en ook de 
Nederlandse minister Luns was constructief. De discussie ging alleen nog over veto 
versus meerderheid. De impasse was dezelfde. Juridisch waren de posities niet te rijmen, 
zoals men na anderhalve dag opnieuw inzag. Tegelijk was er de politieke wens tot een 
akkoord te komen. Men kon ofwel het geschilpunt wegmoffelen, ofwel het conflict in 
het gezicht zien. Het was Spaak die de tweede optie bepleitte. Verhitte discussie volgde. 
Uiteindelijk kwamen de ministers van de Zes tot een gezamenlijke verklaring, die 
voorzitter Werner kort na middernacht bekend maakte. De tekst staat bekend als het 
‘Compromis van Luxemburg’ en luidt aldus: 
 
 De meerderheidsstemming 

1. Wanneer in het geval van besluiten die met meerderheid van stemmen kunnen 
worden genomen op voorstel van de Commissie zeer gewichtige belangen van 
een of meer partners op het spel staan, zullen de leden van de Raad trachten 
binnen een redelijke termijn tot oplossingen te komen die door alle leden van de 
Raad kunnen worden aanvaard onder eerbiediging van hun wederzijdse 
belangen en van die der Gemeenschap, overeenkomstig artikel 2 van het 
Verdrag. 

2. Met betrekking tot voorgaand punt meent de Franse delegatie dat, wanneer het 
om zeer gewichtige belangen gaat, de discussie voortgezet zal moeten worden 
totdat men algemene overeenstemming heeft bereikt. 

3. De zes delegaties constateren dat een meningsverschil blijft bestaan over 
hetgeen gedaan zou moeten worden ingeval geen volledige verzoening der 
standpunten zou kunnen worden bereikt.  

4. De zes delegaties menen niettemin dat dit meningsverschil de hervatting van de 
werkzaamheden der Gemeenschap, volgens de normale procedure, niet 
verhindert.97 

 
Met dit akkoord besloten de Fransen hun stoel in de Raad weer in te nemen. De 
ministers van de Vijf vertelden in hun parlementen trots dat het verdrag ongeschonden 
was, al hield Luns in Den Haag het op een ‘gelijkspel’.98 In Parijs zei De Gaulle voldaan 
tegen zijn regering: ‘De supranationaliteit is verdwenen. Frankrijk zal soeverein 
blijven.’99 Men zat weer als Zes aan tafel. 
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 Passage 

 
De constitutionele crisis van 1965–1966 was een beslissend moment in Europa’s 
overgang. In het standaardrelaas focust men op de prijs die Frankrijk op 29 januari 1966 
bedong voor een terugkeer aan tafel, het vetorecht (punt 2 van het akkoord). Dit zou de 
besluitvorming voor minstens twintig jaar hebben bemoeilijkt. Fundamenteler is echter 
dat de Zes besloten samen verder te gaan (punt 4) alsmede de manier waarop. 

Wat gebeurde er? Buiten de sfeer van het verdrag gaven de Zes zich een 
gezamenlijke grondregel. Het was een levensverzekering voor de leden tegen 
meerderheidsheerschappij, ten dienste van het voortbestaan van de Gemeenschap. 
Zoals aan de Amerikaanse Grondwet bij nader inzien een Bill of Rights (1791) werd 
gehecht, een serie amendementen ter bescherming van de individuele burgers tegen de 
federale staat en de wil van de meerderheid van burgers, zo beschermden in Europa de 
individuele staten zich hier bij nader inzien tegen de wil van een meerderheid van staten. 
Dat alleen al maakt het akkoord van Luxemburg tot een wezenlijk constitutioneel 
moment. Het is een Europese variant op de Bill of Rights. 

Maar er is meer. Veelbetekenend is dat het akkoord werd gesloten tegen de zin 
van de Vijf, die een onbesmette Gemeenschap wilden, én tegen de zin van Parijs, dat 
liefst zaken had gedaan volgens de mores van het oude statenverkeer. Uit de ongekende 
botsing tussen de regels van de binnensfeer en die van de buitensfeer ontstond een 
ruimte voor Europese politiek. Die ruimte was er al, maar werd opgerekt en voor het 
eerst formeel erkend. Daarom kan het Compromis van Luxemburg worden beschouwd 
als de formele bestaansbevestiging van de tussensfeer. 
 Zo is het niet herkend. Volgens het standaardrelaas begon in 1966 een 
vetopraktijk die de Europese besluitvorming tot in de jaren tachtig lamlegde. In de 
dominante, communautaire visie scheen deze situatie ongewenst en onrechtmatig. Liefst 
redeneerde men het Compromis weg. Een oud-president van het Hof zei fijntjes niets 
van een crisis te weten, ‘want het recht ging zijn gang.’100 Een van zijn opvolgers 
noemde het Compromis een ‘onecht element van het Gemeenschapsrecht, 
voorbestemd geleidelijk te verdwijnen’.101 ‘Er staat niets in de Akkoorden van 
Luxemburg’, aldus met droge ogen de secretaris-generaal van de Commissie in 1967.102 
In de Europese binnensfeer sprak men over het akkoord als een nare afwijking, een 
tijdelijke uitzondering, een mythe. Daartegenover stond de gaullistische opvatting, ook 
een enkele maal in de handboeken te lezen, dat het Compromis de hervatting van 
normaal verkeer tussen de Europese staten betekende en een ‘duurzaam en realistisch 
arrangement was’.103 In die interpretatie gaf het in het akkoord afgedwongen politieke 
veto elke staat zijn volledige handelingsvrijheid terug. 

In zekere zin vervolgen deze twee scholen in hun vruchteloze tegenstrijdigheid 
het welles-nietes-debat tussen de Vijf en Parijs van voor 29 januari 1966. Erger, ze 
ontkennen dat er in het Compromis iets zou kunnen zijn gebeurd of veranderd. Geen 
van beide interpretaties kan de geweldige impact van het Compromis op de Europese 
orde begrijpen. Zijn wonderlijke werking maakte het mogelijk dat heden ten dage én 
stemming door de lidstaten gangbaar is (onbegrijpelijk voor staatsideologen) én het 
‘Luxemburgse veto’ nog steeds als een schim boven tafel hangt (ondenkbaar voor 
burgerkantoorideologen). Deze bijzondere situatie wordt wel leesbaar dankzij het 
onderscheid in sferen van handeling. Tussen verdragsrechtelijke binnensfeer en 
geopolitieke buitensfeer wurmde zich de tussensfeer van de leden: miskend, ambivalent, 
vruchtbaar. 

De overgang naar meerderheid was de katalysator. De Zes hadden beloofd voor 
veel wetgeving hun veto op te geven, per 1 januari 1966. Vijf staten wilden dit wagen – 
of pretendeerden dit, dat maakt weinig uit – een wilde niet. Die ene was niet te dwingen. 
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Een breuk dreigde. Het genie van het Compromis is dat de Zes de existentiële 
(politieke) beslissing blijvend konden uitstellen en toch als Gemeenschap de (juridische) 
drempel van 1 januari konden overstappen. Wil men het in een beeld vangen: Europa 
staat sinds 30 januari 1966 met één been aan de ene en met één been aan de andere zijde 
van de stichtingsrivier. Van deze duurzame overstap werd het sterker, niet zwakker. 

De nieuwe verhouding tussen de kring als geheel en de afzonderlijke leden die 
het Compromis bracht wordt begrijpelijker in het licht van de keten van gebeurtenissen 
vooraf, ze ligt besloten in de tekst en ze wordt bevestigd door de gebeurtenissen achteraf. 
Deze drie momenten komen achtereenvolgens aan bod. 
 

1 De gebeurtenissen vooraf 
 
Om te beginnen terug naar de gebeurtenissen vooraf, tussen maart en december 1965. 
Het was nodig die in enig detail te ontrollen. Al voor de beslissende vergaderingen in 
Luxemburg werd de status van de gezamenlijkheid op twee punten verhelderd: een 
onzekerheid over Europa’s woordvoerderschap werd opgelost en de grondslag werd 
verstevigd. 
 Het eerste punt, de woordvoerderkwestie, werd op scherp gezet door de 
aankomende meerderheidssprong van 1 januari 1966. Wie zou na afschaffing van het 
veto ‘namens Europa’ gaan spreken en handelen? De gebeurtenissen gaven een 
antwoord dat tevoren niet was voorzien. Hallstein had in het voorjaar van 1965 duidelijk 
de Commissie voor deze rol in gedachten. Tijdens de crisis werd deze pretentie 
doorgeprikt. De Gaulle daarentegen meende dat toen Frankrijk zeven maanden uit 
Brussel wegbleef, niemand namens Europa kon spreken. Ook hij zou door de feiten aan 
het denken moeten zijn gezet. Beiden kregen namelijk ongelijk. Spreekbuis voor Europa 
werden de lidstaten gezamenlijk, verenigd in de Raad. 

De Commissie was onmiskenbaar de verliezer in de lege-stoel-crisis. De 
voorjaarsbluf van Hallstein en zijn collega’s bleek kansloos; hun politieke aanspraken 
werden doorzien. Bij het vervolg speelde de instelling nauwelijks een rol. Zelfs de rol 
van bemiddelaar was de Commissie niet vergund in een conflict dat om de grondslag 
van de Gemeenschap ging, zoals haar afwezigheid bij de beslissende vergaderingen in 
Luxemburg pijnlijk zichtbaar maakte. Technische expertise bleek van weinig waarde in 
een situatie waarin de Gemeenschap een politieke crisis het hoofd moest bieden. De 
Commissievoorzitter werd zelf het enige slachtoffer van de gebeurtenissen; op dringend 
Frans verzoek werd zijn mandaat niet verlengd. Het Commissiedrieluik uit maart, hoe 
dwingend ook qua constitutionele logica, bezweek onder de tegenkrachten die het 
opriep.* De instelling werd hardhandig teruggeduwd in haar rol van dienstbare 
bureaucratie. Het zou jaren duren – feitelijk tot aan de komst van Delors in 1985 – voor 
ze haar zelfvertrouwen herwon. In het zelfbeeld van Hallstein c.s. waren de gevolgen van 
dit echec dramatisch. Zonder sterke Commissie zou Europa ten prooi vallen aan 
nationale belangenstrijd; in de crisis werd de collectieve persoonlijkheid van de 
Gemeenschap onthoofd. 

De Gaulle las de situatie anders. Dat de Brusselse ambtenaren op hun plek 
werden gezet sprak vanzelf en was secundair. De Gemeenschap verloor haar politiek 
bestaan vanwege – en alleen vanwege – het vertrek van Frankrijk uit de Raad. ‘Onze 
stoel blijft leeg, elke vergadering is ongeldig’, zei hij op 1 juli.104 Volgens de Generaal was 

                                                 
* Tijdens de Luxemburgse onderhandelingen, waar de delicate kwestie personen niet plenair ter tafel was, 
had de Duitse regering geweigerd te voldoen aan De Gaulles verzoek Hallstein te offeren, maar later in 
1966 gaf Bonn toch toe. In 1967 werd de vriendelijke Belg Jean Rey Commissievoorzitter. De politicus in 
Hallstein ervoer zo hardhandig wat de academicus in hem zijn Amerikaanse gehoor enkele jaren eerder 
had voorgehouden: ‘Just as language precedes grammar, so politics precedes political theory’. (Hallstein, 
United Europe, 29) 
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Europa in sluimering gebracht en waren de zes staten weer onder elkaar, net als voor 
1950. Dit consequent volgehouden standpunt strookt echter niet met het verloop van 
de gebeurtenissen. 

Vanaf 13 juli was het de Raad die zich manifesteerde als brandpunt van het 
gezamenlijke leven. Gezien de afwezigheid van Frankrijk was dit verbazingwekkend. 
Tegelijk lag daarin het geheim. De Raad vervulde in de crisis twee functies. Ten eerste 
dienden de maandelijkse vergadering van de ministers en de wekelijkse vergadering van 
de ambassadeurs voor de Vijf als institutioneel gesprekspodium. De Vijf beseften de 
zenuwenoorlog met Parijs alleen te kunnen winnen als ze hun posities voortdurend 
afstemden en zich niet uiteen lieten spelen. Zeker op ambassadeursniveau bleek dit 
clubgevoel een sterke kracht, ‘sterker dan De Gaulle aanvankelijk inschatte’, aldus een 
getuige.105 Ten tweede handelden de Vijf in de Raad alsof ze met Zes waren. Weliswaar 
werden in de lege-stoel-periode alleen lichte beslissingen genomen, waaraan de afwezige 
per schriftelijke procedure goedkeuring verleende, maar niettemin lieten de Vijf de 
Europese machine draaien. Parijs werkte op ambtelijk niveau mee, maar zag het op 
politiek niveau tandenknarsend aan. In november sprak minister Couve denigrerend van 
‘een pseudo-Raad’, denkelijk net zo illegitiem als een pseudo-tsaar.106 In de gaullistische 
denktrant resteerde slechts delegitimering om de situatie van een werkende 
Gemeenschapsinstelling te rijmen met het standpunt dat alle handelingen weer uitgingen 
van de staten. Daarentegen werd in het perspectief van de Vijf, waarin de Fransen de 
verdragsschenders waren, de Raad symbolisch versterkt. In de afwezigheid een hunner 
ervoeren ze hoe de kring bestond buiten de leden om. De lege stoel deed het zelfstandig 
bestaan van de tafel des te sterker uitkomen. 
 
Ten tweede de versterking van de grondslag. Parijs bleek het stichtingspact te willen 
wijzigen, terwijl de Vijf hun trouw eraan betuigden. Dat was het andere punt waarop de 
gebeurtenissen voor Luxemburg helderheid brachten in de verhouding tussen lidstaten en 
gezamenlijkheid. 

De Generaal had precieze ideeën over wat hem in het verdrag van Rome niet 
aanstond, maar was over de verwezenlijking ervan minder specifiek. Half oktober zei hij 
tegen de Nederlandse ambassadeur in Parijs dat het hem weinig uitmaakte, zolang het 
maar schriftelijk was. Intern sprak hij een voorkeur uit voor een gezamenlijke verklaring 
van de regeringen, ‘zonder handtekeningen, ratificaties en de hele santenkraam’.107 
Klaarblijkelijk dacht het Elysée aan een akkoord tussen de regeringen dat het 
stichtingspact zou amenderen, dus buiten de officiële wijzigingsregel om. 

Dit werd de steen des aanstoots voor de Vijf. Enkele dagen na Couves pleidooi 
voor een ‘algehele herziening’ van de Europese orde zwoeren de Vijf hun geheime eed: 
dat het pact van Rome intact blijve. Het resultaat van deze constitutionele eed was een 
steviger verankering van de Gemeenschap in het politieke leven van de lidstaten. De 
zware wijzigingsprocedure, in later jaren vaak gezien als rem op gezamenlijke 
ontwikkeling, diende in deze situatie als bescherming. De gezamenlijkheid kan vertrouwen 
ontlenen aan de dubbele unanimiteit van ondertekenende regeringen en ratificerende 
parlementen/bevolkingen. Dankzij de Vijf hoeft ze niet meer te vrezen door een gril 
van de regeringen te worden onttakeld. Europa beveiligde zich tegen een doorhalende 
pennenstreek. 
 Ook dankzij de bevolkingen werd het stichtingspact versterkt. Opvallend in het 
verloop van de crisis was namelijk de rol van parlementen en bevolkingen. Het was de 
druk van de Italiaanse, Duitse en Nederlandse parlementen op hun regeringen die de 
botsing van 30 juni onafwendbaar maakte. Het was evenzo de stembusuitslag van 5 
december die de grenzen van De Gaulles handelingsvrijheid inperkte en Parijs tot een 
akkoord dwong. Vanuit het perspectief van de Europese orde waren die Franse 
presidentsverkiezingen een eclatante vervulling van de stelling van het Hof uit Van Gend 
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& Loos dat het stichtingspact zich ‘over de regeringen heen richt tot de volken’. 
Kortom, terwijl de regeringen van de Vijf hun trouw zwoeren aan de letter van het 
stichtingspact, bevestigden de bevolkingen van de Zes zijn geest. 

De strijd om het woordvoerderschap en die om het stichtingspact wezen 
dezelfde kant op. In beide kwesties tezamen verwierf het Europese lichaam tussen juli 
en december 1965 voldoende zelfstandigheid ten opzichte van de lidstaten om de 
verscheurende datum van 1 januari 1966 te kunnen doorstaan. In afwezigheid van de 
regering van een stichtend lid had de gezamenlijkheid een stem behouden en haar 
grondslag verstevigd. Op die basis kon het Compromis zijn vruchtbare werking krijgen. 
 

2 De tekst 
 
Na de gebeurtenissen vooraf, een blik op het moment van de tekst. In hoeverre 
ondersteunen de formuleringen van het Compromis van Luxemburg de interpretatie dat 
het een beslissend passagemoment van de Europese orde als geheel is, dat uitstijgt 
boven het vetorecht? 

De eerste bepaling drukt uit dat alle delegaties ervan overtuigd waren dat er, 
indien de zaak voor een van hen zeer gevoelig lag, moest worden onderhandeld totdat 
unanimiteit mogelijk was. Geen van de regeringen meende dat wanneer het verdrag het 
toestond er, pats, gestemd moest worden. Elk wist dat het zwaard van de meerderheid 
morgen haarzelf kon treffen. De discussie betrof de vraag hoelang men in zo’n geval zou 
moeten dooronderhandelen. Het was niet gelukt daarvoor vaste regels op te stellen; 
Spaak had geopperd de behandeling tot maximaal drie rondes te beperken maar Couve 
had dit verworpen. Uiteindelijk vond men zich in de open formulering ‘binnen een 
redelijke termijn’. Dit bood tijd, zonder dat deze zich tot in het oneindige uitstrekte. 
 Het conflict in het Compromis zit ingekapseld in de bepalingen twee en drie. De 
partijen werden het niet eens over de vraag wat moest gebeuren als ook na uitstel geen 
akkoord was gevonden. Frankrijk meende dat dan geen besluitvorming kon 
plaatsvinden. (Blijkbaar beschouwde Parijs genoemde termijn pas als redelijk wanneer 
allen konden instemmen.) In de Franse interpretatie hadden alle lidstaten dus een 
vetorecht over gevoelige kwesties. De andere lidstaten schenen het daar niet mee eens. 
Dit meningsverschil werd in het Compromis uitgesproken, maar niet beslecht. Van een 
vetorecht is in de tekst immers geen sprake, eerder van een eenzijdige aankondiging van 
vetogebruik. Zoals een Nederlandse hoge ambtenaar het nadien samenvatte: ‘Vijf 
partners constateerden dat de zesde verdragsschennis zou gaan plegen.’108 Echter, zoals 
een Franse hoge ambtenaar in quasi-repliek opmerkte: ‘Wat konden de andere vijf 
landen doen? Na 1 januari 1966 besluiten bij meerderheid nemen, constateren dat 
Frankrijk weigerde deze toe te passen, het vervolgens wegens verdragsschending voor 
het Europese Hof van Justitie slepen? Dit was voorstelbaar, maar absurd. De 
Gemeenschap zou uiteen zijn gesprongen.’109 Wijselijk lieten de onderhandelaars in 
Luxemburg de oplossing van het conflict over aan toekomstige praktijk – hoewel allen 
wisten hoe dat zou aflopen.  

Vooruitlopend: inderdaad bleek het veto te werken. Toen Frankrijk zich in de 
loop van 1966 voor de eerste maal beriep op een vitaal belang om een Europees besluit 
dat door de meerderheid werd gesteund tegen te houden, lukte dat. Het veto werd 
gehonoreerd. Feitelijk werd pas met dat precedent het in de tekst aangekondigde 
vetogebruik alsnog een vetorecht. (Men zou kunnen spreken van een gewoonterecht of 
een ‘constitutionele conventie’.) Was het alleen een Frans recht? Nee. Hoewel de Vijf 
elkaar van tevoren hadden beloofd de tekst van het akkoord niet in te roepen, bleek 
zulke nobele abstinentie in de praktijk te veel gevraagd. Ook de Vijf gingen deze 
troefkaart spelen. Ook hun beroep erop werd gerespecteerd. Het ‘Luxemburgse veto’ 
was dus geen privilege voor één, maar werd een recht voor allen.  
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De afsluitende vierde bepaling is er een van overeenstemming en maakte een 
einde aan de crisis van de lege stoel. Ze is fundamenteel. De dwang van de tafel won. 
De Gemeenschap bleef bestaan, de Zes bleven als Zes bijeen. De Zes verklaren dat het 
meningsverschil ‘niet verhindert’ dat ze hun gezamenlijke werk hervatten ‘volgens de 
normale procedure’. Deze laatste precisering is wel opgevat als een impliciete erkenning 
door Frankrijk dat zijn gedrag ‘abnormaal’ was geweest.110 Dit ligt niet voor de hand. 
Men kan die vier woordjes beter betrekken op het optreden van de Vijf. Ze drukken dan 
uit dat de werkzaamheden van de Gemeenschap tijdens de Franse afwezigheid 
weliswaar op ongebruikelijke wijze verliepen maar niet stillagen, anders gezegd, ze 
erkennen het politieke feit dat Europa tussen 30 juni 1965 en 29 januari 1966 bestond. 
 
De benaming ‘Compromis’ voor het geheel van de tekst is zeer juist. Niettemin is het in 
de literatuur bon ton schamper op te merken dat de Zes in Luxemburg ‘eigenlijk geen 
compromis’ sloten maar hoogstens een ‘agreement to disagree’. Het lijkt alsof veel 
auteurs dat een minderwaardiger categorie besluit vinden. Een dergelijk dédain zou 
eigenaardig oppervlakkig en ook misplaatst zijn. 

Naar de vorm is de tekst een politiek akkoord. Een akkoord van historisch 
belang bovendien. Na zeven maanden diepe onzekerheid bracht het Frankrijk terug aan 
de Europese tafel. Belangrijker: het maakte een herhaling van de crisis onwaarschijnlijk. 
Dreiging met uittreding was voortaan ongeloofwaardig, want overbodig, zoals ook Parijs 
besefte. (Hoewel de Franse delegatie de verplichting tot overeenstemming te komen 
aanvankelijk wilde voorzien van de waarschuwing ‘om ernstige moeilijkheden te 
voorkomen’, liet ze die eis vallen.111) Nu elk lid een potentieel veto had, zou de 
gezamenlijkheid niet snel meer worden opgeblazen. 

Naar inhoud is de tekst een samenkomst van twee opvattingen over de Europese 
orde. Geen geringe prestatie, gezien de onverzoenlijkheid van de partijen en de 
onrijmbaarheid van hun opvattingen. Toch lukte dit, na een schorsing van tien dagen, 
laat op de vierde dag van het Luxemburgse beraad. De Fransen erkenden de juridische 
realiteit van het stichtingspact, dat ze niet hadden kunnen wijzigen. De Vijf erkenden de 
politieke werkelijkheid van zware nationale belangen, die niet uit naam van Europa 
konden worden overspeeld. Het Compromis dwingt die beide werelden zich tot elkaar te 
verhouden binnen de Europese tussensfeer van de Zes. Dit is inderdaad geen 
kruidenierscompromis van verschillen door midden delen en water bij de wijn. Het is 
een vruchtbaar, wezenlijk politiek compromis dat een gezamenlijke werkelijkheid schept. 
Het biedt zo de ruimte – conceptueel en constitutioneel – die de Zes als tafelgenoten bij 
elkaar houdt. 

Het dédain jegens het Compromis van Luxemburg moet nog een stap verder 
worden ontkracht. Welbeschouwd is de meewarigheid dat het ‘alleen maar een agreement 
to disagree’ is, onbegrijpelijk. Dit is de grondregel van elk politiek lichaam. Het is de 
basale overeenstemming tussen de leden van een gemeenschap die de ruimte opent voor 
conflicten van een type dat de gemeenschap niet langer verscheurt en dat sinds de oude 
Grieken ‘politiek’ heet. Een akkoord tot onenigheid is als een kale grondwet dankzij 
welke partijen en meningen publiekelijk de strijd kunnen aangaan, de vorm die het 
gevecht om de inhoud mogelijk maakt. Nu blijkt de diepere zin van de term 
‘constitutionele crisis’ voor de gebeurtenissen van 1965–1966. De botsing waarbij de 
ene partij al ver vooruit dacht aan een Europese regering & parlement en de andere 
partij van geen bovenstatelijke gezamenlijkheid wilde weten, loopt uit op het 
constitutionele minimum van een politieke gemeenschap: de erkenning van een ruimte 
voor onoplosbaar conflict. In dit geval ging het om ruimte voor conflict, niet tussen 
burgers, maar tussen lidstaten. 

Hiermee breken de Zes zich als politiek wezen uit het keurslijf van het verdrag 
en het juridische gelijk, waarin voor compromissen even weinig plaats is als in het 
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religieuze gelijk, en openen ze hun samenzijn voor politiek. In dit opzicht lijkt het 
Compromis van Luxemburg op een van die historische akkoorden waarin strijdende 
partijen uit een soms bloedige, uitzichtloze impasse kwamen door hun diepste 
overtuigingen opzij te zetten, aldus de grondslag voor politiek samenleven scheppend. 
Zo bezien verdient het Compromis welhaast eenzelfde status in de geschiedenis van het 
Europese politieke lichaam als de Pacificatie van 1917 in de Nederlandse geschiedenis 
of het Edict van Nantes (1598) in de Franse. 
 
Deze claim roept nieuwe vragen op. Als het Compromis van Luxemburg een ruimte 
voor Europese politiek opende, welke was dat dan? En bestond die ervoor niet? De 
vernieuwing zit niet aan de zijde van de staten afzonderlijk. Deze waren vanzelfsprekend 
ook na de stichting in hun onderlinge verkeer hun macht en belang blijven najagen. De 
vernieuwing zit aan de zijde van de lidstaten gezamenlijk. De jonge Gemeenschap, als 
vertegenwoordigd door de Commissie, had zich naar doctrine en neiging stelselmatig 
afgewend van de onzekere wereld van de politiek, voor haar besluiten steun gezocht in 
de letter van het verdrag, tot de staten gesproken in de taal van verplichting, recht en 
bevoegdheid. Bovendien had ze deze klerkenzwakte omgebogen tot belofte dankzij de 
kantoorideologie volgens welk een tijdperk was aangebroken waarin de grenzen tussen 
bureaucratie en politiek wereldwijd zouden vervagen. Het Compromis van Luxemburg 
sloeg een eerste bres in deze benauwde wereld door in het gezamenlijke leven 
bestaansrecht op te eisen voor drie miskende politieke begrippen: belang, tijd en gezag. 

De term belang, open en elastisch, verschijnt als eerste in de tekst. Gezamenlijk 
vertrekpunt in het akkoord is de vraag wat te doen wanneer ‘zeer gewichtige belangen’ 
op het spel staan voor een of meer van de ‘partners’. Aangezien met de partners de 
lidstaten zijn bedoeld, gaat het hier (hoewel de termen worden vermeden) om het 
nationaal belang of algemeen belang. In de Europese politieke traditie is het algemeen belang 
geen vaststaand gegeven, maar inzet en uitkomst van permanente politieke strijd. Het is 
dus niet verwonderlijk dat het de zes regeringen in Luxemburg niet lukte criteria op te 
stellen om te bepalen welke belangen ‘zeer gewichtig’ waren en welke niet. Vaste criteria 
zouden de opening waardoor het politieke oordeel zojuist binnenkwam weer hebben 
gedicht. (In zekere zin zouden de ministers zichzelf tot ambtenaren hebben 
gereduceerd.) Toch is de notie ‘zeer gewichtige belangen’ niet geheel arbitrair, zoals de 
toekomst zou uitwijzen. Opvallend ten slotte is dat de Vijf, naar een idee van Luns, de 
gelegenheid te baat namen ook de Gemeenschap ‘belangen’ toe te kennen (zie de slotzin 
van punt 1). Daarmee emancipeert deze zich van de belangen van de lidstaten 
afzonderlijk. Het was een geschenk aan de gezamenlijkheid waarmee het stichtingspact 
uiterst karig was geweest. 

In nauw verband met de belangen brengt het Compromis, ten tweede, de tijd 
binnen, namelijk in de ‘redelijke termijn’ waarbinnen een oplossing voor de 
belangenstrijd moet worden gevonden. Het betreft tijd die wordt gewonnen, tijd dus als 
uitstel. In het Compromis zeiden de lidstaten tegen elkaar: beter morgen een 
overeenkomst dan vandaag een van ons overstemd. Vertraging werd ingebouwd. Het 
oogmerk is een kans te scheppen voor onderhandelingen. Immers, wanneer enerzijds 
stemming bij meerderheid wordt afgewezen (contra de binnensfeer) en anderzijds 
geweld en oorlog zijn afgezworen (contra de buitensfeer), dan resteert slechts 
onderhandeling om een blokkade tussen gelijke partners te doorbreken. 

De politieke praktijk van onderhandeling is eeuwenoud. Voor 1945 vond ze 
tussen de Europese staten plaats onder de schaduw van een mogelijke oorlog. Uit de 
Gemeenschap zoals voorgesteld door Monnet of Hallstein was de traditionele 
diplomatie nadrukkelijk geweerd. De problemen werden geacht technocratisch te zijn en 
de partners doordrongen van de Gemeenschapsgeest. Elke vraag kende in zekere zin 
een ‘goed’ antwoord, in zowel technische als morele zin, dat werd geformuleerd door de 
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Commissie. In deze logica was voor onderhandelingen geen plaats en gold een verzoek 
om uitstel als teken van kwade wil.* De praktijk was anders. Al in de prille 
Gemeenschapsjaren had de Raad van ministers – en zijn belangrijke voorportaal, de 
ambassadeursvergadering – menige impasse tussen de lidstaten doorbroken door het 
sluiten van package deals. In het gemarchandeer met landbouwprijzen, financiële lasten en 
politieke posten betoont de Raad zich een opvolger van de vroegmoderne 
vredescongressen waar Europese prinsen gebieden ruilden, grenzen verschoven, 
huwelijken arrangeerden en allianties sloten tot een ‘machtsevenwicht’ was bereikt. Uit 
deze praktijk bleek ook dat de verdragsrechtelijke gelijkheid van alle lidstaten een fictie 
was. Niet iedereen aan tafel had evenveel te zeggen. 

In het akkoord erkenden ook de Vijf dit ‘irréductible diplomatique’112 tegen hun 
zin als onderdeel van het gemeenschapsleven. Verzoeken om uitstel, om extra tijd 
waarin alle belangen kunnen worden vervlochten, zijn sinds het Compromis niet meer 
weg te denken uit de Europese politiek. Wel heeft in vergelijking met het diplomatieke 
stelsel een belangrijke omkering plaatsgevonden. De minderheid wordt relatief 
beschaafd in het gareel gedreven. Niet langer vervullen de in hun arsenalen wachtende 
kanonnen de functie van dreigmiddel, maar het boven tafel hangende zwaard van de 
stemming. 

Het derde vraagstuk, het gezag, verschijnt niet expliciet in de tekst van het 
Compromis. Toch speelde het vermoedelijk een grote rol bij de stilzwijgende 
instemming van de Vijf met de Franse eis van een ultiem veto. Regeringen weten dat de 
uitvaardiging van een besluit nog niet garandeert dat de bevolking het aanvaardt. Om 
naleving af te dwingen kan een nationale overheid jegens zijn burgers desnoods geweld 
gebruiken. Dit zou evenwel tot een lastige situatie leiden wanneer de bevolking 
protesteerde tegen een Europees besluit waarop de betreffende staat was overstemd. 
Tegen een Franse afgevaardigde die over de landbouwprijzen mopperde, zeggend dat 
deze toch bij meerderheid werden vastgesteld, zei minister Couve treffend: ‘Denkt u 
werkelijk dat het mogelijk is tegen, zeg, Duitsland te beslissen over de prijs van het 
graan? Wie zou dan opdraaien voor de opstand van de Duitse boeren waarop het kan 
uitlopen, de Commissie of de lidstaten?’113 Ook de regeringen van de Vijf waren – beter 
dan hun parlementen – van dit dilemma doordrongen. Het is niet uitgesloten dat zij 
stiekem opgelucht waren blijvend over een veto te beschikken. 

De Gemeenschap beschikte niet over de middelen om naleving van een 
gezamenlijk besluit tegen de zin van de betreffende regering af te dwingen. De ervaring 
van de mijnbouwgemeenschap had uitgewezen dat niet volstond een instelling ‘(Hoge) 
Autoriteit’ te noemen om deze ermee te bekleden. In het Compromis van Luxemburg 
erkennen de Vijf, onder druk van De Gaulle, dat de autoriteit van een Europees besluit 
rust op de staten. 

Dit besef bracht in de Gemeenschap een politieke dimensie binnen waaraan het 
stichtingspact lichtzinnig was voorbijgegaan. Honderd jaar eerder had de Britse politiek 
analist Walter Bagehot het probleem pregnant uitgelegd: ‘There are two great objects 
which every constitution must attain to be successful (..). Every constitution must first 

                                                 
* De positie van de Commissie ten tijde van het Compromis van Luxemburg doet denken aan het 
ongemak van de pauselijk afgezant op het Congres van Westfalen (1645–1648), dat na de dagen van 
pauselijke vredesconcilies de geboorte van het Europese statenconcert betekende. De nuntius moest, als 
een goudbrokaten Hallstein, aan deze overgang wennen: ‘D’une part, les concepts qui la [la médiation 
pontificale] portaient encore pendant la période précédente, comme l’idée de la République chrétienne, 
apparaissent définitivement relégués, au mieux parmi les accessoires d’une vieille rhétorique, au pire du 
côté du mythe; d’autre part, dans la pratique des négociations, l’action du nonce se heurte aux volontés 
divergentes des princes, qui restent principalement tournées vers la recherche d’un compromis, à 
l’incommensurable obstacle des Etats protestants avec lesquels la papauté refuse encore tout contact 
officiel.’ (Géraud Poumarède, Pour en finir avec la croisade, Parijs 2004, 266, geciteerd in: Lucien Bély, L’art de 
la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIIe siècles, Parijs 2007, 227-228) 
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gain authority, and then use authority; it must first win the loyalty and confidence of 
mankind, and then employ that homage in the work of government.’114 Eerst het gezag, 
dan het bestuur. In 1965–1966 ervoeren de Vijf (en de Commissie) dat wie een Europese 
regering wenste deze koninklijke volgorde niet kon omdraaien. Gezien door de bril van 
Bagehot was het verdrag van Rome weinig meer dan een draaiboek voor het nemen van 
besluiten, een set bestuursregels zonder sluitende gezagslijnen. Pas in het Compromis 
dichtten de Zes dit gat en smeedden ze bestuur en gezag aaneen. Aldus verschaften ze 
zich hun eerste, rudimentaire ‘constitutie’. 

Deze drie politieke elementen – belang, tijd, gezag – uit het Compromis van 
Luxemburg hebben de Europese en de nationale ordes onontwarbaar verweven en 
versterkt. De regeringen zijn de schakel; zij komen in een dubbelrol. Tevoren biedt het 
hun een verzekering dat een gezamenlijk besluit niet tégen zwaarwegende nationale 
belangen in zal gaan. Tijdens de onderhandelingen functioneert het, behalve als recht, 
tevens als plicht de tijd te nemen om tot een gezamenlijk besluit te komen. Na afloop 
dwingt het ‘Luxemburgse veto’, precies in zoverre het niet is ingeroepen, 
verantwoordelijkheid te nemen voor het genomen besluit ten opzichte van de eigen 
bevolking.  

Juist de psychologische zekerheid dat een besluit kan worden tegengehouden als 
je het écht niet wilt, maakt consensus mogelijk. De noodzaak tot overeenstemming te 
komen werkt dus behalve als veto ook als binding: men wil en moet zich met elkaar 
verstaan. 
 

3 De gebeurtenissen achteraf 
 
In het hierboven gebruikte beeld kwamen de lidstaten, niet bij machte gezamenlijk naar 
meerderheid te springen, dankzij het Compromis van Luxemburg met één been aan elke 
oever van de Europese stichtingsrivier te staan. Deze overstap voorkwam een breuk. 
Vanaf 30 januari 1966 was het aan de politieke appreciatie van de staten of zij leunden 
op het been van de machtspolitiek (veto) of op dat van het verdrag (meerderheid). Het 
leidde tot een fascinerende balancing act. 

In dit licht kunnen, na de gebeurtenissen vooraf en de tekst, ten derde de 
gebeurtenissen achteraf worden bezien. In het communautaire standaardrelaas schildert men 
eerst de kwalijke werking van het Compromis na 1966, dan zijn onafwendbare 
ondergang, ten slotte het happy end van een terugkeer naar verdragsrechtelijke zuiverheid 
in 1987. Die versie van de nageschiedenis zal eerst worden verteld. Feit is dat de 
politieke werkelijkheid die het Compromis in Europa binnenbracht niet is verdwenen. 
Langs twee lijnen kan dit worden getoond. Enerzijds zal blijken dat het Compromis tot 
op heden een rol vervult als (onzichtbaar) onderhandelingswapen tussen lidstaten. 
Anderzijds kan men vaststellen dat de noties die het binnenbracht – belang, tijd, gezag – 
zich allengs tot in het verdrag hebben genesteld. Wie deze twee lijnen veronachtzaamt 
mist de essentie: hoe het Compromis de passage mogelijk maakte van een rechtsorde 
naar een politiek lichaam. 

 
1. Heerschappij, neergang, happy end? – 1966–1987 

 
Eerst een blik op de heerschappij en vermeende neergang van het Compromis. Vanaf 
1966 bestendigde zich in de Raad van ministers een vetocultuur. Vrijwel alle besluiten 
werden bij unanimiteit genomen, zelfs wanneer geen ‘gewichtige belangen’ te bekennen 
waren. Hoewel het Compromis in vijftien jaar misschien maar tienmaal werd 
ingeroepen, hing het steeds boven tafel. Bij bezwaren van één partner staakte men de 
discussie snel. Honderden Commissievoorstellen haalden nimmer de eindstreep. Een 
onvoorzien bijeffect van het veto was dat deze voorstellen evenmin konden worden 
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weggestemd, waardoor dossiers jarenlang op tafel lagen. Vandaar dat ook in de 
beeldvorming het werk zich opstapelde. Klachten over Europese stagnatie werden in de 
jaren zeventig gemeengoed. Wat Gemeenschapsjuristen ook mochten beweren, het 
Compromis maakte deel uit van het gezamenlijk leven. 

Zo kwam het zeker over in Groot-Brittannië. Toen het land in 1973 lid werd 
van de Gemeenschap meende de Britse regering dat het Compromis van Luxemburg 
onderdeel was van de jurisprudentie die ze moest – en in dit geval: graag wilde – 
onderschrijven. In tegenstelling tot op het continent had men in Londen conceptueel 
geen moeite met het bestaan van een regel buiten het verdrag. De Britse grondwet zelf 
was immers een set van ongeschreven regels, conventies en praktijken. In Brits 
perspectief was het Compromis een ‘constitutionele conventie’, een ongeschreven, 
dragende regel van een politieke orde.115 

Die gedachte scheen terrein te winnen. In 1979 onderzochten drie ‘wijze 
mannen’ in opdracht van de Europese Raad het functioneren van de instellingen. 
Volgens een hunner hoorden zij in geen van de negen hoofdsteden – ‘of misschien in 
eentje, en zelfs dat weet ik niet meer zeker’ – het pleidooi dat in de Raad per se moest 
worden gestemd wanneer voor een lidstaat vitale belangen op het spel stonden.116 
Blijkbaar hadden ook de Vijf zich inmiddels met de leefregel uit het Compromis 
verzoend. 

Wel was meerdere malen een poging ondernomen de vetopraktijk in te dammen 
binnen de in Luxemburg bedoelde grenzen. Het veto moest een wapen voor 
noodsituaties worden, geen achteloos getrokken kaart. Een verklaring in die richting van 
de regeringsleiders uit 1974 had enig effect. Men noteerde nadien een zekere toename 
van meerderheidsbesluiten. (Volgens een Belgische diplomaat werd tussen 1966 en 1974 
in de Raad in totaal tussen zes en tien maal gestemd, tussen 1975 en 1979 ongeveer 
vijfendertig keer.117) Vooral besluiten met een intrinsieke deadline, bijvoorbeeld de 
vaststelling van het jaarlijkse budget, konden bij meerderheid werden genomen. Ook 
was geopperd dat het motief voor het veto op schrift moest worden gesteld, opdat de 
betrokken regering de verantwoordelijkheid van een impasse zou dragen ten overstaan 
van de publieke opinie. Langzaam veranderde zo de sfeer. 

Een belangrijk voorval had plaats op 18 mei 1982. De Raad ging voor het eerst 
over tot stemming tegen de uitdrukkelijke wens van een lidstaat. Het ging om het 
jaarlijkse besluit over de landbouwprijzen. De Britten hadden eerder met die prijzen 
ingestemd, maar wilden nu per veto de besluitvorming blokkeren vanwege heibel over 
het budget – een ander dossier. Dit werd niet aanvaard. De ‘gewichtige belangen’ uit het 
Luxemburgse akkoord dienden volgens een meerderheid van de Raad de zaak zelf te 
betreffen. De Belgische voorzitter zette de stemming door. Londen werd alleen 
gesteund door Kopenhagen en Athene en overstemd. De Britten meenden slachtoffer 
te zijn van de eerste schending van het Compromis ooit. Een oud-minister, aanwezig 
toen premier Heath in 1971 tijdens de lidmaatschapsonderhandelingen met de Franse 
president overeenkwam dat vitale beslissingen bij unanimiteit genomen zouden blijven, 
was woedend. Hij waarschuwde dat de Gemeenschap het lot van ‘een gevallen eik’ 
wachtte wanneer de Tien niet begrepen dat respect voor het Compromis van 
Luxemburg essentieel was voor haar werking en overleven.118 Opmerkelijk was 
inderdaad dat Parijs zich bij de oude Vijf (en Dublin) schaarde. De Franse minister van 
landbouw preciseerde na afloop: het Compromis werd door haar regering niet 
opgegeven, maar ‘il n’a jamais eu et ne peut avoir pour objet de permettre à un Etat 
membre de paralyser le fonctionnement de la Communauté’.119 

Dit precedent gaf een belangrijke draai aan de werking van het Compromis. 
Enerzijds diende men zijn partners in de Raad te overtuigen dat het ingeroepen 
nationaal belang serieus en terzake was. Zomaar wat roepen ging niet. Anderzijds ging 
het belang van de Gemeenschap als geheel gewicht in de schaal leggen bij de 
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oordeelsvorming. De kleine concessie die de Vijf in 1966 in de tekst hadden gepriegeld 
(in de slotzin van punt 1) droeg vrucht. Voor het eerst werkte de politieke notie van het 
‘belang’ tegen het veto, ten gunste van de gezamenlijkheid. 

Hiermee was het Compromis niet van tafel. Toch is deze stemming uit 1982 een 
keerpunt. Vier politieke feiten hadden bijgedragen aan de veranderde ambiance. Ten 
eerste was er sinds 1979 een rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Dit ontdekte 
snel dat meerderheidsbesluitvorming in de Raad een voorwaarde was voor een 
zelfstandig politiek bestaan. Het begon zich dus te roeren, hetgeen weerslag had op de 
parlementsgevoelige Duitse en Italiaanse regeringen. Ten tweede was in 1979 in Groot-
Brittannië Thatcher aan de macht gekomen. Zij prikkelde haar partners met de 
ongegeneerde wijze waarop ze blokkades opwierp. Ten derde was in 1981 Griekenland 
toegetreden als tiende lid en zaten Spanje en Portugal in de wachtkamer als elf en twaalf. 
Deze toename van het aantal leden versterkte het argument dat het veto onwerkbaar 
werd. Ten vierde kozen de Fransen in mei 1981 met Mitterrand voor het eerst sinds de 
Generaal een president die kon regeren zonder de gaullisten. Dit laatste feit was 
doorslaggevend. De opening werd echter niet meteen ten volle benut, zoals bleek bij de 
ondertekening van een plechtige Verklaring over Europa (1983). Terwijl de oude Vijf – 
Duitsland, Italië en de Benelux – de afschaffing van het ‘Luxemburgse veto’ bepleitten, 
hield Frankrijk er evenals de vier nieuwe lidstaten aan vast. 
Mitterrands bekering kwam een jaar later. Na het echec van zijn socialistische 
experiment zocht hij in Europa een nieuw projectiescherm voor hoop en 
staatsmanschap.* Drie weken voor de Europese verkiezingen van juni 1984 zei de 
Franse president in het Straatsburgse Parlement, meermalen onderbroken door applaus: 
‘Comment l’ensemble complexe et diversifié qu’est devenue la Communauté peut-il se 
gouverner selon dès règles de la diète de cet ancien royaume de Pologne, donc chaque 
membre pouvait bloquer les décisions ? On sait comment cela est fini. Il est temps de 
revenir à une pratique plus normale et plus prometteuse, le Gouvernement français, qui 
avait été à l’origine de ce compromis, a déjà proposé d’en restreindre l’usage à des cas 
précis. La pratique plus La pratique plus fréquente de voter sur des questions 
importantes annonce le retour aux Traités.’120 

Deze plechtstatige toespraak, bijna een Europese geloofsbelijdenis, bezegelde 
het einde van de gaullistische doctrine. De weg naar meerderheidsbesluitvorming lag 
open. Opvallend is het gebruik van de leuze, destijds populair in Brusselse kringen, van 
de ‘terugkeer naar het Verdrag’. De term is een briljante leugen. Het betrof een 
terugkeer naar een plek waar Europa nooit was geweest. De reis naar terra incognita die 
De Gaulle op 1 januari 1966 had geweigerd te maken werd achttien jaar later door 
Mitterrand verkocht als een thuiskomst in de haven. 

Dit is het genie van het Compromis van Luxemburg: de politieke sprong naar de 
meerderheid kon worden verhuld als het intrekken van een voorafgaande juridisch 
misstap. De twee werelden van verdragsrecht en machtspolitiek die het akkoord tot 
samenleven had gedwongen, waren inmiddels beter op elkaar ingespeeld. Beide partijen 
hadden geleerd dat dubbelzinnigheden behalve weggeredeneerd ook konden worden 
benut. Dankzij de duurzame overstap over de stichtingsrivier uit 1966 kon elke lidstaat 
het gewicht haast ongezien van het ene naar het andere been verplaatsen. Zo stichtte 
Europa zichzelf achterwaarts. 
 Vanaf nu ging het snel. In juni 1984 zetten de leiders in Fontainebleau een 
institutioneel comité aan het werk, een jaar later besloten ze in Milaan onder aanvoering 
van Craxi dat een formele verdragswijziging nodig was. Oogmerk was de 

                                                 
* Het keerpunt had plaats – ‘op 23 maart 1983, om elf uur in de ochtend, na een stevig debat in de 
ministerraad’ – toen de Franse president erkende dat zijn land niet uit het Europese monetaire stelsel kon 
stappen, zoals werd bepleit, zonder de eigen economie ernstig te schaden. (Henri Emmanuelli, in: Le 
Monde, 3 september 2007) 
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totstandkoming van een binnenmarkt per 1992. Het Britse plan de hiervoor benodigde 
vernieuwing te beperken tot een ongeschreven ‘constitutionele conventie’, een afspraak 
buiten het verdrag naar voorbeeld van het Luxemburgse akkoord, stuitte op onbegrip.* 
In het nieuwe verdrag, de Europese Akte, werd met instemming van alle leden voor vijf 
verdragsartikelen meerderheidsbesluitvorming ingevoerd.  

De afspraken vanwege de markt hadden hun weerslag op de verhouding tussen 
de leden en hun kring. Mét Europa’s inhoud veranderde prompt de vorm. Dit bleek op 
de eerste vergadering van de Raad na de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag, op 20 
juli 1987. De ministers besloten tot een nieuw huishoudelijk reglement. De 
Raadsvoorzitter, die dat voorheen alleen op eigen initiatief deed, is sindsdien verplicht 
tot stemming over te gaan wanneer een meerderheid van de ministers daarom vraagt. 
Zo kan een vastbesloten meerderheid het een minderheid heel moeilijk maken. Zo 
blijkt: historische omwentelingen zitten vaak in een klein hoekje van de procedure. 
 

2. Een schim boven tafel – 1987–heden 
 
Bestond het Compromis van Luxemburg na 1987 nog? Dit is een twistpunt met haast 
theologische dimensies. In de happy-end-versie van de nageschiedenis wordt beweerd dat 
het Compromis sinds de Europese Akte niet meer geldig is. Opgeruimd staat netjes, is 
het gevoelen in de binnensfeer. Anderen stellen dat het nog steeds van kracht blijft, als 
een onzichtbare schim boven de tafel. Deze kwestie kan het beste worden beslecht met 
een blik op de stem- en onderhandelpraktijk. Dit is de eerste lijn waarlangs de gedachte 
dat het Compromis simpelweg is afgestorven zal worden ontzenuwd. 
 In Gemeenschapskringen meende men eindelijk van deze doorn verlost te zijn. 
Hiervoor pleit dat de besluitvorming in de praktijk op gang kwam. Het ‘Luxemburgse 
veto’ werd niet meer met succes ingeroepen. In deze visie gebeurde dit voor het laatst 
kort voor de Top van Milaan in 1985, met een Duits veto op de landbouwprijzen. 
Bovendien wordt het principe van meerderheid niet meer betwist. Er wordt in de Raad 
met enige regelmaat gestemd. 

Daartegenover stelde de Britse minister van buitenlandse zaken Howe, tijdens 
het ratificatiedebat in april 1986 in het Lagerhuis: ‘as a last resort, the Luxembourg 
Compromise remains in place untouched and unaffected. (..)It is not a provision of the 
Treaty; it is a component of political reality in the Community (..) and is in no way affected one 
way or the other by the Single European Act.’121 Zijn Franse collega betoogde hetzelfde 
in de Assemblee. Weliswaar was dit nog voor inwerkingtreding van de Europese Akte, 
maar bij de ratificatie van het daaropvolgende verdrag, in 1992, lieten zowel Howes 
opvolger Hurd in Londen als de Franse premier Bérégovoy in Parijs vergelijkbare 
geluiden horen. Zij zeiden dat het Compromis bestond, dus dan bestond het. 

De tegenstrijdigheid tussen de opvatting dat het Compromis is verdwenen en 
dat het nog boven tafel hangt is overkomelijk. De veranderde praktijk in de Raad 
enerzijds en genoemde verklaringen van nationale politici anderzijds duiden erop dat 
men terug is bij de Franse positie van 1966: het Compromis als mogelijkheid van een 
blokkade in extremis. Een verzekering voor het geval van vitale dreiging. 

Toch was de situatie in twee decennia sterk veranderd. De belangen van de 
lidstaten waren tussen 1966 en 1987 dermate naar de zijde van de gezamenlijkheid 
verschoven dat het politieke veto moeilijk bruikbaar werd. Londen ervoer dit toen het 
richtlijnen over ouderschapsverlof en werktijden wilde blokkeren, in 1992–1993. De 
Britten overwogen het veto in te roepen maar zagen ervan af ‘on the grounds that the 
exercise might backfire’.122 Ze kozen ervoor de zaak aan te vechten via het Europese 

                                                 
* Thatchers minister Howe vertelt achteraf: ‘Many times I explained this informal ‘British’ approach to 
groups of bewildered continental parliamentarians for whom charters, declarations, solemn acts, single 
acts, constitutions even, were their real raison d’être.’ (Howe, Conflict of loyalty, 408) 
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Hof. Dreigen te schieten kon nog wel, maar ook Parijs en Londen begonnen te vrezen 
dat echt schieten hun positie vooral zou schaden. De overstap die het Compromis 
mogelijk maakte ging functioneren. In de feiten leunden de lidstaten steeds meer op hun 
gestichte been, maar voor noodgevallen hield men ook de andere voet aan de grond – 
en zo kon het ook aan het thuispubliek worden verteld. 

Hoewel de weg naar meerderheidsbesluitvorming is geklaard, blijft consensus de 
hoofdregel in Europa. Die consensus wordt sinds 1987 niet langer bereikt ‘in de 
schaduw van het veto’ maar ‘in de schaduw van de stemming’.123 Naar schatting ruim 
tachtig procent van alle besluiten die volgens het verdrag bij meerderheid kunnen 
worden genomen, wordt heden ten dage bij consensus afgehamerd.* Elke minister weet 
dat het nuttiger is enkele concessies binnen te halen in het geven en nemen aan de 
onderhandelingstafel, dan erbuiten te blijven en het op een eenzaam ‘tegen’ te laten 
aankomen. Ook de lidstaten in de meerderheid trekken liefst zo veel mogelijk 
tegenstemmers aan boord, uit solidariteit en om toekomstige problemen met de 
naleving te voorkomen. De dreiging van de meerderheid produceert unanimiteit. Zo 
wordt ook zonder feitelijke meerderheidssprong de druk van de gezamenlijkheid ten 
opzichte van de leden wezenlijk vergroot. 

In deze consensusgemeenschap wordt het Compromis van Luxemburg nog een 
heel enkele keer ingeroepen. Het werkt als onderhandelingswapen waarmee een minister 
duidelijk maakt dat de bezwaren van zijn lidstaat tegen een voorstel buitengewoon 
ernstig zijn. Het wachtwoord is ‘vitale belangen’ of ‘heel zware belangen’. Deze verhulde 
verwijzing is veelal afdoende om tot een akkoord te komen, dankzij een 
uitzonderingsbepaling, overgangstermijn of andere juridische slimmigheid.  

Nog steeds zijn er lidstaten die het Compromis van Luxemburg in leven willen 
houden. Twee weinig bekende gevallen uit de laatste tien jaar tonen hoe en waarom dat 
gebeurt. Hoofdrolspelers zijn Spanje en Polen, met bijrollen voor de Fransen en de 
Britten. 

In 1999 had Madrid een probleem met een richtlijn over luchtvaartveiligheid. 
Het ging niet om de inhoud, maar om het feit dat de richtlijn de erkenning van de Britse 
soevereiniteit over een nabij Gibraltar gelegen vliegveld zou betekenen. Al sinds deze 
mediterrane rotspunt bij het vredesverdrag van Utrecht van 1713 aan Groot-Brittannië 
werd toegewezen – in de hoogtijdagen van het Europese statengezelschap – vormt 
Gibraltar een twistappel tussen Londen en Madrid. In een ambassadeursvergadering van 
de Unie, voorjaar 1999, betoogde de Spanjaard dat hij de luchtvaartrichtlijn kon vetoën, 
omdat deze de soevereiniteit van zijn land raakte. Dit veto werd, hoewel beiden 
inhoudelijk met het voorstel instemden, gesteund door de Franse én de Britse 
ambassadeur. Het ging Parijs en Londen om het principe, om het overeind houden van 
de solidariteit met een minderheid. De stemming werd afgeblazen. Pas een paar jaar 
later werd op basis van een nieuw voorstel een luchtvaartrichtlijn aangenomen. 

Een vergelijkbare, meer hilarische episode had plaats op 20 februari 2006 – 
veertig jaar inmiddels na de totstandkoming van het Compromis. Polen had bezwaren 
tegen de hervorming van de suikerbietenmarkt. Een akkoord daarover, drie maanden 
eerder bereikt, moest nog door de landbouwministers worden bekrachtigd. Warschau 
wilde een tegemoetkoming van vijftig miljoen euro voor de eigen suikerboeren. Hoewel 
de partners hadden gemopperd dat je voor zo’n klein bedrag niet aan de noodrem ging 
hangen, had de Poolse minister tevoren per brief aangekondigd het Compromis van 
Luxemburg in te zullen roepen. De delegatie van Hongarije, nog geen twee jaar lid van 

                                                 
* Dit dus nog afgezien van de verdragsbepalingen die formeel de unanimiteit vergen. Dergelijke ‘legale’ 
veto’s, in onderscheid van het ‘illegale’ veto uit het Compromis, zijn er voor onder meer buitenlandse 
zaken, defensie, belastingen, sociale zaken, strafrecht, alsmede verdragswijziging, uitbreiding en budget. In 
de verdragswijzigingen sinds 1985 ging een belangrijk deel van het gesprek tussen de lidstaten over de 
formele afschaffing van zulke veto’s – teken dat het beginsel van meerderheidsbesluiten politiek is aanvaard. 
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de Unie, moest bij de juristen aan tafel informeren wat dat in hemelsnaam beduidde. 
Parijs en Londen konden zonder uitleg. Zowel de Franse als de Britse landbouwminister 
hadden van hun regeringsleider de opdracht gekregen dit Poolse veto te steunen, om 
principiële redenen, hoewel ze als vakminister juist voor het bietenplan waren. 

In de landbouwraad zelf ontstond algehele verwarring. De Poolse minister deed 
fier zijn beroep op de ‘vitale’ belangen van zijn land. Toch werd hij overstemd. Het 
bietenplan werd aangenomen met tegenstemmen van alleen Polen, Griekenland en 
Letland. Wat was gebeurd? De dienstdoende tolk Pools-Frans, schijnbaar onbekend met 
het Compromis, herkende het wachtwoord niet en vertaalde ‘vitaal’ slapjes met zoiets als 
‘belangrijk’. Daarop kon de Franse minister zonder gewetensbezwaar doen wat zijn 
Britse collega toch al van plan was: de instructie uit de hoofdstad negeren en gewoon 
voor stemmen. De arme Poolse minister, die ter vergadering niet protesteerde, moet 
hebben gedacht dat zijn vetokaart niet werkte... Was de minister meer ervaren geweest, 
dan had hij de zaak met trekken en duwen doorverwezen naar de Europese Raad. 
 

3. De opvolgers – 1974–heden 
 
Zelfs wie meent dat het Compromis is afgestorven en ook geen schim boven de 
vergadertafel meer is, zal moeten erkennen dat het opvolgers heeft gekregen. Dat is de 
tweede lijn waarlangs het communautaire standaardrelaas kan worden ontzenuwd. De 
noties ‘belang’, ‘tijd’ en ‘gezag’ waarvoor het Compromis een plaats opeiste, hebben zich 
namelijk sinds 1966 geleidelijk, steeds tegen de Brusselse orthodoxie in, ook formeel een 
plaats in het gezamenlijke leven verworven. Anders gezegd: de eigenschappen van de 
door het Compromis geopende informele tussensfeer van de lidstaten zijn voor een deel 
geformaliseerd. Het verband is gepolitiseerd. 

De sleutelrol lag bij de Europese Raad van regeringsleiders. Zijn oprichting in 
december 1974 diende onder meer ter opruiming van de blokkades die waren ontstaan 
door het ‘Luxemburgse veto’. Wanneer de ministers die in de verschillende 
Raadsconstellaties – landbouw, transport, handel – onderhandelden over deelbelangen 
er niet uitkwamen, dan bood de Europese Raad een finaal beslisorgaan waar de knoop 
vanuit het perspectief van ieders algemene belang kon worden doorgehakt. Het 
doorschuiven van een beslissing naar de nationale leiders betekende enerzijds tijdwinst, 
anderzijds de kans méér deelbelangen te vervlechten tot een algemeen aanvaardbaar 
akkoord. De Toppen zijn bij uitstek het onderhandelingsforum waar de lidstaten 
gezamenlijk spreken tot de lidstaten afzonderlijk, inclusief semi-openbare druk die 
vraagt om een ‘resultaat’. 

Vanaf het moment dat de vakministers hun besluiten ‘onder de schaduw van de 
stemming’ gingen nemen, ontstond een boeiend samenspel tussen de Raad en de 
Europese Raad. Een minister die op een deelbelang dreigt te worden overstemd, doet 
soms een diplomatieke noodgreep om het besluit te weerstreven, met in het 
achterhoofd dat zijn baas op de eerstkomende Top wellicht een toezegging gedaan kan 
krijgen. Dit gebeurt vaak informeel, bijvoorbeeld door een (willekeurig) ander dossier 
waarvoor unanimiteit geldt te blokkeren zolang het punt waarop men overstemd dreigt 
te worden niet van tafel is. Omgekeerd vragen de Raadsjuristen, wanneer zij de troef van 
het ‘Luxemburgse veto’ door een vakminister horen uitspelen, namens de voorzittende 
lidstaat aan betrokkene of deze het thuis met zijn regeringsleider heeft overlegd. Als 
politiek wapen vereist het Compromis politieke dekking. 

Een recent voorbeeld was de dreiging van de Bulgaarse regering in oktober 2007 
een bepaald akkoord met Montenegro niet te tekenen zolang de Europese Centrale 
Bank de cyrillische spelling voor ‘euro’ niet had goedgekeurd. Het probleem werd op de 
eerstvolgende Europese Raad opgelost – ten faveure van Sofia. 
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Een drastische variant van deze tactiek is ook beproefd. Toen in maart 1996 de 
gekke-koeiencrisis uitbrak in Groot-Brittannië en de paniek naar het continent 
oversloeg, besloot een Europees expertcomité tot een tijdelijk verbod op de export van 
Brits rundvlees naar de rest van de Unie. In Londen was men verbolgen. Het 
wetenschappelijke bewijs voor de link tussen gekke-koeienziekte en de volksgezondheid 
was mager en vooral, er was geen reden voor discriminatie van alléén Brits vlees. De 
Commissie erkende dit in mei, maar onder druk van bezorgde consumenten weigerde 
een blokkerende minderheid van lidstaten ook toen nog het verbod te versoepelen. Een 
woedende premier Major kondigde in het Lagerhuis een politiek van totale obstructie 
aan: ‘We cannot continue business as usual within Europe when we are faced with the 
clear disregard by some of our partners of reason, common sense, and British 
interests.’124 Hij gaf zijn ministers opdracht alle besluitvorming waar unanimiteit gold te 
blokkeren totdat een oplossing was gevonden. Het doel was het onderwerp rundvlees 
bovenaan de agenda van de eerstvolgende Europese Raad te krijgen. Dit lukte. De 
Britten kregen er genoegdoening en op 24 juni beëindigde Major de obstructie. Meer 
dan zeventig unanimiteit eisende besluiten zouden intussen zijn opgehouden. Frappant 
is hoe de Britse premier de instelling van deze opmerkelijke blokkade – een juridische 
variant van de lege stoel van De Gaulle – in zijn memoires rechtvaardigt: ‘I had played 
by the club rules and the club had changed them.’125 Het negeren van de gedragsregel uit 
het Compromis stond gelijk aan verraad van het clubgevoel, dat de tussensfeer draagt. 

De beroepsmogelijkheid bij de Europese Raad is in het Europese buitenlandse 
beleid geformaliseerd. De richtinggevende buitenlandpolitieke besluiten worden bij 
consensus genomen, maar sommige uitvoeringsbesluiten bij meerderheid (althans 
volgens het verdrag). Opmerkelijk is hoe het verdrag van Amsterdam (1997) een 
uitzondering verwoordt: ‘Indien een lid van de Raad verklaart om belangrijke, nader 
genoemde redenen van nationaal beleid voornemens te zijn zich te verzetten tegen de 
aanneming van een besluit dat met gekwalificeerde meerderheid van stemmen moet 
worden aangenomen, wordt niet tot stemming overgegaan. De Raad kan met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen verlangen dat de aangelegenheid voor een 
besluit met eenparigheid van stemmen wordt voorgelegd aan de Europese Raad.’126  

Deze bepaling, die bekend staat als de noodrem, is te lezen als de eerste 
verdragsrechtelijke opvolger van het Compromis van Luxemburg. De elementen zijn 
dezelfde: overwegingen van nationaal belang geven recht op uitstel, namelijk tot aan de 
eerstkomende Top, waar bij consensus wordt beslist. (En passant wordt zichtbaar hoe de 
Europese Raad zich als politiek lichaam binnendrong via precies de bres die het 
Compromis sloeg in het juridische keurslijf van het verdrag.) In het verdrag van 
Lissabon (2007) is deze noodrem gehandhaafd, maar de formulering aangescherpt tot 
‘om vitale, nader genoemde redenen van nationaal beleid’ – een woordkeuze die zwanger 
is van herinneringen aan het Compromis.127 Vergelijkbare noodremmen zijn in dat 
verdrag opgenomen voor wetgeving op het gebied van familierecht en strafrecht. 
 De derde veronachtzaamde politieke notie die het Compromis in de Europese 
orde binnenbracht, ‘gezag’, heeft zich anders doen gelden dan beide andere. De lidstaten 
erkenden in 1966 dat Europese besluiten rusten op het gezag van de staten. De 
gaullistische les dat Europese besluiten in fine niet tegen de zin van een nationale 
regering kunnen worden afgedwongen, staat als een huis. Voor het neerslaan van een 
boerenopstand over de graanprijs ontberen de Europese instellingen nog steeds het 
gezag.* Tegelijk weten we inmiddels dat deze situatie de overgang naar 

                                                 
* Hieraan werd opmerkelijk openhartig herinnerd door de Franse president Sarkozy in een rede voor het 
Europese Parlement op 16 december 2008. Hij berichtte er als voorzitter van de Europese Raad over het 
de week ervoor door de regeringsleiders bereikte akkoord over energie en klimaat. Dit pact zou een 
ingrijpende aanslag op ieders economie betekenen. Expliciet weerlegde Sarkozy de enkele maanden eerder 
in het Parlement geuite zorg dat hij, hoewel de meerderheid gold, naar unanimiteit wilde streven, met het 
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meerderheidsbesluitvorming niet heeft verhinderd (hetgeen De Gaulle zou hebben 
ontriefd). Deze overgang heeft evenmin tot gevolg gehad dat Europese besluiten 
voortaan rusten op het gezag van de instellingen (hetgeen Hallstein zou betreuren). Het 
is anders gegaan: in plaats van op de staten afzonderlijk rusten Europese besluiten nu op 
de staten gezamenlijk. Veranderd is derhalve de bereidheid van de nationale regeringen 
verantwoordelijkheid te nemen voor Europese besluiten, ook wanneer ze zelf zijn overstemd. 

Verantwoordelijkheid ervoor nemen wil zeggen: de besluiten als Europese 
besluiten verdedigen ten overstaan van eigen parlement en publieke opinie. Zodra er 
sprake is van meerderheidsbesluiten dienen nationale regeringen, of ze het leuk vinden 
of niet, op te treden als vertegenwoordiger van een Europees gezag. De staatkundige 
gevolgen hiervan zijn aanzienlijk. De moeilijkheden die regeringen bij deze taak 
ondervinden zijn een drijfveer in hun halfslachtige zoeken naar een gezamenlijk 
Europees publiek. 
 
De twee constitutionele grondvragen die het stichtingspact had opengelaten – of al te 
voortvarend beantwoord – zijn in de loop van drie decennia uitgekristalliseerd. Ten 
eerste hebben de stichterstaten in de twaalf jaar na het arrest Van Gend & Loos (1963) 
alle erkend dat hun gezamenlijke rechtspraak voorrang heeft boven hun individuele. 
Hiermee waren de staten juridisch getemd. Europa werd een rechtsorde, met als 
juridische spreekbuis het Hof. Ten tweede hebben alle lidstaten gaandeweg aanvaard dat 
zij deel uitmaken van een politiek lichaam waarin ze kunnen worden overstemd. Tegelijk 
hebben allen de zekerheid dat als zij iets écht niet willen en ze dat geloofwaardig 
duidelijk kunnen maken, er een oplossing wordt gevonden. Deze verzekering, een soort 
Bill of rights voor de staten, verwierven ze in 1966, in de zwaarste Europese crisis ooit. 
Hoewel het betreffende akkoord vrijwel uit het publieke zicht is verdwenen, blijft de 
grondnorm die het uitdrukte van kracht. Alle naleving van Europese besluiten komt uit 
de wil van de lidstaten. Consensus is de standaard. Vandaar ook dat Europa’s politieke 
spreekbuis niet de volgens velen hiertoe voorbestemde Commissie werd, maar de Raad 
van ministers en later de Europese Raad van de regeringsleiders. 

Aldus is de situatie dat enerzijds het verdrag de staten afzonderlijk heeft getemd, 
anderzijds de staten gezamenlijk het politieke heft stevig in handen hebben genomen. 
Dankzij de duurzame overstap over de stichtingsrivier die het akkoord van Luxemburg 
mogelijk maakte, kon Europa zich behalve tot een rechtsorde ook tot een politiek 
lichaam ontwikkelen. Het is een werkelijkheid waar De Gaulle noch Hallstein zich in 
zouden herkennen, maar die wel de onze is. 
 
Zie daar het geheim van de tafel. Belangrijker dan de formele besluitvormingsregels is 
het feit dat men samen aan tafel zit. Niet zomaar een tafel, maar een tafel waar dingen, 
alleen al vanwege de band van het verdrag, tot gezamenlijk probleem moeten worden 
gemaakt en waar dus het vinden van een oplossing een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid wordt. Het betekent dat zodra er een regel is, welke dan ook, om 
tot een besluit te komen, deze de besluitvorming bevordert. Onder druk komt er altijd 
een besluit uit. 

                                                                                                                                          
risico op een echec of chantage vandien. ‘J’ai accepté l’unanimité pour une raison simple, c’est que le 
choix environnemental que fait l’Europe ne doit pas être un choix subi, il doit être un choix revendiqué. 
Imaginez la faiblesse d’un accord obtenu à la majorité avec une partie des pays qui n’aurait pas adhéré au 
Pacte. Quelle aurait été la crédibilité du paquet énergie climat, ratifié à la majorité alors que chacun voit 
bien que c’était l’unanimité qui était la garantie du respect de nos engagements politiques?’ In een 
omkering van oude denkschema’s verschijnt de unanimiteit hier als teken van Europese vrije wil. Het 
verbaasde niet dat de Fransman verderop in zijn redevoering in gaullistische trant stelde: ‘On ne 
construira pas l’Europe contre les Etats.’ Een verschil met De Gaulle is dat voor Sarkozy Europa wordt 
gevormd door de staten gezamenlijk – reden wellicht dat het Parlement toch langdurig voor hem 
applaudisseerde, zoals het voor de Generaal denkelijk niet zou hebben gedaan. 



 76 

Hoe dat gaat – het getrek en geduw, de open kaarten, de kaarten tegen de borst, 
de dubbele kaarten, de kladjes met voorstellen, de achterkanten van menu’s met 
berekeningen, de deals tijdens een schorsing op de wandelgangen, of juist tevoren klaar 
gestoofd in een hoofdstad – dat is een ander verhaal. Maar ook deze kleine geheimen 
dragen bij aan het succes van de Europese tafel, aan haar Geheim met een grote G. 
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Consider then duly before you leap, for after the Rubicon is once passed, 
 there is no retreat.128 

Centinel (1787) 
 
 
2 DE SPRONG 
 
Een Europees verdrag wordt pas van kracht als het zich door twee poorten van 
unanimiteit heeft gemanoeuvreerd: eerst de ondertekening door de regeringsleiders of 
regeringsvertegenwoordigers van alle deelnemende staten, dan de instemming van alle 
afzonderlijke bevolkingen per referendum of parlementsbesluit. Tussen de eerste en de 
tweede poort ligt een onzekere periode. Steeds duikt namelijk de vraag op: hoe moet het 
verder als, ondanks hun aanvankelijke instemming op regeringsniveau, uiteindelijk toch 
niet alle staten ratificeren? 
 Meest recent begon een dergelijke periode van onzekerheid met de 
ondertekening van het verdrag van Lissabon op 13 december 2007. De kans was 
aanwezig, zo had de ervaring geleerd, dat niet alle zevenentwintig parlementen of 
bevolkingen ermee zouden instemmen. Een half jaar later was het inderdaad raak: de 
Ierse bevolking stemde nee. Daarmee kwam de ratificatie tot stilstand. Wat nu? 
 In de kern zijn er steeds drie mogelijkheden. Juridische continuïteit: één enkele 
nee-stem haalt het verdrag onderuit, dus alles blijft bij het oude. Constitutionele breuk: 
de ja-zeggers – maar met minimaal hoeveel? – gaan verder met een kleinere Unie en 
laten de nee-zeggers onderweg achter. Politieke dwang: de ja-zeggers zetten druk op de 
nee-zeggers alsnog mee te doen of een nieuwe gezamenlijke oplossing te aanvaarden.  
 Welke variant boven komt drijven, hangt sterk af van de situatie, van de 
krachtsverhoudingen tussen ja en nee. Zo konden de relatief kleine en perifere staten 
Denemarken en Ierland na hun nee-stem in respectievelijk 1992 en 2001 tot een tweede 
referendum worden gedwongen, het grote en centraal gelegen Frankrijk na zijn non van 
2005 niet. (Als Nederland na zijn nee van 2005 alleen had gestaan, had het zonder 
twijfel tot een nieuw referendum kunnen worden gedwongen. De bevolking besefte niet 
dat ze schuilde achter het Franse nee en de Britse wens tot pauze.) Alleen al uit dit 
verschil blijkt dat we niet in het domein van het strikt juridische zijn. De historische 
krachten achter en motieven voor een verdragswijziging verdwijnen niet door het 
ontbreken van één handtekening. Hoewel formeel de unanimiteit geldt, doet een 
meerderheid zijn druk voelen.  
 Wat zou een overgang naar meerderheid bij ratificatie kunnen betekenen? Hoe 
zou die eruit zien? Of is dit geen zinvolle manier van spreken? 
 
 1 Een toverspreuk 
 
Alvorens de Europese situatie te onderzoeken, een omweg via de Verenigde Staten. In 
het laatste kwart van de achttiende eeuw stond men er voor dezelfde kwestie. Dertien 
kleine staten in Noord-Amerika waren sinds 1776 onafhankelijk van moederland Groot-
Brittannië. Ze twijfelden of ze het beste als dertien of als één het wereldtoneel konden 
betreden. Hoe uit een veelvoudige orde in een enkelvoudige te stappen? Hoe zichzelf te 
stichten? In vliegende vaart hakten ze de knoop door en verzonnen ze een manier, met 
een ongeduld dat ook destijds al de diplomaten van het oude continent verbaasde. Deze 
fascinerende geschiedenis biedt een spiegel voor de Europese stichting.* 

                                                 
* Voor de goede orde: hier is géén omvattende historische vergelijking van de Amerikaanse staatsvorming 
met de Europese eenwording beoogd. Gezien alleen al het immense verschil in tijd en in ruimte is dit 
weinig zinvol. De tijd: dertien juist bevrijde koloniën anno 1787, nog voor de natiestaat, versus de 
gevestigde maar verzwakkende natiestaten op het oude continent anno 1945. De ruimte: een immens, leeg 
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 Wie in die spiegel iets wil zien, moet dan niet vergeten dat ook het Amerikaanse 
stichtingsmoment achteraf is gemythologiseerd. Het is het verhaal van een zomer in 
Philadelphia waarin onder voorzitterschap van Founding Father George Washington door 
helden van de geest als James Madison, Alexander Hamilton en Benjamin Franklin een 
briljante grondwet werd opgesteld, die nog steeds van kracht is. Na die droomstart kon 
het met de groei naar wereldmacht eigenlijk niet meer missen; bijna vanzelfsprekend dat 
die dertien staatjes één werden, lijkt het nu. In Europa menen we zelfs te weten waarom 
het zo makkelijk ging: de Amerikanen spraken allemaal dezelfde taal, hadden zich net 
samen onder het juk van Londen uit gevochten, dus wat lag meer voor de hand dan één 
land te worden? Zo is het Amerikaanse begin vanzelfsprekend gemaakt. Feit is, de zaak 
werd destijds volstrekt anders beleefd. Men hoeft maar een middagje oude pamfletten te 
lezen, te genieten van het eind-achttiende-eeuwse retorische vuurwerk tussen 
federalisten en antifederalisten, om te begrijpen dat dit een politiek drama was, met een 
even omstreden als onverwachte historische uitkomst. Het is dus nuttig aan de 
toevalligheden, de onbenulligheden en de meesterzetten van het Amerikaanse begin te 
herinneren. Noodzaak komt altijd pas achteraf. 
 Het verhaal kan wel aanvangen bij de Constitutie. Deze werd van mei tot 
september 1787 opgesteld door afgevaardigden van twaalf van de dertien Amerikaanse 
staten, in een Conventie in Philadelphia. Alleen het kleine Rhode Island had geweigerd 
mensen te sturen. De bedoeling was de Articles of Confederation te herzien. Dat was het 
verdrag uit 1781 waarin de dertien staten na de onafhankelijkheid (1776) hun relatief 
losse samenwerking waren aangegaan. Al snel had men ontdekt – onder meer door een 
muiterij van soldaten – dat het centrale gezag politiek en financieel nogal zwak was. 
Vandaar het idee het confederale pact tussen de Dertien te verbeteren. Gaande die 
zomer ging de Conventie echter een volstrekt nieuw staatsbestel ontwerpen. 
Uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht, belasting, slavernij, persvrijheid – 
weinig bleef onbesproken. Ook werd hard onderhandeld: tussen grote en kleine staten, 
om economische belangen van handelaren, planters, schippers, financiers. Toch lag de 
essentie niet in de vorm van een nationale regering maar in de vraag of die er zou komen. 
Hoewel latere historici haar hebben uitgewist (misschien om de stichtingsmythe niet te 
ontzenuwen) was die grondvraag tevoren helemaal niet beslecht. 
 De coup van de Amerikaanse grondwet ligt besloten in het zevende en laatste 
artikel: ‘The Ratification of the Conventions of nine States shall be sufficient for the 
Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same.’ Deze 
meerderheidsbepaling was beslissend voor het vervolg. Het is de toverspreuk die de 
overgang van de oude naar een nieuwe orde mogelijk maakte, die het pad opende voor 
een geweldloze overgang van veel naar één, van een unie van staten naar een federatie. 
 Dat vrijwel niemand dit ter plekke besefte blijkt uit het debat. De bepaling werd 
kort besproken op 29 augustus 1787. Inzet was de drempel, het minimumaantal 
ratificaties voor inwerkingtreding van de nieuwe grondwet. Afgevaardigde Wilson uit 
Pennsylvanië bepleitte een gewone meerderheid, dus de handtekening van zeven staten 
van de dertien. Randolph uit Virginia koos voor tweederde oftewel negen staten; 
Sherman uit Connecticut voor driekwart oftewel tien staten. Alleen Daniel Caroll uit 
Maryland beweerde dat alle dertien staten moesten instemmen. Anders konden volgens 
hem de van kracht zijnde Articles of Confederation niet worden ontbonden. 

                                                                                                                                          
continent, met alle kans voor recalcitrante minderheden om met de huifkar op weg te gaan naar lege 
prairies, versus een dichte wirwar van bevolkingen en talen op elkaars lip, dus Frontier als bevrijding versus 
grens als noodzaak. Evenmin volgt een poging – ander verplicht nummer in het Europadenken – 
constitutionele lessen te trekken uit de in de Amerikaanse grondwet gekozen vormen, zoals de 
machtsbalans tussen grote en kleine staten of de verhouding tussen wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht. Het gaat hier strikt om een analyse van de politiek-juridische stichtingssprong van 
unanimiteit naar meerderheid, zoals die in Amerika tussen 1787 en 1791 werd gemaakt. 
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 Hoe werd de kwestie beslist? Met een stemming! Op 31 augustus werd de 
drempel vastgesteld op negen staten. De stemming zelf vond niet bij unanimiteit plaats. 
In de politiek zitten grote revoluties soms in de kleine hoekjes van de procedure. Vrijwel 
niemand kwam op het onderwerp terug, in de Conventie noch in de ratificatiedebatten 
in de dertien staten. Toch betekent deze clausule een existentiële breuk met de 
bestaande orde. 
 Caroll uit Maryland had namelijk wel een punt. In de Articles of Confederation 
hadden de dertien staten nog maar kort tevoren een ‘eeuwige Unie’ opgericht, waarin 
elke staat zijn ‘soevereiniteit, vrijheid en onafhankelijkheid’ bewaarde en waarin ze alle 
plechtig hadden verklaard: ‘And the Articles of this confederation shall be inviolably 
observed by every state, and the union shall be perpetual; nor shall any alteration at any 
time hereafter be made in any of them, unless such alteration be agreed to in a Congress 
of the United States, and be afterwards confirmed by the Legislature of every state.’129 
Hier stond zwart op wit dat alle dertien staten, bij monde van hun parlementen, een 
veto hadden op wijzigingen van het confederale pact. 
 De grondwetgevers deden in Philadelphia dus meer dan hun mandaat wat 
oprekken: zij braken met hun gezamenlijke politiek-juridische orde. Artikel VII bevat 
daartoe een dubbele beweging. Eerste beweging: de overgang naar meerderheid. De 
oude Unie kan worden ontbonden zonder unanieme instemming, mits negen op dertien 
staten de nieuwe aanvaarden. Geen woord over het lot van eventuele niet-ratificerende 
staten. Tweede beweging: het aanroepen van het volk-in-meervoud. De Conventie 
vraagt de dertien parlementen zichzelf buiten spel te zetten en de grondwet voor te 
leggen aan dertien speciaal door de bevolking gekozen constitutionele conventies. Ze 
doet dus een beroep op de onderliggende constituerende macht van de dertien 
bevolkingen en omzeilt daarmee de parlementen, de natuurlijke en legitieme verdedigers 
van de bestaande orde. 
 Ter bekroning van deze constitutionele coup matigt de Philadelphia Conventie 
zich op 12 september 1787 de stem van het volk aan – van een volk in enkelvoud 
ditmaal – door de preambule van de grondwet te beginnen met de befaamde, 
ongehoorde formule ‘We, the People of the United States’. Zie daar een instant 
overgang: het precieze moment waarop het volk de staat schept en de staat het volk. 
 
Nu lag er een tekst, maar zonder ratificatie betekende dat weinig. Als de constitutionele 
bluf werd doorgeprikt bleef er van het verziend staatsmanschap uit Philadelphia weinig 
over. Deze fascinerende ratificatiegeschiedenis, die aarzelt tussen dertien en één, met 
haar wendingen en hervattingen, haar propaganda van deur tot deur, haar heftige 
debatten in de pers, haar gesteggel en gemarchandeer, haar memorabele 
conventiezittingen, haar makkelijke ja’s, haar ja’s met de hakken over de sloot én haar 
twee nee’s, duurde formeel van 17 september 1787, laatste dag van de Conventie, tot 21 
juni 1788, ratificatie van de negende staat, New Hampshire. Negen uit dertien: daarmee 
was de drempel bereikt. Maar op dat moment ontbraken nog de beide belangrijkste 
staten, New York en Virginia. Hun dubbele afwezigheid zou het grondgebied van de 
Negen in drie stukken hebben gesneden; het zou zoiets zijn als een verenigd Europa 
zonder Frankrijk en Duitsland. 
 In zenuwslopende weken is eerst Virginia aan zet. De rijke plantersstaat 
verzamelt zich tussen 2 en 27 juni voor een staatsconventie in Richmond. Het ging hard 
tegen hard. Hoezo schreven ze in Philadelphia een grondwet uit naam van één 
Amerikaans volk?, vraagt de antifederalist Patrick Henry in zijn openingsspeech. ‘Who 
authorised them to speak the language of, We, the people instead of We, the States? (..) The 
people gave them no power to use their name.’130 Drie getalenteerde federalisten – 
Madison, Marshall en Randolph – nemen het op tegen de ene Henry. Maar deze houdt 
heroïsche redevoeringen, sleept bijna de winst binnen tot hij, uitgeput, het bot loslaat, 
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om de stemming te verliezen (89 tegen 79). Dat is tien. Inmiddels is achthonderd mijlen 
noordelijker de conventie van New York bijeen in Poughkeepsie, onder voorzitterschap 
van een Clinton. De meerderheid neigt naar nee, maar een scherpzinnige Hamilton 
betoogt en dreigt en wint op 26 juli onverwacht de slag (30 tegen 27). Dat is elf. De 
grote twee staten zijn aan boord. 
 Vier maanden eerder had Rhode Island, dat niet alleen in Philadelphia afwezig 
was maar ook weigerde een conventie te organiseren, per referendum massaal nee 
gestemd. En begin augustus stemde de laatste staatsconventie, die van Noord-Carolina, 
ook tegen. Dus de einduitslag was elf uit dertien. In april 1789 werd voor elf staten 
onvervaard de eerste federale Amerikaanse regering geïnstalleerd. 
 De twee achterblijvers krabden zich achter de oren. Einde 1789 stemde een 
tweede conventie in Noord-Carolina alsnog met de grondwet in. De loop der dingen 
had zich inmiddels doen voelen. Dat had het conventielid Iredell al vijftien maanden 
eerder naar voren proberen te brengen, tijdens de eerste ratificatiepoging van zijn staat: 
‘A gentleman has said that we ought to determine in the same manner as if no state had 
adopted the Constitution. The general principle is right, but we ought to consider our 
peculiar situation. We cannot exist by ourselves.’131 Men kon niet abstraheren van de 
concrete historische situatie, zo beseften nu ook zijn landgenoten. Als laatste zag, in mei 
1790, ook het recalcitrante Rhode Island de feiten onder ogen. Het maakte de overgang 
en trad de Unie binnen.* 
 Deze ratificaties bevestigen het beginsel van meerderheidsratificatie uit artikel 
VII. Op tal van momenten had de zaak kunnen vastlopen. Dit gebeurde niet. Het 
Congres zond, na enige aarzelingen, de ontvangen tekst naar de staten zonder een letter 
te wijzigen. De parlementen van de staten insisteerden niet op hun ratificatierecht, maar 
stelden de gevraagde conventies in.† De gouverneurs organiseerden deze. De kiezers 
kozen er afgevaardigden voor. De staatsconventies redetwistten en stemden. De 
antifederalisten legden zich bij de nederlaag neer. Het oude, confederale Congres 
ontbond zich. Een nieuw, federaal Congres nam zijn plaats in, een president trad aan. 
Met deze daden aanvaardden het publiek en de politici dat twee principes aan het 
confederale pact voorafgingen: ten eerste een constituerende macht van de bevolkingen 
in de staten, ten tweede de voorrang van het geheel op de delen. Allen handelden alsof 
de Articles of Confederation al waren ontbonden. 
 

                                                 
* Dat de Amerikanen de frappante episode van dit dubbele nee uit 1788 ook zelf zijn vergeten bleek uit de 
verontwaardigde reacties in de Amerikaanse pers na afloop van het Frans-Nederlandse nee tegen het 
Europese grondwetsverdrag, in mei en juni 2005. De gedachte dat deze twee bevolkingen mogelijk 
opnieuw zouden moeten stemmen, zoals onmiddellijk bepleit door onder meer de Spaanse premier, 
scheen de transatlantische verdedigers van de ware democratie een gotspe. Een Amerikaanse columnist 
rapporteerde in de Financial Times: ‘Viewed from abroad, the EU innovation of the ‘re-vote’ – simply 
ignoring referendum results that are unpleasant and resubmitting them with superficial changes until 
citizens can no longer muster the energy to resist them – played a pivotal role. It has been much written 
about in the US in the past week, always with disapproval and often with incredulity.’ (Christopher 
Caldwell, Financial Times, 3 juni 2005, ‘Europe shocks true democrats’) Deze vergeetachtigheid jegens het 
eigen verleden is behalve ironisch ook leerzaam; ze bewijst hoe succesvol de Amerikaanse stichtingsmythe 
de arbitraire rommeligheid van de eigen overgang heeft uitgewist ten gunste van de vanzelfsprekendheid 
ervan. 
† Overigens ging dit niet zonder protest. In het parlement van Pennsylvanië bijvoorbeeld, waar de 
voorstanders van de grondwet in de meerderheid waren, bleven de tegenstanders weg, zodat er geen 
quorum in de zaal was om een conventie in te stellen. ‘Vrienden van de Constitutie grepen daarop twee 
leden van de recalcitrante minderheid bij de kladden,’ vertelt een historica, ‘brachten hen met geweld op 
de vloer van het huis en hielden hen daar om een quorum te bewerkstelligen totdat de stemming had 
plaatsgevonden en een staatsconventie was bijeengeroepen.’ De benodigde meerderheden moesten 
onderweg dus soms wel wat worden geforceerd. (Cecelia Kenyon, ‘Introduction to ‘The Antifederalists’. 
The political thought of the Antifederalists’, in: Men of little faith. Selected writings of Cecelia Kenyon, Stanley 
Elkins e.a. (eds.), Amherst/Boston 2002, 68-131, 68-69) 
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Het is opmerkelijk dat het revolutionaire artikel VII nauwelijks werd betwist. James 
Madison, zeer invloedrijk in Philadelphia en zich ten volle van de constitutionele breuk 
bewust, constateert het tot zijn verrassing. Onder pseudoniem erkent hij begin 1788 in 
de New-Yorkse pers dat de conventie op één punt van de opdracht was afgeweken: 
‘Instead of reporting a plan requiring the confirmation of all the States, they have 
reported a plan which is to be reported and may be carried into effect by nine States only. 
It is worthy of remark that this objection, though the most plausible, has been the least 
urged in the publications which have swarmed against the convention.’132 
 Hoewel niemand er dus over was begonnen, weerlegt Madison het bezwaar voor 
de zekerheid toch. Hij noemt het een ‘absurditeit’ om het lot van twaalf staten 
afhankelijk te maken van de perverse grillen van een dertiende, zeker als die, zoals het 
dwarse Rhode Island, maar een zestigste van de Amerikaanse bevolking 
vertegenwoordigt.133 Elders betoogt hij: ‘To have required a unanimous ratification of 
the thirteen States would have subjected the essential interests of the whole to the caprice 
of corruption of a single member.’134 Madison draait de bewijslast slim om en maakt de 
gewenste uitkomst, het geheel, tot maatstaf om het deel te isoleren. Geconfronteerd met 
de ‘delicate’ vraag hoe een ongrondwettige, niet-unanieme ontbinding van de 
confederatie valt te rechtvaardigen, roept Madison grote beschermers aan: ‘de absolute 
noodzaak van het geval, het hoge beginsel van zelfbescherming, de transcendente wet 
van de natuur en van de God van de natuur.’135 Het is alsof hij weet dat het niet deugt en 
de juridische transgressie overschreeuwt. 

De antifederalisten van hun kant hadden het positieve recht aan hun zijde. Ze 
brachten dit argument nauwelijks voor het voetlicht. Alleen in Maryland, dat in de 
Philadelphia Conventie met het (weggestemde) voorstel voor unanieme ratificatie het 
meest vasthoudend was geweest, voelde men zich door artikel VII overbluft. Het 
flamboyante conventielid Luther Martin – hij had de reputatie zelden nuchter te zijn en 
urenlang tegendraads te oreren – vertelde achteraf in het parlement van Maryland wat 
een vlekkeloze redenering hun mensen in Philadelphia tegen meerderheidsratificatie 
hadden gehouden. Ze hadden gezegd dat de meerderheid inderdaad geldt zodra er een 
grondwet is, maar dat het bij het sluiten of ontbinden van een grondwet precies 
andersom was, dat ook ontbinding niet ging zonder ‘the consent of every individual 
who was party to the original agreement.’136 In dit geval waren dat de lidstaten van de 
confederatie. Volgens Martin was het beroep van de Constitutie op een aan de staten 
voorafgaande constituerende macht van het volk dan ook vals. Zodra het volk die 
stichtingsmacht heeft uitgeoefend en zich een staat heeft gegeven, krijgt het die macht 
niet terug, tenzij de staat echt zou instorten. Het was een schande dat men in de sprong 
van dertien naar één, via negen, zomaar vier staten buiten de deur kon zetten.  

Deze eenzaam consequente maar ietwat opgewonden afgevaardigde werd niet 
gehoord. Zijn geliefde Maryland stortte zich op 26 april 1788 met 63 stemmen tegen 11 
in ‘de ketenen die voor ons gesmeed zijn’,137 die van de Unie. 
 
Waarom maakte de oude orde op vrijwel niemand indruk? De gebruikelijke verklaringen 
voldoen niet. Wie de redevoeringen en debatten uit die tijd leest, krijgt niet de indruk dat 
een scherp bewustzijn van de constituerende macht van de bevolking het obstakel 
slechtte. Evenmin kan men beweren dat de bevolking zich als bij verrassing door een 
federalistisch complot heeft laten overvallen, zoals ook wel is beweerd. Er lijkt sprake 
van een diffuus gevoel van crisis, van noodzaak tot verandering, van een moment dat 
moet worden gegrepen. ‘Every man says that something must be done’ (antifederalist 
Henry tijdens de Virginia Conventie).138 Het moet een van de machiavellian moments zijn 
geweest waarop volgens Pocock een volk zich bewust wordt van de sterfelijkheid van de 
staat en zijn lot in handen neemt door het naar de toekomst te wenden. Anders gezegd: 
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de ratificatie van het nieuwe pact kwam tot stand, noch door constitutionele pretentie 
noch door politieke zorgeloosheid, maar door historisch bewustzijn. 

Veelzeggend is dat de overgang werd beleefd als sprong. Spring toch, om uzelf 
te redden, dringen de enen aan. Wees liever voorzichtig, waarschuwen anderen, zoals 
deze antifederalistische pamflettist: ‘Consider then duly before you leap, for after the 
Rubicon is once passed, there is no retreat.’139 De inzet was voor allen evident. De 
politieke breuklijn lag tussen federalisten en antifederalisten, tussen wel of niet één 
Amerika. De strijd werd intens beleefd. Dreigingen met afscheiding werden serieus 
genomen. Niemand kon menen dat er niets op het spel stond. Het Amerikaanse volk 
zag de Rubicon en sprong. 

Opmerkelijk was de volksvreugde die op vier juli 1788 op meerdere plaatsen 
uitbrak na de ratificaties door de negende en de tiende staat. In Philadelphia vond een 
parade plaats van circa duizend mannen, die een Griekse tempel met dertien zuilen 
droegen, er waren plechtige toespraken en er klonken kanonschoten in de haven.  
 
Uiteindelijk bewees artikel VII van de Amerikaanse Grondwet ten volle zijn waarde van 
‘overgangsclausule’ die de historische situatie nodig had. De bepaling stelde in staat de 
beide klippen te omzeilen van de geconstitueerde machten en van de unanimiteit, aldus 
de weg openend naar een metamorfose van het politieke karakter van de hele natie. 
Deze sublieme constitutionele coup, dankzij welke vorm en inhoud elkaar vonden, 
drong zich in de omstandigheden dermate op, dat men vergat hem ongeldig te 
verklaren. Aldus konden alle dertien staten de nieuwe Unie binnentreden in een 
tijdsbestek van ruim dertig maanden – na veel onderhandeling, maar zonder 
burgeroorlog, zonder afscheiding, zonder interventie van vreemde mogendheden. Dit 
was inderdaad heel snel, maar een instant passage was het toch niet. Ook de 
Amerikanen benutten voor hun overgang van veel naar één de tijd. 
 Zo succesvol was het werk van artikel VII dat de brandende vraag die de 
bepaling oproept – welke verhouding tussen de negen of meer staten die ratificeren en 
degene die het niet doen – geen antwoord meer nodig had. James Madison had daarom 
waarschijnlijk gelijk toen hij over deze kwestie schreef: ‘It is one of those cases which 
must be left to provide for itself.’140 
 
 2 De gastheer op het bordes 
 
Dit overzeese precedent maakt duidelijk hoe een overgang naar meerderheid bij 
stichting zou kunnen verlopen. Eerste voorwaarde: zoals de conventieleden in 
Philadelphia in augustus 1787 de bluf van artikel VII verkozen boven de vigerende 
confederale spelregels, zo zouden Europese politici op enig moment, tegen de bestaande 
verdragen in, kunnen besluiten dat een niet-unanieme ratificatie volstaat om hun Unie 
een andere vorm te geven. Tweede voorwaarde: zoals het dertienvoudige Amerikaanse 
publiek tussen september 1787 en mei 1790 onder druk van de historische situatie de 
meerderheidsbepaling blijkens zijn handelingen aanvaardde, zo zou het veelvoudige 
Europese publiek een eventuele stichtingssprong in de feiten erkennen. 
 In Europa verlangen sinds 1945 velen naar een ‘Philadelphia-moment’. Daarbij 
is over de eerste voorwaarde veel gepeinsd. Sommige politici zijn op zoek gegaan naar 
een toverformule à la artikel VII, naar een manier om voor Gemeenschap of Unie een 
meerderheidsratificatie erdoor te krijgen. Dat men hierbij gebruik maakt van droog 
juridisch proza mag niemand meer bedotten: de stand van deze zoektocht geeft toegang 
tot een existentiële politieke vraag. De tweede voorwaarde, die van de publieke 
aanvaarding, werd door Europese voorstanders van meerderheidsratificatie in hun 
gedrevenheid over het hoofd gezien. Consequenties had die veronachtzaming niet. 
Aangezien het najagen van een meerderheidsratificatie zeer beperkt resultaat had, is de 
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aanvaarding van het Europese publiek niet gezocht. Een zichtbaar stichtingsmoment 
bleef dus uit. Wel blijkt verrassenderwijs dat de gezamenlijke lidstaten ook zonder 
sprong naar de meerderheid de stichtingsdwang ten opzichte van individuele nee-
zeggers kunnen doen voelen. Zo komen toch steeds weer alle staten aan boord. 
 Eén onderscheid verdient beklemtoning. Er zijn twee momenten voor een 
stichtingssprong naar de meerderheid: bij een nieuw verdrag nu of bij herziening van een 
nieuw verdrag in de toekomst. In beide gevallen geven de samenstellende delen hun 
stichtingsmacht op ten gunste van het geheel en kan men in de constitutionele logica 
van stichting spreken. Maar het verschil is belangrijk. In het tweede geval kun je de zaak 
juridisch sluitend maken: je legt nu bij unanimiteit vast dat het pact in de toekomst bij 
meerderheid kan worden gewijzigd. (Dit was hoe Rousseau en Luther Martin uit 
Maryland het graag zagen.) In het eerste geval vermomt de stichting zichzelf niet; ze zit 
in de overtreding van de oude regels voor herziening. (Dit was de truc uit Philadelphia.) 
De voorstanders van deze kortste passageroute lijken gedreven door de gedachte: 
Waarom pas afspreken voor morgen, wat vandaag kan worden volbracht? ‘Hic Rhodus, 
hic saltus.’141 
 
Alle Europese verdragen vanaf 1951 zijn bij unanimiteit in werking getreden. Dit is 
geregeld in een artikel van het verdrag zelf. Steeds zijn er twee momenten van 
unanimiteit. Eerst geven de regeringen samen de vernieuwing vorm, daarna vragen zij 
elk afzonderlijk aan hun parlement of bevolking de vernieuwing te bekrachtigen. Beide 
momenten kennen hun eigen situationele dwang, die de kansen op een doorbraak naar 
meerderheid bepaalt. 
 Eerst de vormgeving door de Europese regeringen. Zij zitten aan een 
gezamenlijke onderhandelingstafel. De dwang ervan verschilt naar gelang sprake is van 
een oprichtingsverdrag (in de praktische zin van tekst die een nieuwe organisatie 
opricht) of een wijzigingsverdrag.* De regering die geen trek heeft in een 
oprichtingsverdrag kan of moet wegblijven. Dit bleek tijdens de oprichting van de 
mijnbouwgemeenschap. Nadat de Franse minister Schuman op 9 mei 1950 de andere 
Europese regeringen voor onderhandelingen erover had uitgenodigd, begonnen enkele 
weken van procedureel armdrukken tussen Parijs en Londen. De Britten wilden best 
meepraten, maar weigerden zich tevoren te committeren aan het beginsel van een 
supranationale autoriteit. Zij wilden aan tafel, want waren bang te worden 
buitengesloten, maar wilden ook het recht weg te lopen. Hoewel Schuman genegen was 
Londen deze uitzondering te gunnen, overtuigde zijn adviseur Monnet hem ervan dat 
dit de doodssteek voor het plan zou zijn: ‘Straks is er van gemeenschappelijke regels 
geen sprake meer en eindigen we met de zoveelste machteloze internationale 
organisatie.’142 Zo weerde Parijs de Britten. In de situatie van een begin staat de partij die 
het initiatief neemt het sterkst. Zij durft te zeggen: wie speelt met ons mee? En kan de 
logica van ‘graag of niet’ laten heersen. In oprichtingsonderhandelingen hebben veto’s 
derhalve geen houvast. Onwillige regeringen blijven weg of worden van tafel geduwd. 
Alleen wie mee wil doen, blijft over. 
 Dit ligt anders bij een wijzigingsverdrag. De regering die elke verandering 
weigert kan deze tot op zekere hoogte met een veto blokkeren. Ze heeft een stoel aan de 
onderhandelingstafel en weet de bestaande herzieningsregels aan haar zijde. Meestal 
dreigen vervolgens voorstanders van wijziging dat ze hun wens zullen doorzetten met 
een kleinere groep landen. Tijdens de ratificatiecrisis van 2005–2007 werd de oprichting 

                                                 
* Het onderscheid tussen een oprichtings- en een wijzigingsverdrag is niet hard. Het verdrag van 
Maastricht uit 1992 bijvoorbeeld richtte een Unie op en wijzigde de Gemeenschap. Bovendien 
betekenden de Europese oprichtingsverdragen geen stichting in de hier gebruikte constitutionele zin, 
terwijl omgekeerd een wijzigingsverdrag strikt genomen wel kan resulteren in een dergelijke stichting, 
namelijk wanneer een toekomstige meerderheidsherziening wordt ingebouwd. 
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van een dergelijk ‘kern-Europa’ (zoals het in zelffeliciterend jargon heet) publiekelijk 
bepleit door de Belgische en de Italiaanse premiers. Het idee is de onderhandelingstafel 
te verplaatsen naar een nieuwe vergaderzaal, met achterlating van enkele stoelen. In dit 
scenario wordt geen meerderheidsstichting afgedwongen, maar bij unanimiteit een 
nieuwe, kleinere Unie opgericht. Gezien de juridische complicaties – ook ontbinding 
van de oude Unie vereist instemming van allen – functioneert deze dreiging vooral als 
drukmiddel om de dwarsliggers te doen bewegen. Het resultaat: allen blijven aan tafel, 
die een stukje wordt verschoven. Men onderhandelt tot er een akkoord is dat allen 
kunnen ondertekenen. Aldus blijkt de situatie van de regeringen ongeschikt om de 
unanimiteit te doorbreken. Bij een stichtingsverdrag stelt het probleem zich niet, bij een 
herzieningsverdrag is het vrijwel onoverkomelijk. 
 Dan het moment van de bekrachtiging door de Europese parlementen en 
bevolkingen.* Zij zitten niet aan één tafel. In tegenstelling tot de regeringen beslissen ze 
gezamenlijk noch gelijktijdig. Ze voelen dus minder situationele dwang. Het gebeurde al 
meerdere regeringen dat zij een Europees verdrag ondertekenden, maar dat hun 
parlement of bevolking weigerde ermee in te stemmen. Dan rijst steeds vraag of de 
overige ondertekenaars met de gemaakte afspraken doorkunnen. Juridisch is het 
antwoord glashelder: nee. In elk verdrag staat dat het pas geldt na ratificatie door alle 
ondertekenende staten. Toch heeft men hier, bij de instemming van parlementen en 
bevolkingen, een aangrijpingspunt voor een Europees stichtingsmoment gezocht. 
 
Het gemorrel aan het stichtingsveto begon dus bij de bepaling voor inwerkingtreding. 
Eén juridische kunstgreep en je had de gedroomde politieke sprong. Met een paar 
woorden, meenden de pleitbezorgers, zou het geregeld kunnen zijn. Zulke plannen zijn 
ook uitgewerkt, vooral door vertegenwoordigers van de institutionele binnensfeer. 
Verbazingwekkend is dit niet. De Europese binnensfeer leeft in zekere zin al ‘na de 
sprong’. Daar wordt het veto van de oprichtende staten als een knechting ervaren, de 
meerderheid als verhoopte emancipatie. 
 Het Parlement kwam in 1984, enkele jaren nadat het voor het eerst rechtstreeks 
was gekozen, met een meerderheidsbepaling. Deze was onderdeel van een compleet 
ontwerpverdrag, opgesteld onder de impuls van de Italiaanse europarlementariër 
Spinelli, oud verzetsheld en federalist van het eerste uur. Dit ontwerpverdrag kon 
ingaan, zo was het idee, na ratificatie door een gewone meerderheid van lidstaten, mits 
deze tweederde van de bevolking vertegenwoordigde. Voor de situatie van 1984 
betekende het: ratificatie door zes van de tien lidstaten, met daaronder drie van de vier 
grote. (Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië vertegenwoordigden destijds elk 
ongeveer een vijfde van de Europese bevolking.) Vreemd was wel dat latere wijzigingen 
weer bij unanimiteit zouden plaatsvinden. De staten werden even van hun soevereine 
stichtingsmacht beroofd, maar de ja-zeggers kregen die na de herstichting weer terug. 
De formule bereikte dus geen terugtrekking van de delen ten gunste van het geheel. Ze 
leek eerder ontworpen met het oog op een breuk tussen staten die ‘vooruit’ wilden en 
een of meer andere, achterblijvende staten – waarbij iedereen aan Londen dacht, dat in 
deze Thatcherjaren het veto niet schuwde. Hoewel het Straatsburgse ontwerp tot in de 
Duitse Bondsdag lof oogstte, hebben de regeringen de inwerkingtredingsclausule niet 
serieus bekeken. 
 Achttien jaar later meenden sommigen dat een Philadelphia-moment dichterbij 
was, vanwege de instelling van een grondwetopstellende Conventie. Behalve de 
regeringen waren ook de nationale parlementen en Europese instellingen 

                                                 
* Formeel zijn het de staatshoofden die ratificeren na aanvaarding van de goedkeuringswet van een 
ondertekend verdrag door hetzij de parlementen hetzij (in geval van een bindend referendum) de 
bevolkingen rechtstreeks. In veel lidstaten vergt de ratificatie de instemming van meerdere instanties, 
bijvoorbeeld Senaat én Kamer, parlementen van deelstaten of een Constitutioneel Hof. 
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vertegenwoordigd. Tijdens de werkzaamheden dook de ratificatiekwestie onherroepelijk 
op. De regel van unanimiteit paste niet bij de stichtingsambitie die bij de leden uit de 
binnensfeer leefde. Bovendien was het voor niemand een aanlokkelijk vooruitzicht dat 
maanden van gezamenlijk werk teniet konden worden gedaan door één nee-stem. Al 
snel deed kandidaat-lid Malta dienst in het schrikbeeld van de absurd kleine potentiële 
dwarsligger – Europese variant van Rhode Island. In deze ambiance ontwierpen 
verscheidene conventieleden complete grondwetten met een meerderheidssprong. 

De origineelste was van de Franse senator Badinter. Deze bedacht: ‘De 
Grondwet treedt in werking op de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op 
de nederlegging van het ratificatie-instrument door de vijftiende ondertekenende staat 
die deze handeling verricht.’143 Eigenaardig misschien, maar de actuele situatie verklaart 
veel. In 2002 telde de Unie vijftien leden, terwijl tien staten op het punt van toetreden 
stonden. De bepaling was dus te lezen als aansporing: laten wij oude leden onze 
institutionele zaakjes in orde brengen alvorens de Unie uit te breiden. Interessant is dat 
Badinter de tijd een rol geeft. Terwijl Europese verdragen doorgaans kort na ratificatie 
door de laatste lidstaat ingaan, duurt het in zijn clausule na het bereiken van de drempel 
nog liefst twee jaar. Denkelijk is dit bedoeld als periode waarin aarzelende staten zich 
alsnog bij de Unie kunnen voegen, ongeveer zoals Noord-Carolina en Rhode Island 
twee jaar bedenktijd behoefden voor ze de haven van de Unie binnenvoeren. 
 Ook de baas van de binnensfeer, Commissievoorzitter Prodi, kwam in 2002 met 
een voorstel voor een constitutionele breuk. Het was een intelligente juridische valstrik, 
die onder zijn collega-Commissarissen nogal voor wat protest had gezorgd maar volgens 
de enthousiaste Prodi juist ‘het meest vernieuwende element’ in het hele ontwerp was, 
‘politiek moedig’ bovendien.144 Het idee was dat de regeringen tegelijk met de grondwet 
een apart verdrag over de inwerkingtreding zouden ondertekenen. Daarin zouden ze 
ermee instemmen dat de grondwet kon ingaan zodra driekwart van de staten had 
geratificeerd en beloven dat zijzelf zouden uittreden in geval ze hun bevolking niet 
konden overtuigen. Dit was juridisch ingenieus, maar wel een geval van focus op de 
toverformule à la artikel VII (eerste voorwaarde) zonder veel aandacht voor de publieke 
aanvaarding van de belofte tot uittreding zelf (tweede voorwaarde). In de Conventie, 
waarvan Prodi zelf geen lid was maar twee eurocommissarissen wel, is dit plan niet 
besproken. 
 
Deze suggesties en aanmoedigingen uit de binnensfeer zijn boeiend, maar uiteindelijk 
zijn het de lidstaten die moeten springen. Zij lopen het risico. Zij moeten de kans op een 
blokkade door één dwarsligger afwegen tegen de kans dat ze zelf ooit die nee-zegger 
zijn. Hun bestaansgrond staat op het spel. Aangezien het zo’n existentiële politieke 
vraag betreft, verbaast het niet dat de staten wel uitkijken voor ze hun lot in de 
waagschaal leggen. 
 Daar kwam nog iets bij. De paniekverhalen over de absurditeit van het veto 
werden anno 2002 niet gestaafd door de feiten. In een tijdsbestek van minder dan 
twintig jaar hadden de gezamenlijke lidstaten zich viermaal door de dubbele poort van 
de unanimiteit in een nieuw verdrag gewrongen. De verdragen ondertekend in 1986 
(Europese Akte), 1992 (‘Maastricht’), 1997 (‘Amsterdam’) en 2001 (‘Nice’) konden alle 
conform de formele eisen worden geratificeerd. 
 Sterker, onderweg had zich tweemaal een individuele nee-stem voorgedaan en 
tweemaal werd dit obstakel geslecht. Dwarsliggers Denemarken en Ierland namen de Unie 
niet in gijzeling. Onder druk van de partners besloten Kopenhagen en Dublin de steun 
van hun bevolking nogmaals te vragen voor hetzelfde verdrag. Er werd enige uitleg ten 
behoeve van het eigen publiek aan toegevoegd, zonder juridische consequenties voor de 
andere lidstaten. Denemarken mocht zich eenzijdig aan een aantal afspraken onttrekken. 
Beide regeringen wonnen het tweede referendum, in 1993 respectievelijk 2002. Uit deze 
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ervaringen viel vertrouwen te putten dat de gezamenlijkheid mogelijke achterblijvers over 
de streep zou weten te slepen. Tegelijk leerden ze dat het obstakel van de unanimiteit 
politiek gezien niet zo absoluut was als het juridisch scheen. Dit was misschien 
onrustbarend voor de afzonderlijke leden, maar geruststellend voor hun kring. 
 Met tijd, politieke druk en wederzijds begrip kwamen de Europese staten een heel 
eind, zo hadden ze gemerkt. Het opgeven van hun ‘soevereiniteit, vrijheid en 
onafhankelijkheid’ (zoals de Amerikaanse staten hun positie voor de sprong van 1787 
hadden gedefinieerd) was een hoge prijs als het er alleen om ging wat vertraging en 
gedoe te vermijden. 
 
In de Brusselse Conventie van 2002–2003 debatteerden vertegenwoordigers uit de 
lidstaten en uit de binnensfeer voor het eerst publiekelijk over inwerkingtreding. De 
politieke breuklijnen – staten versus instellingen, kleine versus grote lidstaten – werden 
zeldzaam zichtbaar. De voorstellen voor meerderheidsratificatie haalden het bij lange na 
niet, maar de constellatie zorgde wel voor een ander constitutioneel overgangsmoment, 
namelijk een formalisering van de verantwoordelijkheid van de gezamenlijkheid van 
lidstaten. 
 Deze vernieuwing zat al in het eerste ontwerp voor de slotbepalingen. Het betrof 
enkele verplichte technische nummers (ontbinding oude verdragen, territoriale werking, 
geldigheidsduur, talen) plus de regels voor herziening en inwerkingtreding. De tekst was 
achter gesloten deuren door een secretariaat en een twaalfkoppig presidium vastgesteld 
en begin april 2003 naar de conventieleden gestuurd. Het bestaande 
inwerkingtredingsartikel werd mutatis mutandis hernomen als ‘artikel G’: 
 

1. Het constitutioneel verdrag wordt door de Hoge Verdragsluitende Partijen 
bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen. De 
akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de regering van de 
Italiaanse Republiek. 
2. Dit Verdrag treedt in werking op ..., mits alle akten van bekrachtiging zijn 
nedergelegd, of bij gebreke daarvan op de eerste dag van de maand die volgt op 
het nederleggen van de akte van bekrachtiging door de ondertekenende staat die 
als laatste deze handeling verricht. 

 
Hierna volgde evenwel een verrassende vernieuwing in de vorm van een nieuw, derde 
lid: 
 

3. Indien vier vijfden van de lidstaten het constitutioneel verdrag twee jaar na de 
ondertekening van het constitutioneel verdrag hebben bekrachtigd en een of meer 
lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging hebben ondervonden, behandelt de 
Europese Raad de zaak.145 

 
Dit is een subtiele maar belangrijke wending. Ze rust op het onderscheid tussen de 
juridische en de politieke gevolgen van een gestrande ratificatie. De formule betwist niet 
dat een nee-stem de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag verhindert. Juridisch blijft 
alles bij het oude: unanimiteit als altijd. De vernieuwing zit in de erkenning dat een 
gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid voor de situatie ontstaat. Het blijkt uit twee 
elementen. Ten eerste wordt die verantwoordelijkheid op een specifieke plek gelegd: 
niet alleen bij ratificerende of niet-ratificerende staten, maar bij de hoogste politieke 
uitdrukking van de tussensfeer, de Europese Raad. Ten tweede wordt een drempel 
verbonden aan het ontstaan van die gezamenlijke verantwoordelijkheid: viervijfde van 
de lidstaten. Juridisch staat ieders veto overeind, maar er valt een politieke schaduw 
overheen. In feite is dit een overgang naar een meerderheid van 
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stichtingsverantwoordelijkheid.  
 In het zinnetje gaven de lidstaten zichzelf als het ware een gastheer op het bordes. 
Deze vangt laatkomers op, hoort hun verontschuldigingen aan maar zal niemand de 
deur weigeren. Hij kan zelfs besluiten, als de laatkomers niet over de drempel willen en 
hun aanwezigheid noodzaak schijnt, de reeds binnen wachtende gasten weer naar buiten 
te roepen en de feestelijkheden ongedwongen buiten voort te zetten. 
 
Voorafgaand aan het plenaire debat over de slotbepalingen konden conventieleden 
amendementen indienen. Veruit de meeste gingen over herziening, een twintigtal over 
inwerkingtreding. De politieke portee hiervan was aan niemand ontsnapt. Opvallend 
was dat dit papieren debat vooral de europarlementariërs en de nationale 
parlementariërs uit kleinere lidstaten boeide. De eersten organiseerden zich naar 
partijkleur (christen-democraten, socialisten, liberalen) en de laatsten veelal per lidstaat 
(Finland, Nederland, Oostenrijk, Portugal), soms bijgevallen door hun 
regeringsvertegenwoordigers (België, Luxemburg). De grote landen, zeker hun 
regeringsvertegenwoordigers, hielden zich opmerkelijk stil. Zo diende de Duitse 
minister Fischer een hele lijst in met detailopmerkingen over de technische 
slotbepalingen maar wijdde hij geen woord aan de inwerkingtreding van het 
grondwetsverdrag – wat toch de bekroning moest worden van het Europese 
constitutionele debat dat hijzelf drie jaar tevoren met een befaamde Berlijnse rede had 
gelanceerd. Na de interne strijd over dit heikele punt zweeg de Commissie eveneens. 
 Artikel G bood drie aanknopingspunten voor wijzigingen.* Ten eerste was er de 
modus van de bevolkingsuitspraak. Het idee kwam op van de verplichting van een 
referendum. Zowel de meest federalistische als de meest antifederalistische 
conventieleden hadden er een voorliefde voor. Beide groepen wilden dat lidstaten 
waarvan de grondwet niet in bindende referenda voorzag, raadgevende referenda 
zouden houden. De federalisten legden de nadruk op het Uniewijde karakter van zo’n 
volksraadpleging. Europarlementariër Duhamel had al een datum: tegelijk met de 
Europese verkiezingen van juni 2004. Zijn collega Voggenhuber opperde dat de 
stemmen behalve per lidstaat ook voor de hele Unie moesten worden opgeteld, waarbij 
de voorzitter van het Europese Parlement de totaaluitslag bekend zou maken. Geen van 
beiden spelde uit wat de status van die ‘Europese uitslag’ zou zijn. Het Uniewijde 
referendum is evenwel een evidente poging constituerende macht neer te leggen bij de 
Europese burgers gezamenlijk, om een of meer negatieve nationale referenda met meer 
recht te kunnen weerstreven. Het is een voorzichtige variant van het Amerikaanse We 
the People – de brutale aanhef die in Philadelphia het corollaire was van de 
meerderheidssprong uit artikel VII. Voor die declamatoire bluf deinsden allen in de 
Brusselse Conventie terug, verstandigerwijs. Des te aardiger de gedachte van een 
Europees volk dat zichzelf ontmoet in een uitslag. 
 In dit federalistische verlangen naar een volksuitspraak kon het handjevol 
antifederalisten zich geheel vinden. Bij dezen – een Deense, een Franse en een Britse 
europarlementariër, een Britse Lord, een Tsjechische volksvertegenwoordiger – was het 
echter een volksuitspraak-in-het-meervoud. Consequent beklemtoonden zij de 
noodzaak van unanieme ratificatie. Vijfentwintig referenda betekende dus vijfentwintig 
kansen op een nee. De Deen Bonde, nestor van de eurosceptici, had er voldoende 
                                                 
* Een vierde mogelijkheid zat in het eerste lid. De Belgische vertegenwoordigers, een groep liberalen en 
een Spaanse parlementariër – nadien voorzitter van het europarlement – stelden voor de bekrachtiging 
door de regeringen te laten voorafgaan door een avis conforme van het Europese Parlement. Dit zou het 
Parlement de mogelijkheid geven van een blokkade vooraf (zoals het ook had voor het qua zwaarte 
vergelijkbare uitbreidingsbesluit). Dit amendement zou een in enkele vanouds meer federalistische 
lidstaten gegroeide constitutionele praktijk hebben bekrachtigd. Zo mocht, onder druk van de oude 
Spinelli, de Italiaanse regering van het eigen parlement in Rome in 1986 de Europese Akte pas 
ondertekenen nadat het Europese Parlement ermee had ingestemd. 
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vertrouwen in om de handschoen op te nemen van het idee van een gelijktijdig 
referendum. Als betrof het de voorwaarden voor een beslissend duel noemde hij in 
repliek op Duhamel een nog ‘Europesere’ datum: 9 mei 2004, de eerste verjaardag van 
de Schuman Verklaring na verdragsondertekening. De uiterste flanken in het debat 
verlangden naar een constitutionele shoot-out. De wapens waren ongelijk: het nee-kamp 
gaf zich vijfentwintig kogels, het ja-kamp één. 
 Het grote middenveld van de Conventie hield zich ver van deze democratische 
cowboystreken. Daar zochten velen – tweede knop van artikel G waaraan men kon 
draaien – de doorbraak in een ratificatie bij meerderheid van staten. Een christen-
democratische europarlementariër verzamelde bijna dertig handtekeningen onder een 
amendement volgens welk het grondwetsverdrag in werking trad na ratificatie door 
viervijfde van de staten. Twee liberalen, een europarlementariër en een Italiaanse 
senator, hadden twintig handtekeningen onder een vergelijkbaar voorstel, met een 
meerderheid van vijfzesde van de staten. Deze beide groepjes gaven de mogelijke 
achterblijvers wel enige aandacht, maar maakten zich geen zorgen om de juridische 
breuk. Hun hoofddoel was het doorbreken van de unanimiteit. Het waren niet de 
prominentste conventieleden die dit radicale idee onderschreven. De enige regering die 
het plan meeondertekende was Luxemburg, vertegenwoordigd door oud-
Commissievoorzitter Santer. 
 Het derde onderwerp van amendering was de vernieuwing in het 
presidiumvoorstel, de rol van de Europese Raad. Deze zou twee jaar na ondertekening 
de schapen tellen en de kwestie ter hand nemen als viervijfde van de leden wel en één of 
meer niet zouden hebben geratificeerd. Dit liet sommige conventieleden perplex. De 
vertegenwoordiger uit het Litouwse parlement merkte op: ‘Artikel G, lid 3, brengt een 
potentieel probleem onder de aandacht, maar brengt geen oplossing.’146 Schrappen dus. 
Dat was ook de suggestie van de regeringen van Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. 
De Nederlandse regering liet er geen misverstand over bestaan dat ze de bepaling las als 
dreigement: ‘De mogelijkheid dat het Verdrag in werking kan treden zonder de 
ratificatie door het Koninkrijk der Nederlanden is onaanvaardbaar.’147* De Nederlandse 
parlementariërs vertolkten dezelfde angst voor force majeure op een subtielere manier: hun 
amendement verlangde dat de Europese Raad zou beslissen op basis van een rapport 
van de Commissie en een opinie van het Parlement. Het ongemak met het forum van de 
regeringsleiders – als een onvoorspelbare club van grote landen buiten de 
communautaire orde – zat in Den Haag dertig jaar na de oprichting ervan nog diep. 
Voor Luxemburg, de enige lidstaat die een meerderheidsratificatie steunde, lag het 
probleem elders: de bepaling kon ertoe leiden dat de Europese Raad twee jaar wachtte 
alvorens iets te ondernemen. Een Franse parlementariër wenste dat de viervijfde 
meerderheid van staten ook viervijfde van de bevolking zou omvatten. Dit was een 
poging het Europese volk in het spel te brengen en had als bijkomend voordeel (vanuit 
Parijs gezien) dat grote lidstaten minder snel buiten boord vielen. 
 De levendige papieren discussie werd tijdens het debat op 25 april 2003 dunnetjes 
mondeling overgedaan. De zitting vond toevallig plaats een week nadat in Athene het 
uitbreidingsverdrag met tien nieuwe lidstaten was ondertekend. De gedachte dat één lid 
niet de hele kring mocht tegenhouden, kon aan overtuigingskracht winnen met het 
beeld van een Maltees, Cypriotisch of Litouws veto. De Britse 
regeringsvertegenwoordiger zag het gevaar en plantte vroeg in het debat een rode vlag: 
‘It is tempting to say that a Union of 25 cannot be held up by one Member State, but (..) 

                                                 
* Twee jaar later, na het nee van de eigen bevolking, handelde de Nederlandse minister-president in de 
geest van dit amendement door het verdrag op de avond van de uitslag onmiddellijk dood te verklaren, 
aldus de gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid voor de situatie die deze bepaling tot uitdrukking 
wilde brengen, miskennend. Men vergelijke dit met de Franse president, die na het non van drie dagen 
eerder niet het Europese verdrag doodverklaarde maar zijn regering ontsloeg. 
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amending these provisions would be a mistake and a challenge to our democratic 
legitimacy.’ Hij voegde toe: ‘Political credibility comes from unanimous decisions on 
major steps forward.’148 Deze vlag kregen voorstanders van ratificatie bij meerderheid 
niet uit de grond. Weliswaar meldden de bekende europarlementariërs – Brok, Duff, 
Voggenhuber – zich aan het front, maar zij kregen zeer beperkt bijval. De nationale 
parlementariërs zagen de breuk met de bestaande regels bij nader inzien niet zitten. 
Onder de regeringsvertegenwoordigers was het animo nog geringer. Het Britse 
argument dat de democratie aan de zijde van de unanimiteit stond, werd uitgewerkt 
door Lagerhuislid Stuart: ‘If we have the confidence that what we are doing is right on 
behalf of the people we represent, it would be wrong for any treaty to come into force 
before it is ratified.’149 De europarlementariër die haar van repliek diende erkende de 
legitimiteit van nationale ratificaties, maar plaatste daartegenover het onrecht van een 
‘dictatuur van het veto’150 – een nogal schrille krachtterm. Hiermee was het debat over 
ratificatie bij meerderheid beslecht. 
 Nieuw die dag was alleen nog het voorstel van de Oostenrijkse 
regeringsvertegenwoordiger alle nationale stemmingen over de verdragswijziging Uniewijd 
op dezelfde dag te houden, hetzij in de parlementen hetzij per referenda, ‘damit die 
Europäische Union endlich ihre Präsenz in allen Ländern auch argumentativ ausspielen 
kann’.151 Deze variant – wel de gelijktijdigheid, niet de verplichte referenda – poogt niet 
één constituerend volk te scheppen in een uitslag, maar stelt de bevolkingen, in 
navolging van de regeringen, wel bloot aan de dwang van de gezamenlijkheid. Dit 
Oostenrijkse idee is nadien nog meerdere malen opgebracht, onder meer door 
conventievoorzitter Giscard d’Estaing in 2004, maar bleef zonder gevolg. 
 De meerderheidsratificatie had in de Conventie zo weinig steun dat het idee na 
afloop door het presidium meteen kon worden verworpen. De overige bepleite 
vernieuwingen haalden het evenmin. Over de gedeelde stichtingsverantwoordelijkheid 
werd achter de schermen gestreden: vice-voorzitter Dehaene, voormalig Belgisch 
premier, wilde het nieuwe derde lid behouden, secretaris-generaal Sir John Kerr, een 
Britse topdiplomaat, wilde het schrappen. Dehaene won het pleit. Wel werd het zinnetje 
losgetrokken uit artikel G, dat daarmee zijn oorspronkelijke vorm hervond, en tot aparte 
politieke verklaring gemaakt. Dat was nodig, want zoals een Franse senator in het debat 
spits had opgemerkt: ‘Als zich een probleem voordoet met de ratificatie van het 
grondwetsverdrag, kan dat niet door het verdrag zelf worden geregeld want dat is dan, 
per definitie, niet van kracht.’152 Het zinnetje moest dus verhuizen. Het belandde als 
‘Verklaring bij de slotakte van het verdrag tot vaststelling van de Grondwet’ in het 
ontwerpverdrag dat conventievoorzitter Giscard in juli 2003 aan de regeringen 
overhandigde. Geen toverformule, maar een aanmaning samen een oplossing te zoeken. 
 In de conferentie tussen de regeringen, afgesloten in 2004 onder Iers 
voorzitterschap, kwam de clausule onder druk te staan. De Ieren, die geen goede 
herinneringen hadden aan de na hun nee van 2001 uitgeoefende druk, wilden er eigenlijk 
van af. Kort voor het finale akkoord stelde Dublin het zinnetje in de indirecte rede: ‘De 
Conferentie neemt er nota van dat indien viervijfde van de lidstaten, etc.’153 Zo werd het 
gedesavoueerd, zonder dat andere delegaties hiertegen bezwaar konden maken. Achter 
de schermen vond nog zoveel getouwtrek plaats dat, nadat op 18 juni over het verdrag 
unanieme instemming van alle regeringen was bereikt, onder diplomaten nog steeds 
onduidelijkheid bestond of het erin stond of niet. Uiteindelijk stond het zinnetje in de 
officiële publicatie van het verdrag als ‘Verklaring 30’, luidende: 
 

De Conferentie neemt er nota van dat indien viervijfde van de lidstaten het 
verdrag tot vaststelling van de Grondwet twee jaar na de ondertekening ervan 
hebben bekrachtigd en een of meer lidstaten moeilijkheden bij de bekrachtiging 
hebben ondervonden, de Europese Raad de zaak bespreekt.154 
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Hier eindigde voorlopig de Europese zoektocht naar een meerderheidsovergang voor de 
inwerkingtreding van een nieuw verdrag. Het idee van een breuk met de bestaande 
juridische orde bleek voor bijna alle staten onaanvaardbaar. De in de binnensfeer 
gekoesterde stichtingsdromen werden ruw teleurgesteld. Terwijl in Philadelphia 1787 
slechts één staat de unanimiteit verdedigde (Maryland), bepleitte in Europa in 2004 
slechts één staat de meerderheid (het kleine Luxemburg). De staten houden vast aan 
hun funderende positie in de Europese orde. 
 Des te opmerkelijker is de erkenning, door de lidstaten, van een gezamenlijke 
politieke verantwoordelijkheid voor een nieuw pact. Het aan het verdrag gehangen 
zinnetje hierover was een kleine doorbraak: de eerste, bescheiden vrucht van de 
Europese zoektocht naar een meerderheidsovergang. De bestaansgrond van de 
afzonderlijke lidstaten wordt er niet in ondermijnd, maar wel wordt de gezamenlijkheid 
licht versterkt ten opzichte van de individuele leden. Geen stichtingssprong, maar een 
bestendiging van de opgedane constitutionele ervaring. 
 
Toen het grondwetsverdrag met dit zinnetje erin werd afgestemd door het Franse 
electoraat op 29 mei 2005 en drie dagen later door het Nederlandse, wachtten de leiders 
niet met de zaak te bespreken. De schok was te groot. Op de Top van juni 2005 werd 
een nadenkperiode ingesteld. Sommige lidstaten besloten de ratificatie voorlopig stop te 
zetten. Op 1 november 2006, twee jaar na ondertekening, hadden vijftien van de 
vijfentwintig staten het verdrag geratificeerd. De beoogde drempel van viervijfde is dus 
niet gehaald. 
 Op de Top van juni 2007 besloten de lidstaten de nee-stemmers en afwachters 
tegemoet te komen en het ambitieuze grondwetsverdrag te vervangen door een 
wijzigingsverdrag. Hoewel ze afspraken dat ‘de verklaringen uit de regeringsconferentie 
van 2004 door de huidige regeringsconferentie zouden worden overgenomen’,155 besloot 
de juridische dienst van de Raad dat Verklaring 30 niet langer relevant was. Niemand 
vroeg aan het Portugese voorzitterschap het zinnetje terug te zetten noch waarom het 
niet was opgenomen. Het verdrag van Lissabon (2007) stelt het dus zonder een gastheer 
op het bordes. 
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A state without the means of some change is without the means 
of its conservation.156 

Edmund Burke (1790) 
 
 
3 DE BRUG  
 
 
 1 Meester van het verdrag 
 
 De veranderingsregels van een politiek lichaam zijn geen bijkomstigheid maar 
tonen zijn wezen. 

Het begint met de vraag of zulke regels er zijn. De Tien Geboden waarmee 
wetgever Mozes voor zijn volk de berg afkwam bevatten geen herzieningsregels, de 
grondwetten van de meeste moderne staten wel. De eerste waren bedoeld voor alle 
eeuwigheid, de tweede geven zich rekenschap van historische veranderlijkheid. 
Veranderingsregels stellen in staat nieuwe feiten, gebeurtenissen, situaties te verwerken 
of – het is hoe je het bekijkt – de identiteit te verloochenen. De plaats van een politiek 
lichaam in de tijd staat op het spel. 

Ten tweede is de vraag, als verandering kan, hoe makkelijk deze tot stand komt. 
Is de politieke orde in marmer gebeiteld of een speelbal van het volksgemoed? Heeft 
men zich eenmaal in den beginne gesticht of kan het elke dag opnieuw? Als formeel 
kenmerk van grondwetten geldt dat de gewone wetgever ze niet kan wijzigen. Klassiek is 
de formulering van de Amerikaanse rechter Marshall dat de Constitutie de ‘supreme law 
of the land’ is juist omdat ze ‘unchangeable by ordinary means’ is.157 De hiërarchie 
tussen grondregels en gewone regels rust zo bezien niet op hun inhoud, maar op de 
mate van weerbaarheid tegen verandering. Verandering van grondregels heet herziening 
en verandering van gewone regels wetgeving. De weerbaarheid tegen verandering bepaalt 
tevens de verhouding van herziening tot stichting. Binnen de grondregels kan namelijk 
onderscheid bestaan tussen wijzigbare en (principieel of tijdelijk) onaantastbare. 
Voorbeeld: welke grondwetswijziging ook, Frankrijk blijft een Republiek;158 wie er terug 
wil naar een monarchie, moet een staatsgreep plegen. In een pact zonder onderscheid 
tussen vaste en veranderbare elementen is elke herziening formeel een (her)stichting. 

Ten derde is de vraag wie de baas is over de vernieuwing van het politieke 
lichaam. Wie heeft het initiatief? Wie beslist? Essentieel is het onderscheid tussen de 
oorspronkelijke stichter, bijvoorbeeld de natie of een groep staten, en de bij de stichting 
in het leven geroepen instellingen, bijvoorbeeld een parlement. De stichtingsakt zelf, 
aldus de bedenker van dit onderscheid in 1789, ‘is niet het werk van de pouvoir constitué 
maar van de pouvoir constituant.’159 (Sieyès) Voor herziening kan dit evenwel anders liggen. 
Sommige politieke lichamen blijven ook voor hun vernieuwing een beroep doen op de 
oorspronkelijke stichter(s), via bijvoorbeeld een volksraadpleging of de instemming van 
alle territoriale delen. Andere vertrouwen de herziening toe aan de geconstitueerde 
machten, bijvoorbeeld het parlement bijeen als grondwetgever. Alleen in dat laatste 
geval is sprake van zelfvernieuwing, van een politiek lichaam dat op eigen benen staat, 
geëmancipeerd van zijn stichter(s). De ‘wie-vraag’ beslist dus niet minder dan de mate 
van zelfstandig politiek leven. 

Te onderzoeken valt dus hoe Europa omgaat met deze drie hoogst politieke 
kwesties: het ‘of’, het ‘hoe’ en het ‘wie’ van een pactvernieuwing. Ook de ‘of’-vraag 
komt aan bod, want hoewel alle Europese verdragen sinds 1951 veranderingsregels 
bevatten, was het eerste moment dat ze serieus werden ingeroepen zwaarbevochten. Pas 
nadat in 1985 de grendel van het slot ging, ontstond beweging in het ‘hoe’ en het ‘wie’. 

De spanning tussen unanimiteit en meerderheid zal een grote rol blijken te 
spelen. Opnieuw fungeert de overgang naar de meerderheid als aanjager en dreiging, 
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opnieuw is het voornaamste resultaat niet een formele bekroning van de binnensfeer 
maar een versterking van de tussensfeer van de leden. Dit subtiele verschil verraadt veel 
over de aard van de Unie. De lidstaten laten zich niet aan de kant zetten, maar 
ontdekken wel manieren om als Europa samen te bewegen. 
 
Alvorens de twee sleutelmomenten van de strijd om de veranderingsregels te bezien, een 
blik op de juridische uitgangssituatie. In het stichtingspact uit 1957 definieerden de Zes 
de wijzigingsregels aldus: 
 

De regering van elke lidstaat of de Commissie kunnen aan de Raad ontwerpen 
voorleggen tot herziening van de Verdragen waarop de Gemeenschap is 
gebaseerd. 
Indien de Raad na raadpleging van de Vergadering [het Parlement] en, in 
voorkomend geval, van de Commissie, gunstig adviseert ten aanzien van het 
bijeenkomen van een conferentie van vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten, wordt deze conferentie door de voorzitter van de Raad 
bijeengeroepen, teneinde in onderlinge overeenstemming de in genoemde 
Verdragen aan te brengen wijzigingen vast te stellen.  
De wijzigingen treden in werking nadat zij door alle lidstaten overeenkomstig 
hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen zijn bekrachtigd.160 
 

De drie bovengestelde vragen – ‘of’, ‘hoe’, ‘wie’ – kregen verdragsrechtelijk eenduidige 
antwoorden. Ten eerste, ja, pactwijziging is mogelijk. Europa wordt in staat gesteld te 
reageren op, zoals de stichterstaten het eerder noemden, ‘onvoorziene moeilijkheden, 
aan het licht gekomen door de ervaring’.161 Ten tweede, de procedure is inderdaad fors 
zwaarder dan die voor gewone besluiten en Europa kent formeel dus een onderscheid 
tussen herziening en wetgeving (maar niet tussen stichting en herziening). Ten derde, de 
zeggenschap over de vernieuwing verloopt volgens een subtiel rollenspel, in een prelude 
en drie akten. Prelude: het initiatief ligt zowel bij individuele leden als de Commissie. 
Eerste akte: de beslissing of daadwerkelijk over vernieuwing wordt gesproken ligt bij de 
Raad (een instelling). Tweede akte: de beslissing welke vernieuwing plaatsvindt ligt bij de 
gezamenlijke regeringen van de lidstaten (de stichters). Derde akte: de beslissing dat ze 
daadwerkelijk doorgaat ligt bij de, impliciet in de laatste zin genoemde, nationale 
(afzonderlijke) regeringen, parlementen en bevolkingen. De prelude werpt het balletje 
op, akte één opent, akte twee onderhandelt, akte drie bekrachtigt. Op het oog schijnen 
de tweede en derde akte beslissend. Dit zou betekenen: geen zelfvernieuwing voor de 
Unie, ten hoogste vernieuwing door de stichtende staten. Europa staat dus niet op eigen 
benen. 
 In het debat over de aard van de Europese orde speelt dit element een grote rol. 
Kernvraag is of de Unie een ‘gewone’ internationale organisatie is of ‘meer’ dan dat. 
Grof gezegd zetten vertegenwoordigers van het kantoor- en het burgervertoog hun 
kaarten op de pouvoirs constitués (instellingen) en die van het statenvertoog op de pouvoirs 
constituants (lidstaten). De eersten betogen dat de Unie iets bijzonders is vanwege de 
unieke functie die Hof, Commissie en Parlement kregen toegewezen. Daartegenover 
stellen de laatsten dat ze een doodnormaal verband van samenwerkende soevereine 
staten is, getuige de herzieningsregels. Het is begrijpelijk dat de staatsideologen juist dit 
argument als troef inzetten. De wijzigingsmacht van de leden is fundamenteel, de macht 
van de instellingen ervan afgeleid. In theorie zouden de staten op een dag kunnen 
besluiten de Commissie of het Hof of zelfs de hele constructie maar weer op te doeken. 
Vanwege hun monopolie op herziening betitelde het Duitse Constitutionele Hof de 
lidstaten in 1993 zelfverzekerd als de ‘meesters van het verdrag’.162 
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Toch is het laatste woord hiermee niet gezegd. Te weinig is opgemerkt hoe 
origineel en ingrijpend de Europese wijzigingsregels zijn. De erin vervatte verplichting 
van gezamenlijke vernieuwing is geenszins vanzelfsprekend. De paradox is dat de 
grondverdragen van de meeste ‘gewone’ internationale organisaties – bijvoorbeeld het 
handvest van de Verenigde Naties, de constitutie van de Internationale 
Arbeidsorganisatie of de artikelen van overeenkomst van het Internationale Monetaire 
Fonds – hun grondslag bij meerderheid van lidstaten kunnen wijzigen (met soms een 
vetorecht voor de belangrijkste leden). Dit doorkruist de Brusselse ideologische 
sjablonen, waarbij degenen die zeggen dat de Unie géén gewone organisatie is voor 
meerderheid pleiten en degenen die dat wel vinden bij unanimiteit zweren. Blijkbaar is 
er met Europa iets anders aan de hand, dat aan de aandacht van beide partijen is 
ontsnapt. 
 De dwang van de gezamenlijke vernieuwing kreeg vorm in twee 
passagemomenten. In 1985 werden de wijzigingsregels voor het eerst aangewend (het 
‘of’); in 2002–2004 werden ze veranderd (het ‘hoe’ en het ‘wie’). Beide malen versterkte 
de gezamenlijkheid haar positie ten opzichte van de individuele leden, zonder dat deze 
hun eigen positie verliezen. Onderwijl begon men in de juridische doctrine een 
botsingsgevaar tussen de gezamenlijke en de afzonderlijke grondslagwijzigingen te 
ontwaren, dat eveneens nieuw licht wierp op de onderlinge verhoudingen. Bijgevolg 
verdient het zelfvertrouwen van het Duitse Constitutionele Hof, goeddeels te billijken, 
toch één kleine correctie: de lidstaten gezamenlijk zijn de ‘meester van het verdrag’. 
 
 2 Coup in Milaan 
 
 Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 1985 vond in Milaan een dramatische top 
plaats van de presidenten en premiers van de Tien. De imponerende locatie was het 
Castello Sforzesco, het fort van waaruit de hertogen van Milaan in de Renaissance over 
de wijde omgeving heersten. De Italiaanse premier Craxi vervulde er zijn voorzittersrol 
met glans. Andere hoofdrolspelers waren de Britse premier Thatcher, de Duitse 
bondskanselier Kohl en de Griekse premier Papandreou, maar ook de Fransman, de 
Belg, de Nederlander, de Ier, de Deen en de Luxemburger lieten hun stem horen. De 
Spaanse en Portugese premiers, hun landen op punt van toetreding als leden elf en 
twaalf, zaten als toeschouwers aan. Allen werden vergezeld door hun minister van 
buitenlandse zaken. De pas aangetreden Commissievoorzitter Delors en zijn nummer 
twee completeerden het gezelschap: vijfentwintig mannen en één vrouw in het kasteel 
van de Sforza’s. Een kilometer verderop, voor de gotische kathedraal in Milaans 
stadshart, demonstreerden de tweede dag een kleine honderdduizend Europese 
federalisten voor de totstandkoming van een ‘Europese Unie’ – wapperend met groene 
en witte vlaggen voorzien van de letter ‘E’, toegesproken door de 
europarlementsvoorzitter, opgezweept door Italiaanse militaire kapellen die Beethovens 
‘Ode aan de vreugde’ speelden. 
 Inzet van de Top van Milaan was of het stichtingsverdrag van de Gemeenschap 
zou worden herzien. Sinds 1958 leefden de lidstaten onder de regels die ze zichzelf in 
Rome hadden gegeven. Hun situatie was onderwijl veranderd en hun verband van Zes 
via Negen naar Tien gegroeid. Sinds een jaar of vijftien hadden de regeringsleiders 
herhaaldelijk verklaard dat ze de Gemeenschap een ‘politieke’ basis wilden geven. De 
Fransen hadden er de term ‘Europese Unie’ voor in omloop gebracht. Toch was het bij 
mooie woorden gebleven. 

Voorjaar 1984 was er beweging ontstaan, zowel bij de parlementen als bij de 
regeringen. Het Straatsburgse Parlement had in februari een federalistisch 
ontwerpverdrag aangenomen, opgesteld door de Italiaan Spinelli. De Duitse Bondsdag 
stemde bijna unaniem met deze blauwdruk in en ook de parlementen van Italië en de 
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Benelux waren enthousiast. De vraag was of de regeringen er iets mee zouden doen. 
Hier kwam de beweging van Parijs, roulerend voorzitter. President Mitterrand 
verklaarde op 24 mei in het Europese Parlement dat Frankrijk ‘bereid’ was het Spinelli-
ontwerp ‘te onderzoeken en te verdedigen’ en dat er gesprekken over verdragswijziging 
moesten komen.163 Belangrijker was de doorbraak die Mitterrand bewerkstelligde tijdens 
de Top van 25–26 juni in Fontainebleau. In een voormalig koninklijk en keizerlijk 
jachtpaleis bereikten de regeringsleiders een akkoord over het al vijf jaar slepende 
probleem van de Britse betalingen. Dit luchtte iedereen enorm op. Men kon de blik 
weer op de toekomst richten. 

Nog in Fontainebleau spraken de leiders af een comité voor institutionele 
hervorming aan het werk te zetten, met de Ierse politicus Dooge als voorzitter. De 
verwachtingen werden meteen opgevoerd. Mitterrand koos namelijk als zijn persoonlijk 
vertegenwoordiger Maurice Faure, de man die in 1957 namens Frankrijk het verdrag van 
Rome had ondertekend. Blijkbaar was het de Franse president ernst met het 
herstichtingsmoment. Het comité stelde niet teleur en bepleitte in maart 1985 een 
‘kwaliteitssprong’: de gezamenlijke wil van de lidstaten moest worden uitgedrukt door 
een ‘werkelijk politieke entiteit (..) oftewel, een Europese Unie’.164 De twee belangrijkste 
aanbevelingen: meer meerderheidsbesluitvorming in de Raad van ministers en het 
bijeenroepen van een regeringsconferentie om te onderhandelen over een Unie. 

Over de eerste kwestie, versoepeling van de vetopraktijk, waren alle lidstaten het 
in beginsel eens. Ook Londen kon leven met meer meerderheidsbeslissingen. Althans 
voor zover ze een Europese binnenmarkt dienden, het plan met als deadline eind 1992 
waarmee de eurocommissaris die Thatcher naar Brussel had gestuurd de boer op was. 
Het dispuut ging erover of dit een verdragswijziging vereiste. Volgens de Britten zou 
een gentlemen’s agreement op de Europese Raad volstaan. Volgens de Commissie zou een 
binnenmarkt illusoir blijven zolang negentig procent van de benodigde wetgeving bij 
unanimiteit moest worden vastgesteld; ten minste enkele artikelen moesten worden 
gewijzigd om de bijna driehonderd benodigde wettelijke maatregelen voor 1 januari 
1993 te kunnen invoeren. De tweede kwestie, of Europa een politieke unie moest 
worden, stond hier strikt genomen los van. Beide onderwerpen mondden evenwel uit in 
de vraag of er wel of geen regeringsconferentie voor verdragswijziging moest komen. 
Dat werd de inzet van de Top in Milaan. 

De uitkomst was tevoren verre van onzeker. Vooraf tekenden zich twee kampen 
af. Voorstanders van wijziging waren de Benelux, Ierland en bovenal gastheer Italië. 
Craxi had het welslagen van Romes voorzitterschap afhankelijk gemaakt van een 
principeakkoord over een Unie. Bovendien was de Italiaanse premier, een socialist, 
verwikkeld in een strijd met zijn christen-democratische minister van buitenlandse zaken 
Andreotti over wie het meest voor de Europese eenwording deed, een zaak waar het 
hele Italiaanse parlement fervent voorstander van was. (Alle Italiaanse politieke partijen, 
behalve de neofascisten, zouden die zaterdag 29 juni deelnemen aan de grote 
federalistische betoging op het voorplein van de Dom.) Tegenstanders waren Groot-
Brittannië, Denemarken en Griekenland. Thatcher vond een verdragswijziging behalve 
onnodig ook onwenselijk; ze vreesde dat er onderweg te veel hooggestemde lyriek zou 
neerslaan in bindende teksten. De Deense regering mocht van het eigen parlement geen 
macht aan ‘Brussel’ afstaan. Athene hoopte het veto te benutten voor het verwerven van 
financiële voordelen. Grote onbekende in het veld was de positie van de Franse en 
Duitse leiders. 

Wat was het geval? In het geheim werkten Parijs en Bonn aan een eigen 
Europees verdrag. Alleen de Italianen waren als voorzitter op de hoogte. De Fransen 
wilden de buitenlandse politiek van de Tien beter coördineren dankzij een ‘secretariaat 
van de Europese Unie’, een overkoepelend orgaan met een eigen baas die ook de 
Commissie zou aansturen. De Duitsers wilden minder vetorechten en meer macht voor 
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het Europese Parlement, hoewel van hun wensen in de tekst weinig viel te bespeuren. 
(In de wandelgangen klonk het dat Bonn met de plannen had ingestemd omdat de 
Duitse minister Genscher de nieuwe post van secretaris van de Unie begeerde.) De 
opzet dit stuk geheim te houden tot aan de Top, waar de Italianen het als 
onderhandelingsbasis konden lanceren, mislukte faliekant. Op donderdagmiddag 27 
juni, vlak voor zijn vertrek naar Milaan, versprak bondskanselier Kohl zich in een debat 
in de Bondsdag. Door de oppositie erop aangevallen te weinig aan de Europese zaak te 
doen, beroemde hij zich op het aankomende Frans-Duitse initiatief. Om Kohl niet in 
verlegenheid te brengen moest Parijs het bestaan van het conceptverdrag wel 
bevestigen. Daarop had voorzitter Rome weinig andere keus dan het ontwerp scherp af 
te keuren. Dit weer tot groot leedvermaak van de kleine landen en de Commissie, die 
blij waren dat de pogingen hun geliefde Gemeenschapsmethode met een 
intergouvernementeel secretariaat te ondermijnen, in de prullenbak belandden. Wat 
bedoeld was als Frans-Duitse verrassingsmanoeuvre eindigde als spectaculaire misser, 
die groot in alle kranten stond. 

Toen allen zich vrijdagochtend 28 juni in het Sforza Kasteel verzamelden, was 
dus volstrekt onzeker wat de dag zou brengen. Thatcher meende voorzitter Craxi in een 
ochtendlijk tête-à-tête te hebben overtuigd dat een regeringsconferentie onnodig was. Ze 
herhaalde dit in de vergadering. Beter nu meteen in Milaan zaken doen, onder elkaar, 
dan de zaak verdagen en over een paar maanden aan dezelfde tafel te zitten, met 
bovendien de verplichting van tien parlementaire ratificaties of zelfs referenda. Gezien 
het Britse optreden in het recente verleden stuitte dit aanbod van een gentlemen’s agreement 
op enige scepsis bij de partners. Andreotti vertolkte deze gevoelens met een exposé over 
goed Europees gedrag. Thatcher snauwde hem toe: ‘Stop that awful rhetoric, will you!’, 
waarop de Italiaan hoffelijk aankondigde haar de volgende ochtend een exemplaar van 
een boekje van een landgenoot te schenken, Cicero’s De oratore (‘Lieve Mevrouw, U kunt 
er veel van leren’).165 Soberder maar vastbesloten bepleitten ook de drie premiers uit de 
Benelux juridisch bindende afspraken en een ‘versterking van de 
Gemeenschapsinstellingen’. Kohl legde de nadruk op een sterker Europees Parlement. 
Mitterrand probeerde de schade van de vorige avond te herstellen zonder het idee van een 
politiek secretariaat los te laten. Hij scheen het eens met Thatcher dat de stembepalingen 
van het verdrag van Rome eerst maar eens moest worden nageleefd. Commissievoorzitter 
Delors bepleitte aanpassing van drie verdragsartikelen met het oog op de binnenmarkt; 
over een ‘Unie’ had hij het niet. Volgens hem konden die aanpassingen eenvoudig worden 
aangehecht aan het toetredingsverdrag met Spanje en Portugal (dat eveneens door alle 
nationale parlementen moest worden geratificeerd). Blijkbaar zag de Commissie de bui 
van een veto hangen en wilde ze de vernieuwing ongezien binnensmokkelen. Voorzitter 
Craxi overzag het slagveld en beklemtoonde dat men in Milaan hoe dan ook een akkoord 
over bepaalde punten moest bereiken en de rest op een regeringsconferentie kon 
bespreken. Vervolgens lieten de leiders het over aan hun ministers – Andreotti, Howe, 
Genscher, Dumas en de anderen – om een uitweg uit de impasse te verzinnen. Bij het 
vallen van de avond oordeelden de Britse en de Franse pers dat Londen slaagde in de 
opzet een formele verdragswijziging te vermijden. 

Op dit punt begint de mythevorming. Naar eigen zeggen kon de Duitse minister 
Genscher ’s nachts de slaap niet vatten en krabbelde hij wat op een kladje. In de haast 
van de ochtendrituelen dicteerde hij al scherend, de badkamerdeur op een kier, zijn 
overwegingen aan een assistent. Dit Badezimmerpapier zou aan de bron staan van de 
slotconclusies van de top. Volgens Delors werkten ook zijn mensen de hele nacht door 
en waren zij het die Craxi de beslissende Geheimtipp gaven. 

Op de ochtend van de tweede dag – het Piazza del Duomo stroomt onderwijl vol 
met eurofederalistische betogers – houden Mitterrand en Kohl hun gebruikelijke 
werkontbijt. Vele malen werd bij croissant en eitje de beslissende deal gemaakt, ditmaal 
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niet. De president begrijpt niet waarom de Italianen alles vooruitschuiven. De 
bondskanselier moppert dat de regeringsconferentie in december moet zijn afgerond. 
Wanneer de leiders de vergadering hervatten, ligt het werkstuk van hun ministers op 
tafel. De eerste zin luidt: ‘De Europese Unie begint: de lidstaten zullen een verdrag 
sluiten over de vorm die deze Unie zal aannemen.’166 Dit wordt meteen verworpen en 
men begint weer bij nul. De pragmatische Britten willen grote woorden als ‘Unie’ 
mijden en de discussie tot de besluitvorming beperken; zo komt de Gemeenschap 
tenminste vooruit. De sfeer verslechtert. Meerdere schorsingen volgen. De Deen 
Schlüter en de Griek Papandreou blijven tegen elke wijziging van het verdrag. Allengs 
blijkt dat alleen het voorstel van Sir Geoffrey Howe tot consensus zou kunnen leiden. 
Het gaat niet ver, spreekt niet van ‘Unie’ maar verbetert wel de besluitvorming. Na een 
late lunch bezwijken Parijs en Bonn bijna voor de charmes van Londens pragmatische 
minimalisme, al twijfelt Kohl nog of het voor de binnenmarkt genoeg is. 
 De Italianen krijgen lucht van deze toenadering, die hun plannen doorkruist. Na 
weer een schorsing, aan het einde van de zaterdagmiddag, doet Bettino Craxi zijn 
meesterzet: voor de eerste maal in de tienjarige geschiedenis van de Europese Raad van 
regeringsleiders vraagt hij als voorzitter om een stemming. Hij zet uiteen dat het 
bijeenroepen van een regeringsconferentie een simpel procedurebesluit is, dat bij 
meerderheid kan worden genomen. 

Een tel is het stil, dan breekt een storm los. De Deen Schlüter spreekt van een 
‘verkrachting’.167 Papandreou protesteert dat het punt niet op de agenda staat en roept 
‘staatsgreep’.168 De Griek is zo boos op Craxi dat hij dreigt weg te lopen. Thatcher is 
verbijsterd, furieus. (Haar woordvoerder na afloop: ‘Voor de Prime Minister is het geen 
irritatie. Het is een totale vulkanische eruptie. De Krakatau is er niets bij.’169) Met deze 
wending had niemand in de Britse delegatie rekening gehouden. In de verwarring is nog 
even een kans op een compromis, waarbij én het Britse pakket voor informele 
versoepeling van de unanimiteit én de regeringsconferentie zullen worden meegenomen. 
Dan zegt de woedende Papandreou dat het een van beide is, of hij vertrekt echt. Het 
duurt even voor men beseft wat dit betekent. Craxi staat voor de keuze: soepeler 
wetgeving nu of een kans op politieke vernieuwing. Hij kiest, wellicht denkend aan zijn 
christen-democratische rivaal en de demonstranten buiten, voor de vernieuwing. 
Inmiddels hebben de Britten ontdekt dat het door de Italiaanse premier ingeroepen 
artikel rept van voorafgaande raadpleging van het Europese Parlement; als plotselinge 
vrienden van de Straatsburgse vergadering beschuldigen ze hem van procedurebreuk. 
Craxi weerlegt het bezwaar – het formele besluit zal later volgen – en gaat tot stemming 
over. Voor het houden van een regeringsconferentie: België, Duitsland, Italië, 
Luxemburg, Nederland, dan Ierland, dan, na aarzeling, Frankrijk. Tegen: Denemarken, 
Griekenland, Groot-Brittannië. Zeven tegen drie, bij meerderheid besluit de 
gezamenlijkheid het pad van de vernieuwing te betreden. 

Terwijl een feestelijk vuurwerk de nachtelijke hemel boven het Castello 
Sforzesco in het groen en wit van de federalisten kleurde, begonnen de speculaties over 
de betekenis van Craxi’s coup. Europese scheuring, nieuw begin of een doodlopend 
pad? Het eerste leek niet denkbeeldig. Kohl en Mitterrand noemden de Top beiden een 
heilzaam moment van de waarheid, dat duidelijk maakte wie waar stond. Ook in de 
entourage van de oude Spinelli zag men kansen voor een constitutionele breuk tussen 
twee groepen staten. De Belg Martens sprak optimistisch van een keerpunt in de 
geschiedenis van de Gemeenschap. De Luxemburger Santer was voorzichtiger: hij 
moest vanaf maandag 1 juli als inkomend Raadsvoorzitter de brokken lijmen. Thatcher 
spuwde intussen haar gal op de radio: ‘If we can’t decide here, why should another 
conference be able to decide any better?’170 Toch matigde zij haar toon en liet weten een 
vertegenwoordiger naar de conferentie te zullen sturen, ‘om ons standpunt uiteen te 
zetten’. Ook Papandreou zegde dat toe. Alleen tegenstemmer Schlüter kon zich niet 
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committeren zolang het Deense parlement hem dat niet toestond. Velen meenden dat 
de conferentie tot niets zou kunnen leiden (het algehele gevoelen van de Britse kranten 
op maandagochtend). Daarentegen zagen geroutineerde diplomaten die zaterdagavond 
al voor zich hoe al deze obstakels zouden worden geslecht. Een anonieme minister van 
buitenlandse zaken zei over Thatcher: ‘Als we haar bij de trog krijgen, zal ze wel 
drinken.’171 
 
Zo zou het inderdaad gaan. De Britse premier maakte, thuis uit Milaan, een afweging. 
Voor de Britse economie was veel te winnen bij de totstandkoming van Europese 
markten voor bijvoorbeeld financiële dienstverlening en transport. Thatcher was bereid 
daarvoor de prijs te betalen van versterking van Commissie en Parlement en meer 
meerderheidsbesluitvorming in de Raad (bij voorkeur voor de terreinen waar het veto 
vooral de meer protectionistische economieën diende). Griekenland en Denemarken 
meldden zich eveneens aan de onderhandelingstafel. Spanje en Portugal mochten vanuit 
de wachtkamer meedoen. De regeringsconferentie verliep voorspoedig. De spanningen 
van Milaan waren snel vergeten. Over een breuk tussen de staten werd niet meer 
gesproken. Al op 2 en 3 december 1985 bereikten de twaalf regeringsleiders in 
Luxemburg een politiek akkoord over een nieuw verdrag. Na het tumult van Milaan 
hervonden de regeringen elkaar aan de vergadertafel. 

Tot teleurstelling van de Fransen en Italianen kreeg het resultaat de 
publieksonvriendelijke naam ‘Europese Akte’. Het idee van een ‘Unie’ was onderweg 
gesneuveld. Onder veel aandringen had Delors het eruit gekregen. Zijn ‘spookbeeld’ was 
dat Europa in tweeën werd opgeknipt: enerzijds de economie op basis van het verdrag 
van Rome, anderzijds de formalisering van de buitenlandpolitieke samenwerking.172 De 
aanduiding Acte unique of Single Act moest de Commissie en de Benelux geruststellen dat 
alles zijn beslag zou krijgen binnen het ‘enkele’ Gemeenschapskader. (Uit de officiële 
Nederlandse benaming ‘Europese Akte’ is deze pointe weggevallen.) De term ‘Unie’ 
werd weggestopt in de preambule. De van retoriek afkerige Britten waren eveneens blij 
met deze oplossing. 

Het herwonnen clubgevoel werd nog onverwacht op de proef gesteld in de fase 
van de ondertekening. Half december bleken twee regeringen zich niet aan het finale 
akkoord te kunnen committeren, waarop een derde ook afhaakte. De Deense 
minderheidsregering kreeg geen onderhandelingsmandaat van het eigen parlement. De 
Folketing beschouwde het verlies van vetorechten en de grotere rol van het Europese 
Parlement als ondermijning van de eigen positie. Op 21 januari 1986 verwierp ze de 
Europese Akte met 80 tegen 75 stemmen, waarop de Deense regering besloot de 
bevolking per referendum om een mandaat te vragen. In Italië bestond een 
spiegelbeeldig probleem. Daar heerste onder invloed van Spinelli teleurstelling over de al 
te beperkte machtstoename voor het Europese Parlement en het nieuwe uitstel voor de 
‘Unie’. De regering-Craxi mocht van het parlement in Rome pas tekenen wanneer het 
verdrag werd goedgekeurd door het Straatsburgse parlement (dat zo alsnog het veto 
over verdragswijziging verwierf dat het formeel ontbeerde). De Grieken maakten het het 
bontst: zij wilden pas tekenen als vaststond dat de overige elf alle meededen. 
Complicaties en vertraging dreigden. Om druk op de zaak te houden besloot de Raad – 
inmiddels onder Nederlands voorzitterschap – tot een ongebruikelijke procedure: een 
gesplitste ondertekeningsceremonie. De Europese Akte werd in een sobere ceremonie 
door negen lidstaten ondertekend op 17 februari 1986 in Luxemburg. Na een 
constructieve resolutie van het Europese Parlement en een positief Deens referendum 
tekenden op 28 februari 1986 in Den Haag de laatste drie lidstaten. Alle regeringen 
waren aan boord. 

Tijdens de ratificaties deed zich nog één onverwacht obstakel voor. Op het 
laatste nippertje oordeelde het Ierse Hooggerechtshof dat de Ierse regering had 
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verzuimd een referendum te organiseren en dit alsnog moest doen. De Ierse bevolking 
gaf haar ja-woord, waardoor de Europese Akte op 1 juli 1987 kon ingaan. Twee jaar na 
het spectaculaire startschot in Milaan had de gezamenlijkheid zichzelf vernieuwd. 
 
Hoe valt deze sequentie van gebeurtenissen te duiden? Hoe kon wat in mei 1985 
onmogelijk scheen – dat Londen en Kopenhagen ooit een verdragswijziging zouden 
aanvaarden bijvoorbeeld – zo snel een politiek feit worden? En hoe kan het dat Europa 
deze veeleisende vernieuwingscyclus nadien nog meermaals succesvol heeft doorlopen? 
 Er gebeurde iets bijzonders op zaterdagmiddag 29 juni 1985. Een aanwezige 
herinnert zich de stemming als een ‘moment de flottement historique’, als de 
‘transposition d’une réalité politique profonde dans un cadre dont on ne pensait pas 
qu’il le permettait’.173 Hoewel drie leden ernstig tegensputterden werden de Tien alle 
meegesleept in een gezamenlijke vernieuwingsbeweging, die niet meer is gestuit. De clou 
zat in een klein hoekje van de procedure, in een vergeten meerderheidsbepaling van het 
verdrag. Deze juridische detailkwestie had voor de Europese politiek historische 
gevolgen, zoals de Griek Papandreou getuige zijn woedende kreet ‘staatsgreep’ ter 
plekke besefte. Op decennia stilstand volgde rusteloze verandering; op de verankering in 
het verdrag, de mogelijkheid gezamenlijk in te spelen op de stroom van de tijd. Het is 
een magistraal passagemoment. 
 Wat gebeurde er dan precies toen Bettino Craxi in het forum van de leiders 
onverhoeds een meerderheidsbesluit forceerde? De scène wordt vaak aangehaald als 
anekdote in de historie van de Europese Raad of als opmerkelijk moment in de serie 
verdragswijzigingen. Ze is echter veel meer dan dat: ze slaat een wezenlijke band tussen 
die beide ontwikkelingslijnen. Kort gezegd: Craxi legde de dubbele hoedanigheid bloot 
van de Europese regeringsleiders en trok die beide hoedanigheden uiteen in de tijd. 
Daarmee opende hij de weg van Europa’s permanente vernieuwing én gaf hij de 
Gemeenschap een stevig hoogste gezag. 
 De geheime dubbele hoedanigheid van de regeringsleiders is deze: de leiders zijn 
zowel vertegenwoordigers van de constituerende machten (afzonderlijk) als van de 
geconstitueerde macht (gezamenlijk). Vandaar de verbijstering bij de aanwezigen in het 
Sforza Kasteel. Margaret Thatcher, Craxi’s voornaamste tegenspeler, begreep het na 
afloop schijnbaar nog steeds niet, getuige haar schampere opmerking: ‘Waarom zouden 
wij er in een andere conferentie wel uitkomen?’ Het punt is dat het niet een willekeurig 
andere conferentie zou zijn. In Milaan waren de regeringsleiders bijeen als feitelijke 
Europese instelling, terwijl ze in de regeringsconferentie in Luxemburg om de tafel 
zouden zitten als vertegenwoordigers van de soevereine stichters. 

Al sinds de oprichting van de Europese Raad in 1974 was dit onderscheid 
sluimerend aanwezig, maar het was nog niet gewekt. De machtigste Europese pouvoir 
constitué zat verstopt in de pouvoir constituant van de staten. Thatcher was ongetwijfeld niet 
de enige die meende in Milaan aanwezig te zijn bij een eigentijdse variant van het 
Congres van Wenen van 1814–1815: de plaats waar nationale leiders onderhandelen, 
standpunten uitwisselen en bij consensus besluiten nemen – maar nimmer kunnen 
worden overstemd. Zo functioneerden ook de Toppen van regeringsleiders uit de 
beginjaren van de Gemeenschap. Dat de Europese Raad die praktijk voortzette en de 
bijnaam ‘Top’ behield maakte de vernieuwing haast onzichtbaar. Toch was hij tegelijk 
een instelling temidden van de andere. De Europese Raad diende het 
Gemeenschapsrecht te respecteren, had de Commissievoorzitter onder zijn leden en 
deed van elke vergadering verslag in het Parlement. Bovendien was bij oprichting 
afgesproken dat de regeringsleiders als het zo uitkwam ook op de stoel van hun 
ministers konden gaan zitten en dan formeel een ‘Raad’ op topniveau waren, een 
Gemeenschapsorgaan. In feite stond het beraad van de leiders dus al tien jaar op de 
drempel tussen twee werelden: met één been baas van de (ongestichte) tussenwereld van 
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de lidstaten, met één been in de (gestichte) binnensfeer. In Milaan stond die dubbelheid 
ineens in het volle licht. Door de regeringsleiders te laten stemmen – én door het feit 
dat zij dit lieten gebeuren – duwde Craxi de Europese Raad even over de drempel. Plots 
verscheen deze onmiskenbaar als instelling. 

Het is instructief de Milanese scène te vergelijken met een voorval luttele weken 
eerder, tijdens een top van de grote industrielanden in Bonn, de G7 van begin mei 1985. 
Vier hoofdrolspelers waren dezelfden. De Amerikaanse president Reagan oefende druk 
uit zo snel mogelijk onderhandelingen over handelsakkoorden te beginnen, liefst per 
1986. Gastheer Kohl peilde de mening van de aanwezigen, onder wie de Europeanen 
Thatcher, Craxi en Mitterrand. De Fransman bleek als enige tegen. Toch weigerde 
Mitterrand zich aan een deadline te committeren. Zijn vinnige tirade: ‘Si ces Sommets ne 
retrouvent pas leur forme initiale, la France n’y viendra plus. Nous ne sommes pas 
froissés d’être minorisés dans une institution. Mais ici, ce n’est pas une institution, nous 
sommes là pour mieux nous connaître et harmoniser nos politiques. C’est tout.’174 Het 
contrast met Milaan is verhelderend. Thatcher had op 29 juni Mitterrands klacht uit 
Bonn woord voor woord kunnen herhalen. Door zich in plaats daarvan, overreed door 
haar eigen juristen, aan de stemming te onderwerpen erkende zij de Europese Raad als 
een instelling. 

Men kan zich afvragen wat dit lichaam toevoegde aan de ‘gewone’ Raad, waar 
dezelfde regeringen om de tafel zitten. Het verschil in functie is wezenlijk. In de Raad 
beslissen nationale ministers over deelbelangen en deelproblemen – landbouwprijzen, 
btw-tarieven, visquota. In de praktijk bleek dat als de vraagstukken groter werden en 
elkaar overlapten, de vakministers er niet uitkwamen. Dit leidde tot stagnatie, tenzij de 
regeringsleiders de knopen doorhakten, hetgeen incidenteel gebeurde. Met de oprichting 
van de Europese Raad werd de bemoeienis van nationale leiders gesystematiseerd. 
Sindsdien geldt: als de leiders er niet uitkomen, dan niemand. Presidenten en premiers 
worden tevens geacht hun bevolking aan op een Top gemaakte afspraken te kunnen 
binden. Alleen gezamenlijk beschikken zij dus over voldoende gezag om Europese 
besluiten te nemen die het technische beleid te boven gaan en diep in het nationale of 
gezamenlijke politieke leven ingrijpen. 

De eerste vernieuwing van de Europese orde betekende een welhaast 
existentieel besluit. Immers, welke ook haar inhoud, het feit op zich van een eerste 
wijziging transformeert de aard van het gezamenlijk verband: van statisch en 
vastgeklonken aan zijn oorsprong (‘Rome’) wordt het beweeglijk, historisch. Het opent 
zich voor ontwikkeling in de tijd. Oftewel: de gezamenlijkheid wordt politieker. 

Iedereen besefte dat de leiders deze stap zelf moesten zetten. Een zaak die de 
toekomst van de natie in Europa raakt, laat je niet aan vakministers over. Alleen de 
regeringsleiders konden hun parlementen en bevolkingen ervan overtuigen. Neem 
kanselier Kohl; deze sprak de donderdagmiddag voor zijn vertrek naar Milaan in de 
Duitse Bondsdag over het historische belang van de ‘Unie’ voor zijn land en Europa. 
Een dag eerder had de Ierse premier FitzGerald zich in Dublin van dezelfde taak 
gekweten. De week na de Top brachten beiden ook weer verslag uit, net als hun meeste 
collega’s. Niets bijzonders misschien. Maar toch was er iets gebeurd. De premiers 
stonden na afloop in een andere rol voor hun thuispubliek. Tien nationale leiders 
klommen naar de Top in Milaan en, ondanks al het gebrom, kwamen ze als club weer 
naar beneden. Ineens spraken ze namens Europa. 

Precies daar ligt het genie van Craxi’s bluf. De stemming in Milaan smeedde een 
band tussen de Europese vernieuwing en het forum van de leiders. Van een 
vrijblijvende picknick op een berg wordt de Top een treffen waarvan de leiders met 
politiek bindende Tafelen afdalen. Deze kanteling geschiedde bovendien niet zomaar, 
maar in antwoord op de existentiële vraag naar de identiteit van de Europese orde in de 
tijd. De stemming die de grendel van de vernieuwing haalde, bekrachtigde zelf de 
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instelling die daarvoor als enige namens de gezamenlijkheid verantwoordelijkheid kon 
nemen ten opzichte van de individuele bevolkingen. 
 
Deze fascinerende politieke omwenteling rust op een venijnig juridisch mechaniek. Elk 
radertje, elk woordje daarin telt. Terug dus naar de wijzigingsregel uit het stichtingspact. 
De beslissing over de vernieuwing bleek in drie akten te verlopen, elk met eigen spelers: 
eerst of er een wijziging komt (Raad), dan welke (regeringen) en ten slotte dat ze doorgaat 
(bevolkingen). Het enige wat Craxi deed was de ‘of’-vraag bij meerderheid laten 
beantwoorden door de leiders. In akten twee en drie behielden de nationale regeringen 
en bevolkingen hun vetorecht; aan deze bron van zelfvertrouwen voor de lidstaten werd 
niet getornd. Toch versprong het hele mechaniek. Want zie hoe de vernieuwing zich 
ontrolt: 
 
 Eerste akte, eerste scène: doorbraak (Milaan, 29 juni 1985) 

Met de meerderheidsbeslissing duwde Craxi de Europese Raad de drempel over, 
naar binnen, door hem te vermommen als gewone Raad. De meest principiële vraag 
voor een politiek lichaam – bewegen of niet? – ligt vanaf nu bij de geconstitueerde 
macht. Deze vraag laten de gezamenlijke leiders niet meer los. 

Geheim: coup vermomd als procedurebeslissing. 
 

 Eerste akte, tweede scène: binding (Londen, Kopenhagen en Athene, juli 1985) 
Thuisgekomen uit Milaan zeggen de Britse, Deense en Griekse regeringsleiders 

niet tegen het eigen parlement: afgelopen zaterdag in Milaan zijn we overstemd, maar we 
krijgen ze over zes maanden wel met een veto tijdens die verduivelde 
regeringsconferentie in Luxemburg. Nee, zowel Thatcher als Schlüter en Papandreou 
zien zich gedwongen steun te vragen voor de beslissing van de Europese Raad. (Alleen 
Schlüter krijgt die niet en moet zonder mandaat naar de regeringsconferentie.) 

Geheim: wie is overstemd, moet toch verantwoordelijkheid nemen voor het 
besluit. Zodra de anderen in Europa een gesprek over de gezamenlijke toekomst 
beginnen, is het maar beter je plaats aan tafel in te nemen. Anders is het risico dat ze 
zonder jou van alles bedenken en sta je aan het einde voor de vervelende keus tussen 
slikken of er helemaal uitstappen. Je moet erheen en bent gedwongen thuis te vertellen 
waarom. 
 
 Tweede akte: onderhandeling (Luxemburg, september–december 1985) 

De unanimiteit blijkt geen blokkade voor een akkoord. Aan de 
onderhandelingstafel verliest het veto aan scherpte. Weigeren te spreken is niet moeilijk; 
blijven weigeren met wat ook in te stemmen wanneer het gesprek eenmaal is begonnen, 
bijna onmogelijk. Zodra alle regeringen aan tafel zitten, ontstaat een spel van geven en 
nemen, van onwaarschijnlijke deals, van getrek en geduw, waarbij de dwang van de 
gezamenlijkheid maakt dat altijd een compromis wordt gevonden. Weliswaar vertoont 
dit veelal rare uitzonderingen, protocollen, eenzijdige verklaringen en andere juridische 
franje, maar dit dient ertoe dat allen het uiteindelijk om hun eigen redenen kunnen 
aanvaarden. Wel zal een constante door de jaren heen zijn dat deze compromistekst 
door federalisten en juristen als ‘ontoereikend’ en ‘wanstaltig’ wordt betiteld. Een ramp 
is dit niet. De politieke kracht die iedereen aan boord houdt is nu eenmaal sterker dan 
de juridische logica. 

Geheim: als het of van de vernieuwing eenmaal met ja is beantwoord, komt er 
altijd een welke uit. Weliswaar zou men in theorie tijdens de onderhandelingen kunnen 
besluiten het hele idee van vernieuwing terug te draaien, maar zodra alles potentieel 
beweegt, ieder zijn eigen plannetjes najaagt, kan de boel politiek gezien niet meer 
worden afgeblazen en moet er over de inhoud worden gesproken. Erger, het prestige 
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van de aanwezigen eist dat op enig moment, op straffe van hoon van pers en publiek die 
buiten de vergaderzaal wachten, ‘resultaat’ valt te melden. Zo werkt ook de semi-
openbare druk van de buitenwereld mee om de tafel tot een besluit te brengen. 
 
 Derde akte: bekrachtiging (Brussel, Kopenhagen, Bonn, Athene, Madrid, Parijs, Dublin, 
 Rome, Luxemburg, Den Haag, Lissabon, 1986–1987).  

De regeringsleiders die in de eerste akte namens de voltallige kring het startschot 
gaven en in de tweede akte namens hun lidstaat tot een akkoord met de anderen 
kwamen, verschijnen in de slotakte in deze dubbele rol voor hun 
volksvertegenwoordiging en/of bevolking. Vandaar het refrein op persconferenties na 
afloop van een Top: ‘Bon pour la France et bon pour l’Europe’; ‘Good for Britain and 
good for Europe’; ‘Goed voor Nederland en goed voor Europa’. De dubbele pet stelt 
hen enerzijds (als regeringsleider) in staat de vernieuwing, indien nodig, strikt vanuit het 
nationaal belang te verdedigen. Anderzijds vergroot het de druk op hen (als lid van de 
Europese Raad) daadwerkelijk een meerderheid voor die vernieuwing te verwerven. 
Immers, de regeringsleider die na een nee-stem van eigen parlement of bevolking terug 
moet naar de Europese Raad, is zijn gezag bij zijn collega’s kwijt. Hem wacht het 
snijdende groepsoordeel ‘He didn’t deliver his voters’. Doorgaans blijkt dit samenspel 
tussen beide rollen voldoende. Van de 102 maal sinds Milaan dat een Europese 
regeringsleider aan zijn parlement of bevolking instemming met een nieuw verdrag 
vroeg, werd deze 97 maal bij de eerste gelegenheid gegeven. 

Geheim: welke vernieuwing ook wordt vastgesteld, men kan haar per definitie 
thuis aanbevelen als ‘Goed voor Europa en goed voor ons land.’ Feitelijk is alleen deze 
dubbele boodschap én verkoopbaar én geloofwaardig. Wie louter het gezamenlijke 
belang inroept (‘Historische dag voor Europa’) krijgt binnen de kortste keren van pers 
en oppositie te horen dat hij of zij het landsbelang verkwanselde en zich weer eens in de 
luren liet leggen door schouderklopjes van andere leiders. Wie daarentegen de zaak als 
louter nationale overwinning presenteert, ontzegt zichzelf de grond het rommelig 
compromis dat een Top altijd ook oplevert, geloofwaardig te verdedigen. (‘Game, set, 
match,’ juichte de Britse premier Major bij thuiskomst uit Maastricht: het scheelde een 
haar of hij had de stemming over het verdrag verloren.) 
 
Deze vier geheimen samen maken dat Craxi’s coup uit 1985 betekende dat na bijna drie 
decennia van verdragsrechtelijke status quo de grendel van het slot was. Sinds de politieke 
vraag of vernieuwing nodig is naar binnen werd getrokken en bij meerderheid 
beantwoord, is Europa permanent in vernieuwing. Bij de afwikkeling in de akten twee 
en drie de constituerende machten waarvan de regeringen steeds bij unanimiteit bepalen 
welke vernieuwing er komt en waarvan de bevolkingen alle moeten instemmen dat ze 
doorgaat; in die zin blijven de lidstaten de meester van het verdrag. Maar stilstaan is hun 
niet gegund. Strikt genomen is er na 1985 geen sprake van Europese zelfvernieuwing, 
maar op ‘zelfbeweging’ lijkt het wel. 
 
 3 Botsen en sluipen 
 
 De ontwikkeling van de gezamenlijkheid tot politiek lichaam met een zekere 
herzieningsmacht bracht behalve nationale regeringen en parlementen nieuwe spelers op 
het Europese toneel: de hoogste nationale constitutionele hoven. Bij elke 
verdragsherziening onderzoeken de constitutionele rechters – zoals de Raad van State in 
Nederland, de Britse Lords, het Duitse Bundesverfassungsgericht of de Franse Conseil 
constitutionnel – hoe het gewijzigde Europese pact zich verhoudt tot de nationale 
grondwettelijke ordes. Een belangrijke vraag voor hen is of de eigen regering meer 
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bevoegdheden naar gezamenlijk verband heeft overgedragen dan de nationale grondwet 
toestaat. Hier ontstond frictie, botsingsgevaar.  

De vraag bij zo’n herziening luidt: wat als de opgestelde Europese grondslag botst 
met een nationale grondwet? Welke gaat dan voor? Dit lijkt op een eerdere vraag, in de 
jaren zestig opgeworpen, inzake wetgeving. In dat verband was het dilemma: wat als een 
Europese regel botst met een nationale? Voorrang voor het Europese verdrag, luidde 
het antwoord, door het Europese Hof afgedwongen. De uitweg bij herziening kan 
echter niet dezelfde zijn. Dit verschil is wezenlijk voor hoe de kring van lidstaten 
functioneert. 
 
Terug eerst naar 1963–1964. Het Europese Hof bewerkstelligde met zijn coup dat 
Europese regels voorrang kregen op nationale. Botsing werd op dat niveau onmogelijk. 
Als twee rechtsregels elkaar kruisten ging verkeer uit Brussel of Luxemburg voor. 
Binnen twaalf jaar hadden alle lidstaten dit beginsel aanvaard. Voor wetgeving stond het 
Europese Hof nu boven de hoogste nationale hoven. 
 Toch deed zich onderweg één schermutseling voor, die een voorbode werd voor 
het vervolg. In een befaamd arrest uit 1974 bond het Duitse Constitutionele Hof (als 
enige van de hoogste nationale hoven) de voorrangsregel aan voorwaarden. Het 
Europese recht kon voorgaan op gewoon Duits recht, maar niet automatisch op 
bepalingen in of beschermingen geboden door de Duitse grondwet, stelde dit Hof. Het 
trad in deze zaak op als de grondrechtenbeschermer van de Duitse bevolking – gezien 
de naoorlogse Duitse taboes ten aanzien van onder meer euthanasie en abortus vanwege 
de nazipraktijken een zeer beladen morele en politieke rol. De regels die voortvloeiden 
uit een overdracht van bevoegdheden naar Gemeenschapsniveau mochten de Duitse 
grondrechtenbescherming niet overtroeven, zeiden de rechters in Karlsruhe, althans 
zolang er geen alternatief voor die bescherming op Europees niveau was. Naar dit 
sleutelwoord heet het arrest ‘Solange’. Het Duitse Constitutionele Hof doorbrak dus een 
Europese neiging een voorschot op de toekomst te nemen. Het zette een streep en zei: 
zolang die grondrechtenbescherming niet veilig is gesteld, behouden wij ons het recht 
voor een Europese regel in Duitsland niet toepasbaar te verklaren, ‘wanneer en in 
zoverre deze met een grondrecht uit de Grondwet botst.’175 
 Van dit arrest schrok men in Luxemburg en Brussel. Er kwam een kink in de 
kabel van de zich zo voortvarend ontwikkelende ‘autonome’ Europese rechtsorde. 
Overigens richtte het Duitse Constitutionele Hof zich niet tegen het stichtingspact als 
zodanig. Het had geen reden aan te nemen dat het verdrag zelf de Duitse grondrechten 
bedreigde – bovendien hadden de Duitse rechters dan eerder, ten tijde van de ratificatie 
in 1957, moeten waarschuwen. Het ging ‘Karlsruhe’ vooral om de gevolgen van de 
latere overdracht van bevoegdheden naar (of schepping ervan op) Europees niveau op 
basis van het verdrag, zonder dat het nationale parlement zich erover had uitgesproken. 
Als die nieuwe regels de Duitse grondrechten raakten, dan zou het tussenbeide komen. 
 Het klonk dreigender dan het was. Uiteindelijk groeiden de partijen in de 
grondrechtenkwestie naar elkaar toe. Mettertijd werd het botsingsgevaar afgewend. 
Nadat ‘Luxemburg’ als antwoord op het Duitse Solange-arrest een soort 
grondrechtenbescherming in het leven riep, gaf ‘Karlsruhe’ het het voordeel van de 
twijfel. In 1986, in een tweede Solange-arrest, stelde het dat zolang de Europese 
grondrechtenbescherming gelijkwaardig was aan de Duitse, het voorbehoud was 
ingetrokken. Het Duitse Hof bleef wel over de heg kijken of de bescherming 
gewaarborgd bleef.* 

Een volgende stap kwam in 2000. Op initiatief van de Duitse regering – het 
besluit viel tijdens de Europese Raad van Keulen in 1999 – werd afgesproken een 
                                                 
* Hoewel men sindsdien spreekt van Solange-I en Solange-II, zou de omkering van de bewijslast in de 
sequentie beter zijn uitgedrukt met: ‘Solange-niet’ en ‘Solange-wel’. 



 103 

Europese grondrechtencatalogus op te stellen. Een speciale ‘Conventie’ van 
regeringsvertegenwoordigers, nationale parlementariërs en europarlementariërs en een 
eurocommissaris werd ermee belast, onder voorzitterschap van Roman Herzog, ex-
president van Duitsland én ex-president van het Duitse Constitutionele Hof. Met deze 
benoeming werd het voor de Duitse burgers hoogste politiek-juridische gezag 
aangewend ter garantie van hun grondrechten op Europees niveau. In 2000 namen de 
Vijftien formeel een ‘Europees handvest van grondrechten’ aan, dat sindsdien een 
sterkere status heeft verworven. Op het kruispunt van wetsregels en grondrechten 
schijnt het botsingsgevaar geweken. 
 
Maar er was meer. Het Europese recht kon ook op andere manieren met de Duitse 
grondwet gaan botsen. Op die mogelijkheid had het Duitse Constitutionele Hof in 1974 
al subtiel gewezen. Het schreef toen dat die vraag voorlopig kon ‘openblijven’.176 

Vanaf 1972 had vrijwel ongemerkt een opmerkelijke ontwikkeling plaats. De 
Gemeenschap breidde haar bevoegdheden ingrijpend uit zonder formele 
verdragswijziging. Het was herziening-light. Op de Top van Parijs (1972) hadden de 
regeringsleiders het mechanisme in gang gezet. Ze spraken af het Europese bouwterrein 
uit te breiden naar onder meer energie-, milieu- en regiobeleid en nodigden de 
Commissie uit voorstellen te doen. Over die onderwerpen stond strikt genomen niets in 
het verdrag. De oplossing was een beroep te doen op een juridische sluiproute, de 
‘flexibiliteitsclausule’.177 Deze bepaling kon worden ingeroepen wanneer een maatregel 
vanwege de markt nodig scheen maar het verdrag er niet in voorzag, mits alle regeringen 
emee instemden. Een verdragswijziging was in dat geval niet nodig. De regeringen 
vonden dit handig, want ze hoefden dan niet naar hun parlementen (of bevolkingen) 
voor een ratificatie. Ook de Commissie breidde haar werkterrein graag uit; bij haar 
gingen een hoge Europese roeping en een bureaucratische neiging hand in hand.* Zo 
zetten nationale regeringen en Commissie samen de nationale parlementen buiten spel. 

Langs deze sluiproute, waarvan de interpretatie flink werd opgerekt, werden tal 
van Europese bevoegdheden geschapen. Dit gebeurde ook voor terreinen die met de 
markt volstrekt niets van doen hadden, zoals het verlenen van noodhulp aan niet-
lidstaten. De gezaghebbende Amerikaanse jurist Weiler stelt daarom, onder verwijzing 
naar de sluiproute, dat vanaf de Top van Parijs van 1972 ‘no core activity of state 
function could be seen any longer as constitutionally immune from Community action’ 
en ‘no sphere of the material competence could be excluded from the Community 
acting under Article 235.’178 
 Met name in Duitsland baarde deze ontwikkeling zorgen. Het houdt verband 
met de structuur van de bondsstaat. De bevoegdheden van de federale overheid en van 
de Länder zijn in de Duitse grondwet in grote lijnen afgebakend. Dit leidt tot een sterk 
besef – sterker dan in de meeste andere landen – van het belang van de bevoegdheid 
bevoegdheden te scheppen of toe te wijzen. Deze metabevoegdheid heet Kompetenz 
Kompetenz. Gaande de Europese vernieuwing zagen de Länder gebeuren dat hun 
bevoegdheden langs de sluiproute via Bonn naar Brussel konden verdwijnen. Dit 
betekende volgens hen dat de Gemeenschap zich een metabevoegdheid aanmatigde. 

                                                 
* Hoe dit tot op hoog niveau gaat valt te lezen bij Van Miert, die na zijn benoeming als commissaris voor 
transport, begin 1989, bij Commissievoorzitter Delors werd geroepen: ‘Hij had een landkaart van Europa 
voor zich liggen waarop hij met een viltstift de grote verkeersaders had getrokken. Grote 
infrastructuurprojecten om bijvoorbeeld de HST [Hogesnelheidstrein/TGV] mogelijk te maken. Ik wees 
hem erop dat grote infrastructuurprojecten geen bevoegdheid van de Europese Gemeenschap waren. 
Verkeer in de lucht, over de weg, per spoor en te water... allemaal oké, maar infrastructuurbeleid lag nog 
stevig verankerd in de nationale bevoegdheden. ‘Niets van aantrekken’, zei Delors, ‘probeer maar eens uit 
te zoeken wat de Commissie kan doen om ook op dit vlak netwerken beter te integreren.’’ Van Miert: 
‘Dat hoefde hij me geen twee maal te zeggen.’ (Karel Van Miert, Mijn jaren in Europa. Herinneringen van een 
eurocommissaris, Tielt 2000, 34.) 
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Dat kon niet de bedoeling zijn. De Bondsraad, waarin de Länder vertegenwoordigd zijn, 
en het Duitse Constitutionele Hof maakten zich zorgen. 
 
Vanaf 1987 kwam een conflict dichterbij. Na de Top van Milaan beschikte de kring van 
lidstaten onverwacht over zelfbewegend vermogen. Behalve de achterdeur voor 
inhoudelijke uitbreidingen was nu ook een voordeur voor gedaanteverandering 
beschikbaar. Had Europa herzieningsmacht? 
 Het Duitse Constitutionele Hof trok niet bij de eerste gelegenheid, die van de 
Europese Akte, aan de bel, maar wel bij de tweede. Klager Manfred Brunner had zich 
tot ‘Karlsruhe’ gewend vanwege het Unieverdrag (1992). Hij vond dat zijn rechten als 
Duits burger waren geschonden met de ondertekening ervan door Bonn. Vanwege de 
uitbreiding van Europese bevoegdheden werd de ‘staatsmacht in Duitsland niet meer 
wezenlijk door de gekozen vertegenwoordigers van het hele Duitse volk uitgeoefend’.179 
Bovendien scheen de Unie zichzelf de metabevoegdheid toe te kennen. In het verdrag 
stond namelijk: ‘De Unie voorziet zich van de middelen die nodig zijn om haar 
doelstellingen te verwezenlijken en haar beleid ten uitvoer te leggen.’180  Nou, aldus de 
klager, dan wist je het wel, dit was geen sluiproute meer, maar een openbare weg. Kern 
van zijn grief was dat de waarde van het Duitse kiesrecht en burgerschap werden 
ondermijnd. De volksvertegenwoordigers in de Bondsdag en Bondsraad hadden dus 
niet met ‘Maastricht’ mogen instemmen zonder per referendum terug te keren naar de 
bevolking. 

Het Duitse Constitutionele Hof gaf in oktober 1993 een omstandig antwoord: 
het ‘Maastrichtoordeel’. Het was een voorzichtig waarschuwingsschot. Net als in 1974 
liet het Hof weten: wij zijn er ook nog. Weliswaar werd de klager in het ongelijk gesteld 
(Duitsland kon daarop als vijftiende en laatste lidstaat ratificeren) maar daarmee was de 
zaak niet afgedaan. Ook het Karlsruher Hof vond dat een levende nationale democratie 
behouden moest blijven. Brunners klacht werd niet meteen verworpen, maar 
ontvankelijk verklaard. Het had zomaar kunnen zijn, aldus de Duitse rechters, dat de 
‘behartiging van de bevoegdheden van de Duitse Bondsdag zo vergaand op een door de 
regeringen gebouwd orgaan van de Europese Unie of de Europese Gemeenschap 
overgaat, dat aan de (..) onontbeerlijke minimale eisen van democratische legitimatie van 
de staatsmacht waarmee de burgers te maken hebben, niet meer wordt voldaan.’ Het 
Hof stelde echter dat dit ‘nog niet’ het geval was.181 De Unie was nog steeds een 
verdragsrechtelijke organisatie, een statenverbond. De Duitse staat was een van de 
‘meesters van het verdrag’ en kon zich uit de Unie terugtrekken. Klagers zorg was dus 
misplaatst. Althans voorlopig. Want – en daarin zat de waarschuwing – bij een 
toekomstige verdragswijziging zou een dergelijke klacht wél gegrond kunnen worden 
verklaard. Karlsruhe waarschuwde dus wel, maar zonder dat het consequenties had. Een 
acute politieke crisis durfden de Duitse constitutionele rechters (ook) in deze zaak niet 
te veroorzaken. 
 Het Maastrichtoordeel riep de voorgeschiedenis in herinnering. ‘Een nieuwe 
Solange?’, vroeg de vakpers zich af.182 Maar de inzet van het arrest van 1993 was 
principiëler: de toekomst van de Duitse democratie als zodanig versus de bescherming 
van de grondrechten binnen die democratie. Bovendien legde het Maastrichtoordeel een 
zwaardere hypotheek op de toekomst. De formule in 1974 luidde: ‘zolang niet A, is er 
botsingsgevaar’. Dit gevaar bleek mettertijd af te wenden; in het ‘zolang niet’ zat het 
perspectief ‘ooit wel’. Daarentegen luidde de formule in 1993: ‘zolang B, is er nog niet een 
botsingsgevaar.’ Dit gevaar zou, gezien de ingebouwde bewegingsrichting van de Unie, 
ongetwijfeld toenemen. Een principiële botsing in de strijd om de wijzigingsmacht lag in 
het verschiet. 
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Verbazingwekkend is dat niet. De oplossing die ‘Luxemburg’ in 1963–1964 had 
uitgestippeld voor wetgeving – het Europese verdrag gaat voor – was voor herziening 
niet mogelijk of wenselijk. 
 Doorgaans legt men dit uit aan de hand van de tegenstelling van de lidstaten (de 
pouvoirs constituants) en de Europese instellingen (de pouvoirs constitués). Zo bezien zijn, 
zoals Karlsruhe in 1993 stelde, de lidstaten ‘de meesters van het verdrag’. Zij hebben 
Kompetenz-Kompetenz of metavoorrang. In het spel van gerechtshoven zou het conflict 
derhalve liggen tussen enerzijds de nationale constitutionele hoven (of instanties met 
een vergelijkbare functie) en anderzijds het Europese Hof – en gaan die eerste voor. Het 
klinkt aannemelijk. In elk geval is deze positie aannemelijker dan het alternatief, dat de 
metavoorrang bij het Europese Hof zou liggen. Hoewel dit soms ook wordt betoogd, 
op grond van een ‘autonomie’ van het Europese recht, zou dat raar zijn. Immers, 
‘Luxemburg’ bestond dankzij het stichtingspact. Als het pact door de lidstaten wordt 
gewijzigd, kan het Hof zich er niet tegelijk op beroepen om zich tegen die wijziging te 
verzetten. Buiten de tekst heeft het geen stevige grond. 

Toch zit ook aan de stellingname van Karlsruhe een haakje. De Duitse rechters 
zeiden simpelweg: bij constitutionele botsing gaat de nationale uitleg voor op de 
Europese. Maar over welk ‘Europa’ hebben ze het? De gezamenlijke grondslag wordt 
niet vastgesteld door de Europese instellingen, maar buiten het verdrag om door de 
lidstaten gezamenlijk. Karlsruhe botste dus niet met ‘Luxemburg’, maar met de 
verzamelde regeringen, inclusief Bonn. De potentiële botsingen om de 
herzieningsmacht spelen zich niet af tussen binnensfeer en lidstaten, maar (ook) in de 
tussensfeer, in de wereld van de dubbelrollen. Dus bijvoorbeeld tussen stichterstaat 
Duitsland en Duitsland het lid van de Europese kring. 

Een alternatieve voorstelling van zaken is de volgende. Ligt het ingebouwde 
conflict om de herzieningsmacht niet tussen enerzijds de gezamenlijkheid van lidstaten en 
anderzijds de lidstaten afzonderlijk? Dat zou verklaren waarom de gezamenlijkheid in het 
Europese Hof een belangrijke constitutionele woordvoerder vindt, maar niet de enige. 
Er zijn ook andere constitutionele hoven die zich in zo’n debat aan zijn kant zouden 
kunnen scharen. Denk aan de Raad van State in Nederland of het Hoogste Gerechtshof 
in Luxemburg, waar de grondwet zelf de voorrang van Europees recht vastlegt en er dus 
geen botsing kan zijn. Aan de andere kant zou men vermoedelijk ‘Karlsruhe’, het Britse 
Hogerhuis of het Ierse Hooggerechtshof aantreffen. Voor het Franse, Italiaanse of 
Spaanse Constitutionele Hof zal het denkelijk van de zaak afhangen. 

Een conflict om de herzieningsmacht zit in de Europese grondslag ingebouwd. 
Dit hoeft niet tot ongelukken te leiden. Spanningen, ook juridische, moeten worden 
opgevangen en aanvaard. Het juridische conflict vraagt om politieke dialoog – tussen 
gerechtshoven, tussen Europese instellingen en lidstaten, tussen lidstaten onderling. Die 
dialoog is er ook.  

Voormalig lid van het Europese Hof Kapteyn herinnert zich: ‘Terwijl sommige 
nationale hoven ons begin jaren negentig niet zagen staan, zat bij een colloquium ter 
viering van de vijftigste verjaardag van het verdrag van Rome, in maart 1957, de zaal vol 
met de hoogste nationale rechters.’ Bij dit door het Europese Hof aangeboden 
colloquium waren de hoogste hoven uit alle lidstaten vertegenwoordigd. Uit Duitsland 
waren zelfs de presidenten van de zes hoogste hoven gekomen, inclusief die van het 
Bundesverfassungsgericht. Uit Frankrijk en Italië gaven de (vice-)presidenten of leden van de 
hoogste gewone én constitutionele hoven acte de présence, uit Groot-Brittannië onder 
meer de Senior Law Lord, de Lord Chief Justice of England & Wales en de (Schotse) Lord 
President of the Court of Session. De constitutionele hoven van België (Hof van Arbitrage), 
Bulgarije, Tsjechië, Spanje, Litouwen, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië en Slovenië 
waren alle op presidentieel niveau vertegenwoordigd.183 Deze blijk van betrokkenheid 
was niet louter beleefdheid. Vijf van de ‘constitutionele’ presidenten, waaronder de man 
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uit Karlsruhe, hielden een voordracht over de invloed van het nationale recht op de 
interpretatie van het Europese recht. Dit verjaarsfeestje duidt volgens Kapteyn op een 
‘pact’ van de hoogste Europese en nationale rechtsinstellingen. De hoogste nationale 
rechters ‘beschouwen het Europese Hof als ebenbürtig, stellen wederzijds contact op prijs 
en willen een zekere medeverantwoordelijkheid nemen voor het behoorlijk functioneren 
van de rechtsprekende component van de Unie.’184 Allen weten dat ze niet meer zonder 
elkaar kunnen. Blijkens de indrukwekkende vertegenwoordiging van de nationale 
constitutionele hoven geldt dit besef van een gedeelde verantwoordelijkheid ook de 
(zelf)vernieuwing van de gezamenlijkheid. 
  De Europese constitutionele hoven beschikken niet over een gezamenlijke 
hoogste rechtsregel. Normatief, onoplosbaar conflict over een herziening van de 
Europese grondslag is dus niet uit te sluiten. Uit de aard der zaak beschikken de hoven 
evenmin over een onderhandelingstafel (zoals de regeringen), waar alle leden 
aanschuiven en een politiek akkoord zou worden gevonden – de gedachte alleen al doet 
een jurist pijn. Derhalve hangt de kans op conflict af van ‘de wijsheid waarmee de 
partijen probleemsituaties benaderen.’185 Het erkennen van en willen delen in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals getoond op de verbluffende verjaarspartij van 
‘Luxemburg’, is dan wezenlijk. Is het een kiem van een constitutionalisering van de 
tussensfeer? 
 
Wanneer constitutionele botsingen niet met redelijkheid, vernuft of vertraging kunnen 
worden voorkomen resteren én het internationale recht, waar de (lid)staten in hun 
betrekkingen buiten het verdrag om mee te maken hebben, én het politieke feit van het 
lidmaatschap. Dat laatste is waar het Europese recht in fine op rust. Uiteindelijk heeft een 
lidstaat de vrijheid élk Europees kruispunt te vermijden en rechtsomkeert te maken. 
Voor zover hierover twijfel bestond is deze weggenomen in het recentste Unieverdrag 
(2007), dat bepaalt: ‘Elke lidstaat kan besluiten uit de Unie te treden in 
overeenstemming met zijn grondwettelijke verplichtingen.’186 
 Deze uittredingsclausule is ontwikkeld in het gesprek over een Europees 
grondwetsverdrag, in 2003. Ze is erin opgenomen onder druk van de toetredende 
lidstaten, waarvan een flink aantal slechte herinneringen had aan de volkerengevangenis 
van het Russische rijk. Daarentegen waren vertegenwoordigers van de Zes stichterstaten 
en de instellingen nogal ongelukkig met de nieuwe bepaling. Zij vonden deze een 
inbreuk op de Gemeenschapsgeest en op de in 1957 aangegane gezamenlijke 
lotsbestemming, de voorstelling van de Unie als een gevangenis een ‘travestie’.187 Het 
werd een emotionele discussie. De publieke bevestiging van ieders zelfstandigheid won. 

Dit debat brengt een eerder debat in herinnering. Kort gezegd is de 
uittredingsclausule te beschouwen als een ‘metavariant’ van het Compromis van 
Luxemburg. Ze opent een ruimte voor conflict. Geen loochening van de Gemeenschap, 
maar een erkenning van het gezamenlijke constitutionele bestaan. 

  
 4 De loopbrug 
 
 Nadat in 1985 per Italiaanse list de grendel van het slot was gegaan vonden vier 
vernieuwingen van de Europese orde plaats. Ze volgden elkaar steeds sneller op: 1986, 
1992, 1997, 2001. De principiële vraag of vernieuwing nodig was werd niet meer gesteld. 
Elk verdrag legde zelfs bij voorbaat een gesprek over zijn eigen wijziging vast. In een 
weinig smakelijke, wellicht aan de vergadertafel ontleende metafoor sprak men van 
leftovers of ‘restjes’. De restjes van Maastricht (1992) werden besproken in Amsterdam 
(1997), de restjes daarvan in Nice (2001). Toen was het bord nog steeds niet leeg en 
beseften de leiders dat het anders moest. Het was misschien tijd de wijzigingsregels zelf 
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tegen het licht te houden. Zo kwam er beweging in de principiële kwesties van het wie en 
het hoe.  
 De regeringsleiders begonnen met een experiment. Bijeen in het paleis van de 
Belgische koning in Laken, eind 2001, besloten ze tot de oprichting van een Conventie. 
Deze politieke vergadering kreeg een jaar om over een nieuw Europees verdrag na te 
denken. Frappant was dat zowel de nationale regeringen en parlementen als de 
Commissie en het Parlement waren vertegenwoordigd; de pouvoirs constituants en de 
pouvoirs constitués waren door elkaar gehusseld (ook praktisch, want men zat alfabetisch 
op achternaam in de zaal). 

De meeste regeringen beschouwden de Conventie tevoren als een amechtig 
adviesorgaan, een onschuldige koorzang tussen de bedrijven. Ze hielden de oprichting 
niet tegen omdat ze de echte beslissingen zelf zouden nemen, op de geplande 
regeringsconferentie van 2003–2004. Daarentegen zagen de Belgen en Duitsers, die 
samen op oprichting hadden aangedrongen, haar als een serieuze speler, wat ze naar 
naam en samenstelling in aanleg was. Deze onduidelijke status gaf spanning. Ineens was 
er een strijd om de inhoudelijke wijzigingsmacht in het mechaniek ingebouwd, om wie 
de vernieuwing vormgaf – nu en in de toekomst. Dit opende ook het debat over de 
andere principiële vraag, hoe makkelijk het Europese politieke lichaam verandering 
toelaat. 
 Deze ogenschijnlijk technische kwesties geven toegang tot de uiterst politieke 
vraag hoever de Europese stichting is gevorderd. De ‘wie’-vraag bepaalt of sprake is van 
vernieuwing of zelfvernieuwing. In het eerste geval hebben de constituerende staten het 
helemaal voor het zeggen; ze houden de voogdij over het verdrag en de instellingen. In 
het tweede geval kan de gezamenlijkheid zichzelf een nieuwe vorm geven en loopt ze als 
het ware op eigen benen. De ‘hoe-makkelijk’-vraag biedt een andere sleutel tot de 
identiteit in de tijd. Zolang de grondslag uit één stuk bestaat, is elke herziening even 
zwaar als een (her)stichting. Maar zodra men deze opknipt in makkelijker en moeilijker 
te wijzigen onderdelen, is sprake van constitutionalisering. Dan kan ook langs die weg 
de verhouding tussen vernieuwing en zelfvernieuwing gaan schuiven. 
 De wijzigingsregels die de Conventie ontwierp zijn goeddeels door de regeringen 
overgenomen en in het Lissabonverdrag terechtgekomen. Of het haar lukte een 
overgang naar herzieningsmeerderheid in te bouwen? Nee, dat niet. Maar langs 
onvoorziene wegen vond de politieke druk van de gezamenlijkheid ten opzichte van de 
lidstaten toch juridische vormen. 
 
Vanzelfsprekend was de ‘wie’-vraag de katalysator van deze veranderingen. De 
regeringsleiders die in Laken een honderdtal politici vroegen over Europa’s toekomst na 
te denken hadden kunnen weten dat dit honderdtal spoedig namens Europa zou 
pretenderen te spreken. 

Vanaf dag één bouwde de Conventie zichzelf om van denktank tot constituante. 
(Typisch was, in maart 2002, de zelfomdoping van ‘Conventie over de toekomst van 
Europa’ in ‘Europese Conventie’: een klein woordje verschil, een andere wereld.) 
Voorzitter Giscard streefde ernaar het lichaam het historische gezag van Europese 
constituerende vergadering te geven. Hij flirtte met het illustere Amerikaanse precedent 
van Philadelphia 1787, bevorderde de oprekking van het mandaat en kon medio 2003 
bij de regeringsleiders een complete ontwerpgrondwet inleveren. Toch ging het met 
deze constitutionele bluf meteen mis. Giscard verzocht de regeringsleiders de tekst 
ongewijzigd aan hun bevolkingen voor te leggen, maar deze gingen er eerst onderling 
over in de slag. (Vergelijk hoe in 1787 Washingtons verzoek aan het Congres de 
Constitutie rechtstreeks naar de dertien Amerikaanse staten te sturen, wel werd 
gehonoreerd.) Daarna strandde de ratificatie en besloten de lidstaten – inmiddels was 
het 2007 – alles wat op een grondwet leek uit de tekst te schrappen. De Europese would-
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be-constituante liep stuk op de nationale regeringen en bevolkingen. De leden, zo bleek 
gaandeweg, gaven de zeggenschap over de grondslag niet uit handen. 

Deze afloop was uiteraard nog niet bekend toen men in de Conventie ging 
nadenken over toekomstige wijzigingen, dus over de grondwet na de grondwet. Bij eerdere 
verdragswijzigingen hadden de lidstaten de wijzigingsregel onbesproken gelaten. De 
Conventie had sterke inhoudelijke en psychologische motieven er wel aan te gaan 
sleutelen. Enerzijds wilden veel leden het herzieningsmoment tot herstichting maken, 
tot Europees nieuw begin. Een overgang naar meerderheidsherziening gold voor hen als 
het fraaiste symbool daarvan. Anderzijds leidde de Conventie zelf een nogal onzeker 
bestaan. Het minste wat ze kon doen, was conventies voor toekomstige wijzigingen 
voorzien. En eigenlijk was meer nodig. Zonder officiële wijzigingsmacht voor de 
binnensfeer zou toekomstige conventies het lot kunnen wachten dat Giscards 
Conventie voor zichzelf vreesde, dat van praatgroep in de schaduw van de regeringen. 
Vandaar dat het debat over herziening door sommige leden energiek en soms 
emotioneel werd gevoerd. Een bijna wanhopig pleidooi voor zelfvernieuwing van de 
Unie, buiten de unanieme staten om, zat voor sommige leden in de situatie ingebakken. 
 
Vertrekpunt was de bestaande wijzigingsregel, met zijn bijzondere rolverdeling over een 
prelude (initiatief) en drie akten (beslissing of, welke, dat vernieuwing). De conventieleden 
betoonden zich creatief in het aandragen van varianten voor al deze fasen. Grappig was 
het voorstel van een Britse conservatief dat de Europese Raad voortaan unaniem moest 
beslissen over het bijeenroepen van een regeringsconferentie, in de eerste akte. Deze 
poging de Milanese nederlaag van zijn voormalige partijleider Thatcher achttien jaar na 
dato alsnog goed te maken, vond geen gehoor. Van de weeromstuit werd wel, op 
Belgisch verzoek, uitgespeld dat de leiders deze beslissing bij gewone meerderheid 
nemen. De grendel bleef van het slot. 
 Veel meer was er te doen over de tweede akte, de inhoudelijke zeggenschap over 
toekomstige vernieuwing. Daar vond de wedijver in het heden tussen Conventie en 
regeringsconferentie zijn natuurlijke strijdtoneel. Breed was het gevoelen: zo’n 
Conventie, dat werkt heel goed en verdient navolging. ‘Voor het eerst wordt gesproken 
over Europa’s toekomst, niet in de krochten van kanselarijen, maar in de openbaarheid’, 
aldus de typische lofrede op het eigen oeuvre. Van europarlementariërs en 
eurocommissarissen viel zulk enthousiasme te verwachten. Zij kregen evenwel bijval van 
de nationale parlementariërs, getalsmatig de grootste groep. Ook die moesten voorheen 
maar afwachten met welk verdrag hun regeringen thuiskwamen. De vertegenwoordigers 
van de regeringen die minder opgetogen waren, konden er weinig aan afdoen. 

Onder deze consensus gingen principiële tegenstellingen tussen de 
conventieleden schuil. Want wie had echt de zeggenschap over de vernieuwing – 
Conventie of regeringen? Enkele conventieleden wilden de regeringsconferentie geheel 
schrappen. Subtieler waren varianten die Conventie en regeringsconferentie samen op 
het toneel lieten, maar het machtsevenwicht ten gunste van de eerste verschoven 
(bijvoorbeeld door de regeringen bij zware meerderheid over een voorstel te laten 
beslissen). Zo gebeurde precies wat de tegenstanders van de conventiemethode 
vreesden: groei van het zelfvernieuwend vermogen van de Unie, ten koste van de 
lidstaten. De Duitse conservatief Würmeling schreef dat de lidstaten, om de ‘meesters 
van het verdrag’ te blijven, zelf moesten beslissen over elke afdracht van soevereiniteit 
aan de Unie. Dit vereiste ‘dat organen of vertegenwoordigers van de Unie niet over 
verdragswijziging meebeslissen.’188 Oftewel, alle vertegenwoordigers van de Europese 
binnensfeer van tafel, de staten moesten zelf hun blauwdrukken blijven tekenen. 
 Het gros van de conventieleden werd minder door staatsrechtelijke zorgen en 
zuiverheid geplaagd. Neem de Oostenrijkse regeringsvertegenwoordiger Farnleitner: 
deze stond ‘grundsätzlich positiv’ tegenover de Conventie maar vond wel dat de 
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lidstaten de ‘Herren der Verträge’ moesten blijven.189 Er was een plek voor allen onder 
de zon. Dankzij zulke conceptuele ruimhartigheid kon het presidium besluiten het 
experiment van de Conventie af te zegenen, zonder de privileges van de regeringen te 
schenden. Het ontwerpverdrag bepaalde dat een toekomstige conventie een 
‘aanbeveling’ zou doen aan de regeringsconferentie, die dan de beslissing nam. 

Resultaat van de strijd om akte twee: de intrinsieke spanning in de Conventie 
zelf – constituante of adviesorgaan? – werd als voorlopig onoplosbaar voor de toekomst 
vastgelegd. Een onorthodoxe uitweg, maar passend bij de omstandigheden. De tekst die 
zelf aarzelde tussen grondwet en verdrag kreeg de bijbehorende wijzigingsregels, zowel 
een constitutionele conventie als een regeringsconferentie. Op dit front mondde de 
spanning tussen zelfvernieuwing en vernieuwing uit in een verdragsrechtelijk bezegeld 
bestand. De slag om de inhoudelijke wijzigingsmacht, onafwendbaar gevolg van de 
instelling van de Conventie door de regeringen, zal worden hervat bij de eerstvolgende 
opvoering van akte twee. 

 
Bij het debat over akte drie, de toekomstige ratificatie, liepen de gemoederen hoger op. 
Doorbraak naar een (toekomstige) meerderheid van ratificerende staten gold als 
constitutionele lakmoesproef. Unanimiteit betekende een klassiek verdrag, meerderheid 
de doorbraak naar een grondwet. Om die reden werd het idee behalve door 
vertegenwoordigers uit de binnensfeer ook verdedigd door de vice-voorzitter van de 
Conventie, de Italiaanse oud-premier en hoogleraar staatsrecht Amato. Tegen een 
collega had hij nogal dramatisch gezegd ‘dat de hoogleraar constitutioneel recht in hem 
zelfmoord zou plegen als we voor de herziening de unanimiteit houden’.190 (De 
biechtvader van deze bekentenis, Jean-Luc Dehaene, voegde er droogjes aan toe dat de 
politicus in Amato het wel zou overleven.) 

Het oogmerk van Amato en de federalisten was een verkapte stichting. Juridisch 
was er wat voor te zeggen. Toekomstige ratificatie bij meerderheid is beter verdedigbaar 
dan een abrupt nu. Het betekent geen inbreuk op de bestaande regels, geen sprong. Het 
is een nette, door unanieme ratificatie van het voorliggende verdrag geplaveide 
overgang, een brug van de oude naar de nieuwe orde. 

Toch had het voordeel van brug boven sprong weinig impact op het debat. 
Dezelfde kampen stonden tegenover elkaar. Enerzijds hadden groepjes 
europarlementariërs en parlementariërs voorstellen met drempels van viervijfde of 
vijfzesde van de staten. Anderzijds lieten de Britse, Ierse en Zweedse regeringen bij 
voorbaat weten dat dit ondenkbaar was. Eind april 2003 legde de Brit Hain 
onomwonden een bom onder elke brug naar meerderheidsratificatie: ‘It is quite likely 
that such an amendment could even provoke many parliaments or voters to refuse to 
endorse this Constitution, which would obviously have to be ratified under the existing 
procedures, because they think their rights might be taken away.’191 Anders gezegd: wij 
tekenen dit verdrag niet als er een blanco cheque in zit. Ook al was herziening bij 
meerderheid juridisch een brug, politiek gezien bleef het een sprong. Die wilde Londen 
niet maken, vandaag niet en morgen niet. Wegens Brits verzet scheen toekomstige 
meerderheidsratificatie uitgesloten. Dit verzet was zo luid dat andere tegenstanders hun 
krachten konden sparen. Een maand later concludeerde het presidium dat het idee 
‘politiek onaanvaardbaar zou zijn voor sommige lidstaten en bijgevolg serieuze 
ratificatieproblemen zou kunnen geven’.192 

Wel dook zo het oude schrikbeeld van totale blokkade onverwijld weer op. 
Twee paden werden bewandeld om het te omzeilen. Ten eerste was er het gevaar van 
een gestrande (toekomstige) ratificatie. Hiertoe haalde het presidium in juni 2003 voor 
herziening ineens hetzelfde toverzinnetje te voorschijn dat het eerder voor 
inwerkingtreding had bedacht. De Europese Raad zou zich over de zaak buigen indien 
viervijfde van de lidstaten het verdrag had geratificeerd en een of meer nog niet. 



 110 

Hiermee werd de juridische noodzaak van unanimiteit gerespecteerd, terwijl de politieke 
verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing bij de Unie werd gelegd. 
Niemand maakte bezwaar. 

Eén lidstaat diende op de valreep een opmerkelijk amendement in: bij 
ratificatieproblemen zou de Europese Raad bij meerderheid moeten beslissen over én 
inwerkingtreding van het verdrag én terugtreding uit de Unie van de niet-ratificerende 
staat of staten. Was getekend, Frans minister De Villepin en Frans afgevaardigde 
Lequiller. Deze ruwe poging de politieke dwang te formaliseren werd niet meer in 
behandeling genomen. Ze zou op een harde weigering van Londen zijn gestuit. Andere 
regeringen voelden zich er evenmin senang bij. Parijs overdreef; in de tussensfeer van de 
leden is voor de meerderheid geen plaats. Het toverzinnetje kon bestaan als een gastheer 
die ieder op het bordes opvangt alvorens het feest begint, maar diende zich niet te 
ontpoppen als uitsmijter die laatkomers de deur wijst. 

De tweede uitweg uit potentiële blokkades vond men in een nieuw element: een 
onderscheid tussen ‘zwaardere’ en ‘lichtere’ ratificatieprocedures. Het gaandeweg 
ontwikkelde idee van een grondwetsverdrag in meerdere delen – delen I, II en IV voor 
constitutionele bepalingen en deel III voor het beleid – leende zich er goed voor. Tal 
van conventieleden die vasthielden aan strenge ratificatie voor de constitutionele 
elementen, bleken te winnen voor het idee de beleidsgrondslag wat losser te maken. Zo 
kwam, na het ‘of’ en het ‘wie’ van een vernieuwing voor het eerst de principiële ‘hoe-
makkelijk’-vraag aan bod. 
 Toen de federalisten met hun meerderheidsplannen op een muur waren gestuit, 
zetten zij zich vol achter zo’n lichtere procedure op onderdelen – bij meerderheid, 
zonder ratificatie, anything. Behalve de vertegenwoordigers uit Parlement en Commissie 
beviel dit plannetje ook sommige regeringen, zoals België, Nederland en Finland. Zij 
vonden het makkelijk als beleidsruimte kon worden ontwikkeld zonder parlementaire 
rem. Via deze sluiproutes waren in het verleden met instemming van alle regeringen 
allerlei Europese beleidsterreinen uitgebouwd, niet de minste bovendien: energie-, 
milieu-, regio-, consumenten- en onderzoeksbeleid. Principiële tegenstand was er ook. 
De Duitser Würmeling betoogde dat men niet langs het ratificatierecht van de nationale 
parlementen mocht glippen. 
 In de hectische slotdagen van de Conventie schaarde zich onder de bezielende 
leiding van Amato een brede coalitie achter een ingewikkelde formule. Een ratificatie 
van vijf op de zes lidstaten zou voor bepaalde onderdelen volstaan, mits minder dan een 
derde van de nationale parlementen bezwaar maakte op grond van bevoegdhedenverlies. 
‘Goed idee, maar te laat’, oordeelde Giscard op 12 juni, menend dat de regeringen het 
toch zouden weigeren.193 Als geste zond de conventievoorzitter de brief waarin Amato 
en europarlementariërs Brok en Duff het verdedigden nog wel als post-scriptum naar 
Berlusconi, aantredend voorzitter van de Europese Raad. 
 In de derde akte kwam de Conventie dus niet ver met de zelfvernieuwing. Geen 
meerderheidsratificatie, alleen een noodbepaling. De lidstaten hielden de macht. Op de 
afsluitende persconferentie was il Dottor Sottile ontroostbaar. Gevraagd naar zijn grootste 
persoonlijke teleurstelling koos Amato voor de gemiste herzieningsregel. Woordspelend 
met de geslachten van verdrag (tratatto, m.) en grondwet (costituzione, v.) constateerde hij 
dat de baby die de Conventie had gebaard helaas ‘een jongetje’ was.194 
 
De diepbedroefde Amato en andere conventieleden miskenden de wezenlijke overgang 
die de Conventie bewerkstelligde: die naar (meer) zelfvernieuwing. Het bleef niet bij het 
vastleggen van toekomstige conventies. Hun piepen en klagen over het veto had één 
onverhoopt en één ongezien succes. 
 Onverhoopt was dat de flessenpost naar Rome van het trio Amato/Brok/Duff 
aankwam. Het idee van een lichte wijzigingsprocedure werd door de regeringen 
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overgenomen. Wanneer een verdragswijziging alleen het interne beleid raakt en de 
Uniebevoegdheden niet vergroot, kan ze zonder regeringsconferentie tot stand komen, 
aldus de ministers in november 2003. In plaats daarvan komt het besluit van een 
unanieme Europese Raad, gevolgd door een ratificatie in alle lidstaten. Verandert dit 
iets? Sommige commentatoren klaagden: zie, eenmaal onder elkaar lieten de regeringen 
het veto in stand en schrapten ze de Conventie met haar parlementaire pottenkijkers.195 
Dit oordeel trapt evenwel in dezelfde conceptuele valkuil als Thatcher in 1985 (‘another 
conference’). De leiders zijn met een andere pet op bijeen. 

Daarom is de lichte wijziging toch zeer betekenisvol. Ten eerste zijn 
regeringsconferentie en Conventie beide als constituerende machten uit akte twee 
verdwenen en tekent in hun plaats de Europese Raad, een instelling, de vernieuwing uit. 
Zo is achttien jaar na het of van Milaan ook het welke van de vernieuwing (gedeeltelijk) 
de Unie ingetrokken. Ten tweede betekent het opknippen van de gezamenlijke 
grondslag in makkelijker en moeilijker te wijzigen elementen een constitutionalisering 
van Europa’s politieke orde. Hoewel regeringen en Commissie de lichte 
wijzigingsprocedure vooral als ‘stroomlijning’ omarmden, is ze meer dan smeermiddel. 
De lichte herziening is naar de vorm geen herstichting meer. Ze valt nu in de 
gewichtsklasse eronder, tezamen met ‘zware’, eveneens nationale ratificaties vergende 
wetgevingsbesluiten als budget en uitbreiding. Daarmee is de tweeslag (her)stichting – 
wetgeving uit de begindagen van de Gemeenschap formeel geëvolueerd tot de drieslag 
(her)stichting – (lichte) herziening – wetgeving. Zo kruipt de gezamenlijkheid juridisch 
langzaam los van haar stichters. 

Een ongezien succes was de verandering van de wijzigingsregel die de Conventie 
afdwong door het consequent hameren van enkele invloedrijke leden op 
meerderheidsbesluitvorming. Zelf sprak ze van de passerelle of loopbrug. Veel 
(parlementaire) conventieleden waren ontevreden dat hun ontwerpverdrag niet voor alle 
soorten besluiten en wetten het geliefde model van Raad-bij-meerderheid plus 
Parlement vastlegde. Anderzijds hadden de meeste regeringsvertegenwoordigers wel het 
ene of andere veto dat ze niet wilden opgeven. Als compromis had het presidium op 
twee plaatsen in het verdrag een loopbrug neergelegd. De ene loopbrug bepaalde dat de 
Europese Raad voor bijna alle gevallen waar de lidstaten hun vetorecht behielden, bij 
unanimiteit kon besluiten er meerderheidstemming van te maken. (De uitzondering 
betrof militaire zaken.) De andere loopbrug bepaalde dat de Europese Raad unaniem 
kon besluiten om in de gevallen waar de Raad de enige wetgever was, het Parlement 
medewetgever te maken. Dankzij deze passerelles zou de Unie in de toekomst zonder 
verdragswijziging, dus zonder nationale ratificaties, de overgang van unanieme en/of 
speciale naar gewone besluitvorming kunnen maken. 
 De regeringsconferentie vond de passerelle een werkbaar idee. Wel verhuisden de 
Italianen haar naar een betere plek, het herzieningsartikel. Ook werd het oversteken van 
de loopbrug op één punt bemoeilijkt. De Europese Raad moet het voornemen van de 
oversteek melden aan de nationale parlementen. Deze krijgen een half jaar om bezwaar 
aan te tekenen. Als één parlement dit doet, blijft de loopbrug dicht. Dit lijkt een vrijbrief 
voor parlementaire obstructie. Toch is in vergelijking met de traditionele ratificaties de 
positie van de gezamenlijkheid versterkt. Immers, de vraagstelling is omgekeerd en de 
tijdsdruk ligt aan de andere kant. Het is niet de Europese gezamenlijkheid die als 
miskende geliefde moet afwachten wanneer het ja-woord komt, maar de parlementen 
die bijtijds moeten handelen als ze nee verkiezen. Dit type vernieuwing is dus geheel de 
Unie in getrokken, van prelude tot en met akte drie. Inhoudelijk kent ze geen 
verrassingen (akte twee over het ‘welke’ valt dus weg); men kan de veto’s binnen het 
bereik van de clausule tellen. Ligt de loopbrug eenmaal klaar, dan is de enige vraag, 
gesteld én beantwoord door de Europese Raad: wanneer gaan we erover? Het 
gezamenlijk monopolie van de stichters op de wijzigingsmacht is geslonken tot de 
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garantie dat een parlementair bezwaarschrift zal worden gehonoreerd. Dit biedt hun 
afzonderlijk weinig reden het refrein ‘meesters van het verdrag’ nog met zelfvertrouwen 
aan te heffen. Opvallend is wel dat zelfs in deze situatie geen meerderheidsovergang 
plaatsvindt. Alle nationale parlementen houden recht van bezwaar. 
 
De lidstaten willen geen Europa dat zich buiten hen om kan vernieuwen, als een politiek 
lichaam met een eigen wil. Daarom komt er geen herziening bij meerderheid van leden. 
Zo’n voltooide ontvoogding zou inderdaad een Europees stichtingsmoment zijn, maar 
ook het einde van de zelfstandige staten. En de staten gaan niet weg. Wilde de 
gezamenlijkheid zichzelf toch het politieke vermogen van historische wendbaarheid 
verschaffen, dan moest het anders – en anders is het gegaan. 

Europa’s herzieningsmacht rust blijvend bij de verzamelde nationale regeringen 
en parlementen, in de tussensfeer van de leden. De truc was dus deze pouvoir constituant 
tegelijk tot pouvoir constitué te maken. Dat kan niet door onwilligen buiten spel te zetten. 
In deze sfeer is geen plaats voor dromen van ontmanning van de leden, van staten 
zonder veto. Wat daarentegen wel kan is allen stap voor stap in het spel betrekken. De 
Europese Raad, waarin de regeringen zichzelf op het hoogste niveau tot instelling 
samenbalden, wees de weg. 

Per akte wordt de draad afgewikkeld, tot allen bloot staan aan de dwang van de 
gezamenlijke vernieuwing. Het begon in 1985 in Milaan met de coup van Craxi, in akte 
één (of vernieuwing). Hij duwde de regeringsleiders over een onzichtbare drempel en 
zette het vernieuwingsmechaniek in werking. Veranderingen in akte twee (welke 
vernieuwing) brachten de Top van Laken van 2001 en de verdragsonderhandelingen van 
2002–2004. De regeringen moesten enerzijds een beetje inschikken voor een Conventie 
die de nationale parlementen en het gezamenlijke parlement op het toneel bracht en zal 
brengen (voor gewone wijziging) en moeten anderzijds hun plaats afstaan aan de 
Europese Raad (voor lichte wijziging). Inzake akte drie (dat vernieuwing) kwam ook 
voorzichtig beweging. Dat zat hem in de bepaling van de gastheer op het bordes. 
Daarmee kreeg de juridische noodzaak van unanieme ratificatie, levensverzekering van 
de leden, gezelschap van de erkenning van gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid 
voor een ingezette vernieuwing. 

Aan het einde van de draad gekomen is de vraag dus: vanaf welk moment zijn 
de ratificerende parlementen, bij lichte herzieningen inmiddels de laatste bastions van de 
lidstaten, individueel of gezamenlijk te beschouwen als geconstitueerde macht? Het 
antwoord is open, maar de loopbrug bevestigt de contra-intuïtieve richting waarin de 
gezamenlijkheid het zoekt: de opvolger van unanieme bekrachtiging is niet 
meerderheidsbekrachtiging, maar unanieme niet-weigering. 
 De loopbrug – laatste aanwinst van het politiek-juridische arsenaal van de 
ledenkring – is daarmee belangwekkend als methode en als metafoor. Als methode 
vergroot ze de dwang van de gezamenlijkheid in belangrijke mate. In militaire termen 
betekent het neerleggen van een loopbrug dat de druk verplaatst van de aanval 
(gezamenlijkheid) naar de verdediging (lidstaten). De oversteek kan wellicht een tijdje 
door het ene of andere parlement op die loopbrug worden tegengehouden, maar 
uiteindelijk vindt de gezamenlijkheid wel een geschikt moment erdoor te breken. 
Machiavelli waarschuwde al dat je geen slag moest leveren op een bergpas: ‘Voor de 
vijand is het geen probleem op grote schaal troepen aan te voeren, omdat het zijn 
bedoeling is door te stoten, niet daar halt te houden; en wie hem daar opwacht, kan dat 
onmogelijk met veel mensen doen, omdat hij niet weet wanneer de vijand zal komen, en 
dus voor langere tijd zijn kampement moet opslaan in een gebied dat (..) nauw en 
schraal is.’196 De loopbrug, met andere woorden, is de manier waarop de Europese kring 
van lidstaten de afzonderlijke leden dwingt zich te verdedigen op een bergpas. 
 Ten slotte, de loopbrug is ook betekenisvol als veelgebruikte metafoor. Ten eerste 
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duidt dit beeld erop dat de gezamenlijkheid deze beweging beleeft als een passage, meer 
in het bijzonder de oversteek van een rivier of andere waterstroom. Het is de rivier van 
de stichting. Ten tweede wijst het beeld op de Europese afkeer van de sprong en de 
voorkeur voor kleine, zekere stapjes. Ten derde drukt het goed uit hoe Europa de tijd 
benut: we durven er nu niet over maar leggen wel een plankje klaar, voor wanneer het 
nodig is. Men contrastere deze elementen met de Rubicon waar Caesar in 49 vC voor 
stond als ook Washington c.s. in hun eigen beleving ruim achttien eeuwen later. Hadden 
betrokkenen kalmpjes een loopbrug neergelegd, ze zouden het Capitool nooit hebben 
bereikt. 
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II  
 

LOTSWISSELINGEN  
 

 
Die Weltgeschichte mit ihren großen Ereignissen kommt nicht 
daher gefahren wie ein Eisenbahnzug in gleichmäßiger 
Geschwindigkeit. Nein, er geht ruckweise vorwärts, aber dann 
mit unwiderstehlicher Gewalt. Man kann nur immer darauf 
achten, ob man den Herrgott durch die Weltgeschichte 
schreiten sieht, dann zuspringen und sich an seiner Mantels 
Zipfel klammern, dass man mit ihm fortgerissen wird, so weit 
es gehen soll. Es ist unredliche Torheit und unabgelebte 
Staatsklugheit, als käme es darauf an, Gelegenheiten zu 
schürzen und Trübungen herbeizuführen, um dann darin zu 
fischen.197 
 Otto von Bismarck (ca. 1890) 
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 IN DE STROOM VAN DE TIJD 
 
 In een beroemde passage aan het slot van De heerser (1513) stelt Machiavelli dat 
de wereld noch volledig door de grillen van het toeval wordt geleid noch geheel door de 
menselijke vrije wil, maar ‘dat het lot de helft van onze zaken in handen heeft en de 
andere helft, of bijna, aan onszelf overlaat’. Hij vervolgt: ‘En ik vergelijk het lot met een 
van die woeste rivieren die in hun gramschap hele vlakten onder water zetten, bomen 
ontwortelen en gebouwen omverwerpen, en op één punt een stuk grond meesleuren om 
het ergens anders weer achter te laten: iedereen gaat voor hen op de vlucht en wijkt 
voor hun geweld zonder er ook maar iets tegen te kunnen doen. Maar het feit dat die 
rivieren zo zijn betekent niet dat men in perioden van rust geen voorzorgsmaatregelen 
kan nemen door het aanleggen van beveiligde plaatsen en dijken, zodat het water, als het 
weer gaat wassen, ofwel door een kanaal kan afvloeien ofwel minder tomeloos en 
schadelijk zal zijn.’198 

Dit inzicht van Machiavelli en enkele van zijn tijdgenoten betekende een breuk 
met het verleden. Het middeleeuwse christendom kende weinig betekenis toe aan het 
aardse verkeer tussen mensen en heersers. Wat telde was het zielenheil in relatie tot de 
eeuwige God. De geschiedenis met haar toevalligheden was ondergeschikt aan de 
eschatologie. Profeten die in natuurrampen of actuele politieke gebeurtenissen – zoals 
de plundering van Rome in 410 – de hand van God zagen, waren ketters. God stond 
buiten de tijd. Hoogstens kon men zeggen dat de goddelijke Voorzienigheid rampzalige 
gebeurtenissen over de mensen zond om hun geloof te beproeven. Wie niet geloofde 
zag de heerschappij van een blind noodlot, de absurditeit van de Fortuin. 
 In de Renaissancedagen van Machiavelli scheen het noodlot dringend grip op de 
historische werkelijkheid te krijgen. Oorlogen en onheil teisterden het Italiaanse 
schiereiland. De inval van de Franse koning in 1494 had de machtsbalans tussen de 
Italiaanse staten verbroken. Machiavelli, in de jaren 1498–1512 een hoge ambtenaar van 
de Florentijnse republiek, schrijft over ‘de geweldige veranderingen die men dag in dag 
uit om zich heen ziet plaatsvinden en waarvan men tevoren niet het minste vermoeden 
had.’199 Wanneer elke dag nieuwe rampen je land raken dient de fortuin in toom 
gehouden. Machiavelli onderzocht daartoe in De heerser en de Discorsi wat in tal van 
historische en eigentijdse situaties – alleenheerschappij en republiek, oorlog en vrede, 
stichting en wetgeving – de verstandigste politieke handelwijze was. Het is mogelijk, 
zoals een hedendaagse commentator toonde, deze gedachten te systematiseren tot 
aanbevelingen voor de omgang met de historiciteit. 

De tijd regeert ons leven. Volgens Machiavelli is het echter niet de noodzakelijke 
tijd van de theologie of de gelijkmatige tijd van de natuurkunde, maar de tijd als stroom 
van toevallige gebeurtenissen. De geschiedenis kent geen plan, geen logica. 
Gebeurtenissen onderhouden slechts één onderlinge relatie: voor en na, antecedent en 
consequentie. Elke nieuwe gebeurtenis kan alle vorige veranderen, in een nieuw licht 
zetten. Vandaar dat de tijd ‘de vader van alle waarheid wordt genoemd.’200 De grootte 
van een gebeurtenis ligt voor Machiavelli in haar gevolgen. 

De moeilijkheid voor mensen en staten is dat zij niet aan de kant staan maar zich 
in de stroom bevinden. Ze maken zelf deel uit van tal van ketens van gebeurtenissen en 
moeten er tegelijk een draai aan geven. Machiavelli wil weten hoe politici, de blik 
stroomopwaarts gericht, kunnen anticiperen op acute of toekomstige gebeurtenissen. 
Net als in de geneeskunde of het recht vraagt dit om oordeelskracht, vooruitziendheid 
en alertheid. Soms komen gebeurtenissen in constellaties en zijn er patronen in te 
ontwaren. Zekerheid is er evenwel nooit; pas achteraf weet je of je juist hebt gehandeld. 
 De Fortuin is voor Machiavelli geen door God gezonden beproeving, maar 
veeleer te behandelen als tegenstrever of partner in de wereld der gebeurtenissen. Ze 
lijkt op een tijdelijke bezoekster, wier komst moeilijkheden met zich meebrengt, maar ook 
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mogelijkheden schept. Het Rad van Fortuin gaat sneller draaien, de stroom 
gebeurtenissen zwelt aan. Het vermogen met de bezoekster te dealen noemt Machiavelli 
virtù, de deugd. Het is bij hem een louter politiek begrip, een combinatie van intelligentie 
en daadkracht, ontdaan van morele en theologische connotaties. Drie fasen 
onderscheidt hij in de omgang met de Fortuin: lang tevoren, bij haar komst, na haar 
vertrek. 

Eerste fase, de voorbereiding. Aangezien de Fortuin een vloed is kun je tevoren 
dijken en dammen bouwen. Legeraanvoerders bijvoorbeeld moeten zorgen dat hun 
leger gedisciplineerd en goed georganiseerd is; ‘zelden is de fortuin dan ongunstig’.201 In 
staatszaken is het belangrijk over een goede grondwet te beschikken, die toekomstige 
schokken kan opvangen. De goede politicus is in staat korte-termijnvoordelen te offeren 
aan lange-termijnplanning. Ook moet hij voortdurend op de uitkijk staan en elk moment 
bezoek verwachten. 

Tweede fase, Fortuna’s komst. De beste handelwijze verschilt per situatie; 
flexibiliteit is een pre. In de kern zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste kun je platliggen 
en niets doen, wachten tot de gast vertrekt om de zaak weer onder controle te nemen. 
In sommige gevallen oogst je er succes mee, al is het riskant de fortuin vrij spel te geven 
en zul je nooit als held worden geëerd. Ten tweede kun je proberen de fortuin te 
gebruiken, de gebeurtenissen bij hun staart te grijpen en ervan te profiteren. Dit vereist 
groot inzicht in de situatie als geheel, in wat er nog te verwachten is. Daartoe kun je het 
beste eerst ‘op tijd spelen’, de gebeurtenissen van een afstandje bezien en dan ernaar 
handelen. Ten derde kun je proberen de fortuin te snel af te zijn door zelf in de aanval 
te gaan, door haar proberen te grijpen voor ze jou grijpt. Dan komt het aan op snelheid, 
brutaliteit, doortastendheid. Gevaarlijk, maar Vrouwe Fortuna bezwijkt soms voor 
stoere lef. Wat je evenwel in geen geval kunt doen is de gebeurtenissen negeren of 
frontaal tegen de stroom ingaan. De illusie buiten de tijd te leven leidt tot rampen. 

Derde fase, na Fortuna’s vertrek. Hier is gelijkmoedigheid de beste karaktertrek: 
‘Sterke staten en uitnemende persoonlijkheden bewaren bij elke wending van de fortuin 
dezelfde instelling en dezelfde waardigheid.’202 Zij weten hoe wispelturig het lot is. 
Daarentegen worden zwakkere geesten door het lot veranderd: vol zelfliefde als het hen 
omhoog brengt, vol zelfmedelijden als ze beneden liggen. 
 Met deze adviezen voor succes in de wereld van de gebeurtenissen 
bewerkstelligt Machiavelli een intellectuele omwenteling. Hij weigert te aanvaarden dat 
God of de Fortuin alles bepalen en toont hoe mensen of staten hun lot deels in eigen 
hand kunnen nemen. Hij weet dat alle menselijke instituties aan de slijtage van de tijd 
onderhevig zijn en zoekt manieren om ze in stand te houden. Voor staten is ‘wijs intern 
beleid’ een aanbeveling maar ook ‘een voorval van buiten’ kan de mensen wakker 
schudden.203 Uit de ervaring van de Griekse stadstaten, de Romeinse republiek en zijn 
eigen Florence put hij moed om tegen de theologen in een plaats op te eisen voor het 
vivere politico, het vrije publieke leven. Ondanks zijn duistere reputatie getuigt 
Machiavelli’s denken dus van een hoge politieke moraal.* Om een goed mens en 
politicus te zijn dient men in de tijd te stappen, de contingentie van de gebeurtenissen te 
aanvaarden en verantwoordelijkheid voor de open toekomst te nemen. Dit vereist 
vooruitzien, zich voorbereiden – en het besef dat je altijd kunt worden verrast. 
 ‘Events, dear boy, events.’ 
 

                                                 
* Het imago van De heerser doet geen recht aan deze hoge morele inzet. Naar Machiavelli’s opvatting heeft 
juist het christendom, dat mensen uitnodigt op het leven na de dood te wachten en zich lijdzaam in plaats 
van daadkrachtig te tonen, ‘de wereld uitgeleverd aan schandelijke individuen’, die ‘onbekommerd hun 
gang kunnen gaan, want ze zien dat de mensen teneinde de hemelse zaligheid te verwerven er eerder op 
bedacht zijn klappen te incasseren dan te vergelden.’ (Machiavelli, Discorsi, II.2) 
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In dit politiek-filosofisch perspectief zou een Europees politiek lichaam bestaan 
wanneer het historisch handelingsvermogen heeft. Dit deel gaat over de vraag of, en zo 
ja hoe, een gezamenlijkheid de stroom van de tijd betreedt. Is er een Europa dat 
antwoord heeft op van buiten komende gebeurtenissen? Hoe reageert het op de 
bezoekster aan de deur? 
 Het zijn vragen van ‘grote politiek’: oorlog en vrede, gezag en orde, buitenlandse 
en binnenlandse veiligheid. Ze staan tegenover de ‘kleine politiek’: de organisatie van het 
economische leven of de verdeling van welvaart. Grote politiek kan niet over 
bureaucratische lagen worden uitgesmeerd, aan markt en maatschappij overgelaten of in 
participerende consensusvorming opgelost. De staat bevindt zich er niet in de coulissen 
van de handeling, maar op het toneel. Hoge politiek vraagt om eenduidig optreden van 
een politieke orde jegens machten of personen die buiten hem staan en/of hem 
bedreigen. 
 Vrouwe Fortuna kan tal van gedaanten aannemen. Oorlogen, diplomatieke 
crises, instorting van de munt, vluchtelingenstromen, terroristische aanslagen, 
milieurampen. Hoe weten we of Europa deze stroom van de gebeurtenissen als 
gezamenlijkheid betreedt? 

De logische toetssteen is een gezamenlijk optreden ten opzichte van de 
buitenwereld in diplomatieke zin, dus van andere politieke ordes. Immers, Europa is een 
verband van staten die elk zelf voor hun binnenlandse veiligheid zorgen. (‘Nationale 
veiligheid blijft alleen de verantwoordelijkheid van elke lidstaat’, stelt het recentste 
Unieverdrag.204) Zelfs wanneer dit zou veranderen, blijft moeilijk te bepalen wanneer de 
regeringen op eigen titel en wanneer ze namens de gezamenlijkheid handelen. In 
beginsel kan Europa binnenlandse economische hervormingen, milieuwetgeving of 
antiterrorismemaatregelen doorvoeren in de mantel van de nationale staat. Naar binnen 
toe kan de vertegenwoordigingskwestie worden verhuld. Naar buiten toe kan dat niet. 
Voor een Amerikaanse diplomaat, een Chinese onderhandelaar of een Congolese 
krijgsheer maakt het wel verschil of de gesprekspartner namens alle Europese lidstaten 
spreekt of namens een. 

In dit verschil tussen wel en niet ‘namens Europa’ zit precies de meerwaarde. 
Vandaar dat voor veel politici de eenheid naar buiten het hoogste doel is. ‘Europa moet 
met één stem in de wereld spreken’, heet het sinds jaar en dag. Voor de analyse is het 
zinvoller dit om te draaien. Terugdenkend aan het inzicht van Hobbes: ‘A Multitude of 
men, are made One Person, when they are by one man, or one Person, Represented.’205 
Het is niet een zwijgend Europa dat één stem kan ontwikkelen, het is in de éne stem, 
mits gehoord, dat Europa als politiek lichaam gestalte krijgt. 

 
De gezamenlijkheid betreedt de historische stroom niet in één stap maar in twee. Het 
had in één stap gekund, maar dat lukte niet. Tussen de ene en de andere stap wachtte ze 
en bereidde ze zich voor. Zodoende valt deze passagebeweging in drieën uiteen: de 
stichtingsjaren (1950–1957), het verblijf in de Gemeenschap (1958–1989) en de tijd 
sinds de Val van de Muur (1989–heden). 

De openingsstap vond plaats toen zes staten uit het Europese statengezelschap 
de buitenwereld voortaan in bepaalde opzichten gezamenlijk tegemoet wilden treden. 
Ze richtten daartoe driemaal een Gemeenschap op: een voor mijnbouw, een voor een 
leger, een voor een markt. Het Europese leger kwam er niet en toen bleef vanaf 1957 
vrijwel alleen de kleine politiek over. Daarmee plaatste de gezamenlijkheid zich in zekere 
zin buiten de tijd. Toch had deze wachtperiode zijn nut; er was ontwikkeling in de sfeer 
van de lidstaten. (Een latere waarnemer vergeleek de Gemeenschap met een ‘cocon’, die 
wacht tot ze een vlinder wordt maar niet weet wanneer dat zal gebeuren.206) Pas in 1989, 
met de Val van de Muur die het statengezelschap op het continent dooreen schudde, 
kon de gezamenlijkheid zich niet langer aan de geschiedenis onttrekken. Sindsdien zet ze 
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de tweede stap, schudt ze de Gemeenschap af en betreedt ze als Unie de stroom van de 
tijd. 
 Deze drieledige beweging in Europa’s omgang met de geschiedenis doet denken 
aan de etnologische figuur van de overgangsrite. Een eeuw geleden beschreef de Franse 
etnoloog Arnold van Gennep in rituelen bij gelegenheden als geboorte, doop, huwelijk, 
oogst, verhuizing, reis of adoptie gemeenschappelijke elementen. Vanwege hun functie, 
het vormgeven van een overgang tussen sociale situaties of levensstadia, noemde hij ze 
rites de passage. Van Gennep liet zien hoe deze rituelen in uiteenlopende culturen 
eenzelfde ceremoniële sequentie kennen. Steeds zijn er drie etappes: het verlaten van de 
oude status – een tussenperiode – het binnentreden van een nieuwe status. De mate 
waarin deze aanwezig zijn is niet voor alle overgangsriten dezelfde. Bij eindexamens en 
(seculiere) begrafenissen ligt de nadruk op het verlaten van de oude wereld, bij doop en 
troonsbestijging op het binnentreden van de nieuwe, terwijl bij huwelijk of intreding in 
het klooster de tussenperiode een eigen substantie krijgt, als verloving of noviciaat. 
Opvallend is ook dat veel sociale overgangsriten (doop, huwelijk, troonsbestijging) 
gepaard gaan met een naamsverandering. 

Een vergelijkbare ceremoniële sequentie doet zich voor bij ruimtelijke 
overgangen, zoals een grensoverschrijding, door een deur gaan of een verhuizing. 
Opnieuw constateert Van Gennep een driedeling: vertrek uit de oude wereld – 
tussenruimte – aankomst in de nieuwe. Voor de tussenruimtes, door hem ‘marges’ 
genoemd, valt te denken aan een grenspaal, wachtkamer of drempel. De drempel is een 
favoriet beeld van de auteur; naar het Latijnse limen, drempel, onderscheidt hij 
preliminaire, liminaire en postliminaire passageriten. De drempel is geen leegte tussen 
binnen en buiten, tussen voor en na; je kunt er, zowel ruimtelijk als symbolisch 
gesproken, over struikelen. Het beeld onderstreept de zelfstandigheid van de tussenfase. 

Wie op de drempel staat, in een tussenzone van tegelijk ‘al wel’ en ‘nog niet’, 
heeft korter of langer een delicate status; ‘hij zweeft tussen twee werelden’, aldus Van 
Gennep.207 De Britse etnoloog Turner, die dit onderzoek hernam, wijst erop dat de 
tussenwereld vaak wordt geassocieerd met de dood, met onzichtbaarheid, met duisternis 
of een zonsverduistering. Volgens hem hebben personen en groepen in een liminaire 
situatie noodzakelijkerwijs ambivalente eigenschappen. Ze vallen buiten de classificaties 
van het normale leven. De ‘drempelmensen’, bijvoorbeeld jongemannen in een initiatie 
of studenten in ontgroening, dragen op hun kleding geen teken dat op hun oude rang of 
rol wijst, hebben geen bezit en gedragen zich onderdanig. De ongelijkheid en het 
egoïsme uit het gewone leven zijn tijdelijk opgeheven. Turner is getroffen door hun mix 
van vernedering en sacrale grootsheid, van homogeniteit en gemeenschapszin. Hij stelt: 
‘Bij dergelijke riten hebben we te maken met een moment ‘in de tijd en buiten de tijd’, in 
en buiten de wereldse structuur.’208 

Passageriten bewerkstelligen aldus een insnede in de tijd, die een 
vormverandering in een anders breukloos proces mogelijk maakt en in staat stelt de tijd 
in een nieuwe gedaante te betreden. Dit inzicht uit de etnologie kan – op zijn minst als 
metafoor – ook het begrip van Europa’s opeenvolgende politieke vormveranderingen 
verdiepen. Uiteraard is er een verschil tussen enerzijds een individu dat van sociale 
status verandert en daartoe bewust een al duizenden malen voor hem uitgevoerde 
ceremonie doorloopt en anderzijds de eenmalige, toevallige, ongeweten veranderingen 
die een continent doormaakt. Toch gaat het in beide gevallen om symbolische 
gedaantewisselingen. Dat de leiders de gezamenlijkheid een nieuwe naam gaven – 
Gemeenschap in 1951, Unie in 1992 – duidt erop dat ze zich, misschien huns ondanks, 
van een overgang bewust waren. Ze markeerden een cesuur. 

De figuur van de rite de passage spoort aan de opeenvolgende vormen van 
Europese gezamenlijkheid als één sequentie te zien. Ze helpt begrijpen waarom het 
binnentreden van de historische stroom door de Europese gezamenlijkheid geen 
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kwestie van voor (‘natiestaten’) en na (‘federatie’) is, maar een kortere of langere periode 
tussen de oude en een nieuwe status nodig heeft. Ze wijst bovendien op de bijzondere 
aard en functie van deze tussenperiode en helpt deze te identificeren als het Europa van 
de Gemeenschap. Voor wie Turners karakterisering van de drempelmensen leest, lijkt 
het haast alsof de Europese stichters, die hun verband in de zomer van 1950 op Duits 
voorstel Gemeinschaft doopten, met deze parallellen speelden. Zij wierpen naar eigen 
zeggen de nationale egoïsmes af en traden binnen in een ruimte voor gemeenschapszin. 
– Alleen had niemand hun verteld dat het een drempelwereld was. 
 
Centraal in dit deel staan de vormveranderingen van Europa in relatie tot gebeurtenissen 
in de buitenwereld. Die relatie was naar inhoud niet dwingend. Het bezoek van Vrouwe 
Fortuna bracht de Europese staten niet zomaar in het gelid. Soms zagen zij er een reden 
in tot gezamenlijk optreden naar buiten, soms gaf een van de lidstaten aan zo’n bezoek 
een heel eigen draai, bijvoorbeeld door een intern plan (versneld) erdoor te krijgen, 
soms deden de leden elk hun eigen ding en eindigde het in kabaal. Het is daarom even 
weinig zinvol elke buitenlandpolitieke ruzie tussen de lidstaten teleurgesteld te 
contrasteren met een federalistisch ideaal als bij voorbaat te stellen dat gezamenlijk 
optreden in de wereld gezien de historische last van de natiestaten tot mislukken is 
gedoemd. De feiten ontsnappen aan zulke sjablonen. 

Wel kan dankzij een blik over zestig jaar de Europese omgang met het lot in vier 
grote stappen worden geduid. Eén: zes staten benutten de ravage na hun zelfvernietiging 
uit de jaren 1914–1945 alsmede Fortuna’s naoorlogse verschijning als Russische dreiging 
om samen iets nieuws te scheppen. Twee: de verleidelijke gedachte vatte post dat men 
tegen toekomstig bezoek goed beschermd was, of dat men zelfs geen bezoek meer 
hoefde te verwachten. Drie: Fortuna meldde zich toch. Vier: men ging zich als 
gezamenlijkheid serieuzer voorbereiden op haar komst. (Daarna meermaals herhaling 
van stappen drie en vier.) Het voorlopig laatste bod van de lidstaten ter voorbereiding 
op een klop op de deur is een tafel waar alle regeringsleiders zich verzamelen, met vaste 
tafelheer. 

Iets minder kort samengevat valt het aldus te zeggen. Ten eerste: de impact van 
geopolitieke verhoudingen en afwegingen woog zwaar bij de oprichting van de 
Gemeenschappen. Dit primaat van de politiek over de economie werd door de 
belangrijkste spelers erkend. Het duidt erop dat men aan de politieke betekenis van het 
samenzijn minstens zoveel belang hechtte als aan de economische regels. Deze 
betekenis was evenwel deels in de toekomst gelegd. Het stichtingspact bevatte een 
dubbele telos: de kring van Zes zou uitgroeien tot politieke orde en ooit het hele 
continent omvatten.* Behalve een feit was Europa een verwachting. 
 Ten tweede: de gezamenlijkheid was oorspronkelijk niet goed uitgerust om op 
de wisselvalligheden van het lot te reageren. In een buitenlandse politiek was niet 
voorzien. Deze scheen de meeste staten mogelijk, wenselijk noch noodzakelijk. De 
Europese instellingen hielden zich in beginsel bezig met low politics. Hun in het verdrag 
gegeven taak behelsde wel rechtstreeks contact met de buitenwereld, bijvoorbeeld in de 
handelspolitiek of later de ontwikkelingshulp, maar de krijtlijnen rond deze 
bevoegdheden werden door de lidstaten streng bewaakt. Voor de high politics verlieten de 
Zes zich alle op de Amerikaanse paraplu, die hen uit de storm hield. (Alleen Frankrijk 
deed graag of het die niet nodig had en speelde vaak dubbel spel.) Het gevaar van een 
nieuwe Frans-Duitse oorlog scheen te wijken, de Russen werden buiten de deur 
gehouden door de Amerikanen met de Navo. Men was weinig alert op nieuwe 

                                                 
* De kracht van dit dubbele telos, hoewel voor sommige stichterstaten zelf mettertijd verflauwend, moet 
niet worden onderschat. Het eerste aspect raakte zodanig verweven met het functioneren van de 
gezamenlijkheid en het tweede aspect appelleerde zo sterk aan de hoop van Europese niet-leden dat het 
tot op heden doorwerkt. 
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gedaanten waarin de Fortuin kon verschijnen. Bij sommigen in de binnensfeer leefde 
zelfs de hoop dat men uit de stroom van de tijd kon stappen, dat het ‘nieuwe Jeruzalem’ 
nabij was.209 Andere politici kozen voor wachten omdat ze geen alternatief zagen. Zij 
speelden op tijd. 

Ten derde: het was de klop op de poort door Europese niet-leden die de 
lidstaten deed beseffen dat ze, tenminste vanwege die poort, naar buiten toe één 
machtspolitiek blok waren. Zo’n ervaring deden de Zes op in 1961, toen de Britten 
aanklopten. Groter en onverwacht was de schok van de Val van de Muur (1989), toen 
de ietwat vergeten oostelijke helft van het continent zich in de wachtkamer van de 
Twaalf meldde. De verhouding tussen het continent als geheel en hun kring dwong de 
lidstaten tot een politisering van hun verband. Sommigen deden met tegenzin mee, maar 
ze ontkwamen er niet aan. 

Ten vierde: om de roep van de buitenwereld te kunnen beantwoorden droegen 
de lidstaten hun politieke stem niet over aan de instellingen in de binnensfeer. In plaats 
daarvan vonden ze na vele aarzelingen en onderlinge aanvaringen andere wegen om een 
‘namens Europa’ mogelijk te maken. De regeringsleiders pleegden ongevraagd een 
machtsgreep en gaven gestalte aan de tussenwereld van de leden. In hun eigen sfeer, 
buiten het verdrag om, organiseerden ze Toppen van regeringsleiders (enkele malen 
vanaf 1961), institutionaliseerden ze deze tot Europese Raad (1974), belastten ze dit 
forum na de Val van de Muur – in de daartoe opgerichte Unie – met 
verantwoordelijkheid over buitenlandse politiek (1992) en pogen ze het een permanente 
voorzitter te geven (sinds 2003). Zo groeide de tafel van de regeringsleiders uit tot 
drager van de Europese hoge politiek. Alleen van deze tafel kan iemand opstaan om uit 
naam van allen tot het Witte Huis of het Kremlin te spreken. 
 
Een recente episode toont hoe de Europese toptafel kan werken en maakt zo enkele 
ontwikkelingslijnen uit dit deel zichtbaar. 

Toen in de zomer van 2008 Vrouwe Fortuna de Kaukasus bezocht en er een 
oorlog uitbrak tussen Georgië en Rusland bekleedde de Franse president Sarkozy het 
voorzitterschap van de Europese Raad. Hij deed het voorbereidende werk van zijn 
voorgangers eer aan en gebruikte de tafel als springplank voor Europese virtù. Al vier 
dagen later, op 12 augustus, vloog de president met zijn minister van buitenlandse zaken 
naar Moskou en Tblisi om een staakt-het-vuren tot stand te brengen. Daar viel op af te 
dingen, maar tenminste werd voorkomen dat het Russische leger de Georgische 
hoofdstad innam, zoals de troepen van zins waren. Binnen een maand had het Kremlin 
het leger teruggetrokken. 

Dit begon op Europese high politics te lijken. De Unie trad als bemiddelaar op in 
een zaak van oorlog en vrede. De lidstaten maakten een oorlog in de achtertuin tot een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend was dat niet. In 1995 was het de 
Amerikaanse luchtmacht die de burgeroorlog in Bosnië beëindigde, over de toekijkende 
Europese hoofden heen. Bovendien vond de bemiddeling in het Russisch-Georgische 
conflict plaats zonder, en feitelijk tegen, de Amerikanen. Georgië was gefinancierd en 
militair geadviseerd, zo niet opgestookt door Washington. 

Men kan tegenwerpen dat Sarkozy door het Kremlin alleen serieus werd 
genomen als Fransman en niet als Europeaan. Inderdaad heeft Frankrijk een behoorlijk 
leger en is het permanent lid van de Veiligheidsraad. De Sloveense premier, die het half 
jaar ervoor de Europese Raad voorzat, zou waarschijnlijk geen staakt-het-vuren uit 
Moskou hebben weggesleept. Maar omgekeerd zou Sarkozy als louter Fransman minder 
sterk hebben gestaan dan nu hij ‘namens Europa’ sprak. 

Wat dit in de praktijk betekende? Van tevoren, op 11 augustus, belde hij met 
bondskanselier Merkel in Berlijn en met eerste-minister Brown in Londen; op 
medewerkerniveau was er contact met de collega-leiders in Madrid, Rome en 
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Warschau.210 Na afloop volgde een vergadering van de 27 ministers van buitenlandse 
zaken, later een speciale top van regeringsleiders. In een tweede bezoek aan Moskou en 
Tblisi, in september, was Sarkozy onder meer vergezeld van Europees 
buitenlandwoordvoerder Solana en Commissievoorzitter Barroso. Sarkozy sprak dus 
namens beide, namens de oude staat Frankrijk én machtsblok Europa. 

Zoals zijn voorgangers als vanzelfsprekend ‘la France’ zeiden als ze ‘ik’ 
bedoelden, zo kreeg Sarkozy na zijn Moskoutrip de overtreffende trap te pakken. 
‘Europa heeft gehandeld, Europa heeft gesproken’, herhaalde hij jubelend op 
persconferenties en in toespraken.211 Het had zich volgens hem als body politic gedragen. 
 
Een woord tot slot over de politieke grondmotieven van de drie belangrijkste Europese 
(lid)staten sinds 1945, die door het hele betoog heen werken. Frankrijk zoekt in Europa 
een reïncarnatie van zichzelf. Duitsland zoekt (zocht) via Europa de verlossing na de 
schuld. Groot-Brittannië zoekt ‘een stoel aan de tafel’, zodra die er staat. Weliswaar zijn 
deze motieven bekend, maar ze waren in samenhang beslissend voor de uitkomst, voor 
de verdeling van de Europese politiek over handelingssferen. 
 Frankrijk was de initiator. Nadat na 1945 zijn rol als wereldmacht was 
uitgespeeld ging het Europa gebruiken als hefboom. Alleen dankzij Europa kon het nog 
‘vrij zijn’, wat in Parijs betekent: ons lot in eigen handen hebben, kunnen spreken en 
handelen, verantwoordelijkheid tonen voor onze situatie – speler zijn. Daarbij past het 
niet een militaire vazal van Washington te zijn of onder het monetaire juk van de 
Bundesbank te leven. Deze hoogvliedende gedachten kregen vorm in heel concrete, 
vernuftige plannen. Parijs bouwde aan een Europe à la française met een politieke 
wilskracht, ambtelijke discipline, oog voor lange termijn en diplomatiek 
argumentatievermogen waaraan de partners (Londen misschien uitgezonderd) in de 
verten niet konden tippen. De hefboom werkte dankzij een stevig begin van Europese 
eenheid én vervolgens de weigering in dat grotere geheel te worden opgelost, Schuman 
én De Gaulle.* Toen de Gemeenschap eenmaal stond, slaagde Parijs erin de tussensfeer 
van de lidstaten vorm te geven, waar geschiedenis en recht, nationale macht en 
Europese eenheid elkaar vinden. Op het platform van regeringsleiders voelt elke Franse 
president zich in zijn element. 

Duitsland was in 1945 de paria onder de naties, bezet, schuldig en verdeeld. 
Vanaf Adenauer gebruikte het Europa voor zijn politieke en morele vrijkoping: 
terugkeerpad naar het vrije statenconcert én project voor een betere wereld. (Behalve 
met goed gedrag werd de schuld ook met geld afbetaald; Duitse afdrachten vulden de 
Europese kas.) In geopolitiek opzicht had Bonn Washington nodig, maar ook Parijs. 
Alleen uit Amerika kon het hulp verwachten tegen Rusland, dat Oost-Duitsland in de 
greep had; dit was een existentiële afhankelijkheid. Maar alleen Frankrijk bood het 
verlossende kader ‘Europa’. De spanning tussen Washington en Parijs, soms ook in 
Bonn voelbaar, werd onder meer opgelost dankzij een voorkeur voor de Europese 
binnensfeer. Europa eerder als idee dan als machtsblok. De opwekking van het Europese 
Parlement kwam de (potentieel) volkrijkste lidstaat bovendien niet ongelegen. Na de 
Duitse eenwording in 1990 raakte het verlossingsmotief uitgewerkt. Maar ook nu het de 
grootste en in veel opzichten machtigste lidstaat is geworden, blijft Duitsland 
terughoudend deze macht opzichtig te doen gelden ten opzichte van zijn partners en 
buren. De herinnering aan Auschwitz blijft. 
                                                 
* ‘L’Europe, ça sert à quoi?’, aldus De Gaulles ooit in een beknopte uiteenzetting van dit motief: ‘ça doit 
servir à ne se laisser dominer ni par les Américains, ni par les Russes. À six, nous devrions pouvoir arriver 
à faire aussi bien que chacun des deux super-grands. Et si la France s’arrange pour être la première des 
Six, ce qui est à notre portée, elle pourra manier ce levier d’Archimède. Elle pourra entraîner les autres.’ 
Om tegen zijn woordvoerder met ietwat overspannen verwachting te besluiten: ‘L’Europe, c’est le moyen 
pour la France de redevenir ce qu’elle a cessé d’être depuis Waterloo: la première au monde.’ (De Gaulle, 
22 augustus 1962, in: Alain Peyrefitte, C’était De Gaulle, I, Parijs 1994, 158-159) 
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Groot-Brittannië had Europa in 1945 niet nodig als projectiescherm voor 
vrijheidsdrang of metafysische zorgen. Het adagium in Londen bleef: ‘Wij hebben geen 
vrienden, alleen belangen.’ Wel verloor het land door de vernietiging van het Europese 
statenconcert en de overmacht van Amerika in de Atlantische wereld zijn diplomatieke 
lievelingsrol van European balancer. Pas toen er een Europese tafel stond, vreesde het dat 
daar Britse belangen werden geschaad of zouden moeten worden verdedigd. Uitsluiting 
kan Londen slecht verdragen; het Europese grondmotief is ‘a seat at the table’. Sinds 
1956 leeft het in een welgemutste onderschikking van het Amerikaanse gezag. Met 
Frankrijk deelt het een onwil jegens de emancipatie van de binnensfeer. Sinds de 
toetreding houdt elke regeringspartij vast aan de Europese stoel, maar wil de oppositie 
soms terug eruit, de vrije buitensfeer in. 

Europese beweging kwam als bekend niet uit Londen, maar ontstond alleen als 
Frankrijk en Duitsland samen iets op touw zetten. Daarbij was sinds 1974 meermaals de 
rolverdeling dat Parijs de tussensfeer van leden nader gestalte gaf en Bonn/Berlijn (ook) 
de binnensfeer versterkte. Derhalve bood Frankrijk van de grote drie de beste 
voorbereiding op historisch bezoek. Waar immers kan Vrouwe Fortuna een politiek 
Europa treffen? Niet in de buitensfeer; daar bestaat het niet. Niet in de binnensfeer; die 
is redelijk beschut. Nee, de Fortuin treft de gezamenlijkheid vooral in de tussensfeer. 
Daar vinden de bomaanslagen, monetaire schokken of ontslaggolven plaats die het 
gezamenlijke weefsel bedreigen. Wil een Europa als body politic in de stroom van de tijd 
stappen, dan moet het in die sfeer handelingsvermogen en verantwoordelijkheid kunnen 
tonen. 

Is het resultaat, de Europese Raad uitgegroeid tot voorname drager van de 
Europese politiek, dus het product van een Frans complot? Dat is te simpel. Weliswaar 
is Frankrijk al sinds De Gaulle bezig over Europa’s stem in de wereld te drammen en 
zijn zin door te drukken, maar op zichzelf zou dat niet genoeg zijn – zeker niet in een 
Unie van 27. Parijs had mede succes omdat het het beste scenario inbracht. De Europese 
staten merken dat hun gezamenlijkheid zich niet oneindig aan de wisselvalligheden van 
het lot kan onttrekken. Alleen de tijd kon en kan dit inzicht brengen. De regeringen van 
de lidstaten ervaren (veel sterker dan hun bevolkingen) dat het lot steeds minder op hun 
eentje te weerstreven is. De rol van Frankrijk was kortom deze: tegen heug en meug van 
de partners heeft het in zestig jaar iets van zijn verlangen een speler te zijn overgebracht 
op de kring van lidstaten. 
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Sans doute ai-je pensé un instant que la première étape vers la 
fédération européenne serait cette union des deux pays [Frankrijk en 
Duitsland] et d’eux seuls – et que les autres s’y joindraient plus tard. 

Finalement sur la version originale, j’ajoutai le soir, à la main, que 
l’Autorité serait ‘ouverte à la participation des autres pays 

d’Europe’.212 
Jean Monnet (1976)  

 
 

4 SAMENKOMST ALS ZES (1950–1957) 
 
Een onderzoek naar de omgang van de Europese lidstaten met de buitenwereld kan niet 
beginnen met de dag dat enkele staten voor het eerst als lid-staten om de tafel gingen. 
Het is belangrijk te weten wat hen ertoe bracht een tafel te delen, of liever, er een te 
timmeren. Daarom eerst aandacht voor de Europese stichtingsmomenten tussen 1950 
en 1957 die zes staten samenbrachten. De handeling begint noodzakelijkerwijs in het 
Europa van de geopolitieke buitensfeer. 

De dreiging van een historische bezoekster die op de deur kon kloppen speelde 
bij de stichtingen een beslissende rol. Voor initiatiefnemer Frankrijk was Vrouwe 
Fortuna gehuld in het gewaad van een hersteld en oorlogszuchtig Duitsland. Voor de 
kleinere buurlanden van beide erfvijanden gold hetzelfde. En ook sommige Duitse 
leiders meenden dat de Duitse bevolking tegen haar eigen kwade genius moest worden 
beschermd. (Zij leefden in de angst zelf de ongenode gast aan tafel te zijn.) Met de 
Koude Oorlog diende zich een tweede spook aan, voor allen, in de gedaante van 
communistisch Rusland, afschrikwekkendste macht op het continent. Hoewel de 
Amerikanen hun beschermheer waren, meenden enkele leidende Europese politici dat 
het nodig was in de toekomst zonder hulp van Washington op die (of een andere) 
dreiging te kunnen antwoorden. Dat zouden ze alleen samen kunnen. Deze gedachte 
werd door Washington aangemoedigd, tot op zekere hoogte en tot op zeker moment. 
Een Europese eenheid zou ieders veiligheid in een woelige wereld dienen – voor de vijf 
andere tegen Duitsland, voor de Zes samen tegen Rusland. 
 Zo simpel bleek het niet. Drie stichtingsmomenten moeten worden 
onderscheiden; ze komen chronologisch aan bod. Twee zijn beroemd, want succesvol. 
De ene leidde tot het mijnbouwverdrag van Parijs uit 1951, de andere tot het 
marktverdrag van Rome uit 1957. De druk van de wereld deed zich tijdens deze 
stichtingsmomenten meer voelen dan blijkt uit het afgeknepen, evangelische relaas over 
de Europese aartsvaders dat men in schoolboeken en Brusselse folders aantreft. 
Bovendien was er een derde stichtingsmoment, waarin de Zes plannen maakten voor 
een Europees leger. Deze derde episode, naar doelstelling veruit de ingrijpendste, 
eindigde in 1954 in een dramatische mislukking. Ze is daarom in de publieke 
herinnering zo goed als vergeten. Toch verklaart juist dit fiasco waarom de Zes de 
historische stroom in 1958 niet samen betraden, maar voorlopig meenden te (moeten) 
schuilen in de ‘kleine politiek’. 
 
 1 De stem van Schuman en het oor van Adenauer (vóór 10 mei 1950) 
 
 Als u nu eens met een plan voor Duitsland komt, schreef de Amerikaanse 
minister van buitenlandse zaken in de herfst van 1949 aan zijn Franse collega. In het 
erop volgende voorjaar drong de Amerikaan aan; uiterlijk voor hun volgende 
bijeenkomst moest er iets op tafel liggen. Dit treffen stond gepland voor woensdag 10 
mei 1950 in Londen. Frankrijk zat klem en minister Schuman wist dat goed. Hij moest 
iets doen. 
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In de bijna vijf jaar sinds het einde van de dertigjarige oorlog was het aanzien van 
Europa veranderd. De machtsbalans tussen staten was ten onder gegaan aan de 
zelfvernietigende veroveringsdrang van Hitler. Alleen Rusland en Groot-Brittannië, 
beide aan de periferie van het continent, hadden nazi-Duitsland het hoofd geboden, met 
dank aan Amerika. De overige Europese staten, voor zover niet neutraal gebleven, 
waren of door de nazi’s bezet of met hen verslagen. Aan het begin van het laatste 
oorlogsjaar hadden Stalin, Roosevelt en Churchill in Jalta de kaart van Europa opnieuw 
getekend. De leiders van de Grote Drie hadden de grenzen van Polen naar het westen 
verschoven en Duitsland in drie bezettingszones opgedeeld. Op dringend verzoek van 
Churchill – die vanwege Roosevelts wens zijn troepen naar huis te halen vreesde in 
Europa dan in zijn eentje tegenover de Russen en de Duitsers te komen staan – had ook 
Frankrijk een klapstoeltje aan de tafel van de overwinnaars gekregen. Het had zo een 
eigen bezettingszone verworven, uitgesneden uit de Britse en de Amerikaanse. Tot 
nader order zouden deze vier over Duitsland regeren, zo was in juli 1945 in Potsdam 
besloten. 

Over wat er met het gecapituleerde Duitsland moest gebeuren liepen de ideeën 
tussen de Vier uiteen. De geallieerden deelden weliswaar de vrees voor een herhaling 
van ‘Versailles’, het vredesverdrag dat een onstuitbaar Duits revanchisme had gebaard, 
maar daarmee was nog weinig gezegd. Moest men om oude fouten niet te herhalen 
strenger of genereuzer zijn dan in 1919? Grofweg betoonden de Fransen en Russen zich 
in 1945 van de eerste school; de Britten en Amerikanen aarzelden. Voor zover geen 
gezamenlijke besluiten konden worden genomen, bestierde elk zijn zone. 

Frappant is een redevoering van de Franse generaal en regeringsleider De 
Gaulle, najaar 1945 gehouden in het Kurhaus van Baden-Baden. ‘Wat doen we hier de 
dag na onze overwinning?’, vroeg de oorlogsheld zijn publiek van eigen officieren en 
soldaten.213 De Gaulle schetste een program om de erfvijand definitief te verzwakken. 
De twee hoofdpunten klonken bekend. Eén: permanente Franse aanwezigheid in de 
Duitse territoria links van de Rijn, dat wil zeggen de Saar, de Eiffel, de Palts, een deel 
van Hessen, Keulen. Heus geen ‘annexatie’, zei de Generaal, maar ‘een economische en 
morele unie’. Twee: permanente Franse controle over het Roergebied, waar zich de 
kolen bevonden die West-Europa en Frankrijk nodig hadden. Het gebied diende tegelijk 
als ‘onderpand’ dat de Duitse dreiging neutraliseerde en als ‘hulpmiddel’ dat Frankrijk in 
staat stelde een industriemacht te worden. Treffend was ook dat De Gaulle de verslagen 
natie aanduidde als les Allemagnes, de ‘Duitse landen’. Deze meervoudsuitdrukking was 
gangbaar voordat Bismarck in 1870 een Duitse eenheidsstaat tot stand had gebracht, in 
Franse ogen de bron van het kwaad. Aldus zag de Franse regeringsleider 1945 als het 
uitgelezen moment om in één klap Bismarcks erfenis terug te draaien, Napoleons 
droom te verwezenlijken en Hitlers wapensmederij te exploiteren: Duitsland 
versnipperd, teruggedreven tot achter de Rijn, beroofd van zijn kolen. 

Terwijl Parijs onder De Gaulle het handelen ten opzichte van de verslagen buur 
nog richtte naar oude nationale angsten en motieven, zag men in Washington, Londen 
en Moskou spoedig nieuw historisch bezoek opdoemen. Het was die andere West-
Europese oorlogsheld, Churchill, die de omslag benoemde. Weliswaar had hij kort na de 
Duitse capitulatie de verkiezingen in eigen land verloren, maar zijn moreel en politiek 
gezag in de wereld was ongebroken. In een toespraak gehouden in maart 1946 in 
aanwezigheid van de Amerikaanse president sprak de Britse ex-premier: ‘From Stettin in 
the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. 
Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. 
Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, (..) all are 
subject in one form or another, not only to Soviet influence but to a very high and, in 
many cases, increasing measure of control from Moscow.’214 Churchills krachtige beeld 
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van een over Europa neergedaald gordijn zette zich vast in de geesten en werd spoedig 
met hoofdletters geschreven als nieuwe werkelijkheid: het IJzeren Gordijn. 

De Amerikanen waren trager dan de Britten in het erkennen van Moskous 
expansiezucht. President Roosevelt, die in april 1945 overleed, had tot het laatst zijn 
hoop voor een vreedzame wereld gesteld op zijn geesteskind de Verenigde Naties en in 
Jalta meer concessies aan Stalin gedaan dan militair gezien nodig – tot ergernis van 
Churchill, anticommunist sinds 1917. Roosevelts opvolger Truman werd minder door 
illusies geplaagd. In een beroemde rede voor het Congres uit maart 1947 deelde hij het 
wereldtoneel op in ‘vrije volkeren’ versus ‘totalitaire regimes’ en vroeg hij zijn 
landgenoten de eerste te steunen in hun strijd tegen de tweede. De aanleiding was een 
hulproep van de Griekse regering, die een communistische machtsovername vreesde. 
Tot dan toe hadden de Britten Griekenland financieel en militair ondersteund, maar 
wegens geldgebrek waren zij gedwongen zich terug te trekken. Washington besloot de 
Britse posities in Europa over te nemen, in Griekenland én Turkije. Het was een 
betekenisvol moment. Van de drie grootmachten uit Jalta waren er nu nog twee over. 
Deze twee waren bovendien geen bondgenoten meer, maar vijanden in een nieuwe, 
‘koude’ oorlog. 

Vanaf nu ging het snel. In juni 1947 presenteerde de Amerikaanse generaal 
Marshall een plan voor omvangrijke financiële steun aan alle Europese staten. Wel vroeg 
Washington de Europeanen de onderlinge verdeling zelf te organiseren. Londen en 
Parijs namen het voortouw. Rusland verbood Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en 
andere staten in zijn invloedssfeer op dit aanbod in te gaan. Zo bevestigde Stalin van 
zijn kant de politieke demarcatielijn tussen Russen en Amerikanen, tussen ‘Oost-
Europa’ en ‘West-Europa’ (dit laatste inclusief Griekenland en Turkije). De laatste 
illusies inzake de Sovjets die de regeringscentra ten westen van deze grens nog 
koesterden, verdwenen met de communistische staatsgreep in Praag, februari 1948.* 
 
Deze snelle omwenteling in de naoorlogse Europese verhoudingen plaatste de kwestie 
Duitsland in een geheel nieuw licht. Frankrijk had, als sinds Bismarck driemaal onder de 
voet gelopen buurland, het meeste moeite zich aan de situatie aan te passen, maar deed 
dit ten slotte op radicale wijze. 
 Parijs kon de doelstellingen uit De Gaulles Baden-Baden-toespraak niet 
verwezenlijken. Het Rijnland kon vanwege verzet van de bondgenoten niet worden 
gecontroleerd; alleen de Saar werd voorlopig in een economische unie met Frankrijk 
gebracht. De controle op het Roergebied, dat in de Britse bezettingszone lag, bleef 
buiten bereik. De inperking van een potentiële centrale Duitse macht kreeg enige 
gestalte in het verbod op pan-Duitse politieke partijen, maar was niet gediend met de 
samenvoeging, begin 1947, van de Amerikaanse en de Britse zones in een ‘dubbelzone’. 

Vanwaar deze bescheiden resultaten? Frankrijk kon maar beperkt druk 
uitoefenen op Washington. Het land was economisch ernstig afhankelijk van 
Amerikaanse kredieten; Parijs zond tot aan oud-premier Léon Blum de oceaan over om 
bij bankiers en politici om leningen te verzoeken. Met het begin van de Koude Oorlog 
(1947–1989) werd deze afhankelijkheid nog zichtbaarder. Terwijl Frankrijk de eerste 
jaren na de bevrijding positie had gezocht tussen de Anglo-Amerikanen en de Russen, 
bevond het zich vanaf 1947 willens nillens in het westerse kamp. Maar tegelijk versterkte 
de Koude Oorlog, binnen die afhankelijkheidsrelatie, de Franse positie. Parijs kon 
namelijk in Washington met het schrikbeeld schermen dat de communisten (destijds 
goed voor een kwart van de stemmen) het land zouden overnemen als niet bepaalde 
toezeggingen werden gedaan. Aldus begon een periode van diplomatieke 

                                                 
* Daarentegen bleken de illusies binnen de West-Europese intelligentsia duurzamer, want beter bestand 
tegen politieke feiten. 
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achterhoedegevechten, waarin Parijs vooral obstakels opwierp voor de door Washington 
gewenste aanpak van het Duitse probleem, maar daarmee wel succes boekte. 

De eerste verrassing kwam in mei en juni 1948, tijdens een conferentie in 
Londen over de toekomst van Duitsland. Deze werd gehouden tussen Amerika, Groot-
Brittannië, Frankrijk en de drie Beneluxlanden. Hier maakte Washington de vragen 
betreffende Duitsland ondergeschikt aan het weerstreven van de Sovjet-Unie. De lijn die 
de Amerikaanse minister Byrnes in september 1946 al had ingezet in een befaamde 
toespraak in Stuttgart werd voortgezet: ondanks de afgesproken herstelbetalingen mocht 
Duitsland ‘geen armenhuis’ worden; het land moest zichzelf economisch kunnen 
organiseren en de Duitse bevolking zou zichzelf weer moeten regeren.215 Amerika 
wenste nu de stopzetting van de ontmanteling van de Duitse industrie plus de 
oprichting van een grondwetsvergadering voor een West-Duitse staat, die behalve de 
dubbelzone ook de Franse zone zou moeten omvatten. 

Voorafgaand aan de Londense conferentie hadden Amerikanen en Britten 
eenzijdig aangekondigd dat het regionale gezag in hun dubbelzone de economische 
soevereiniteit over het Roergebied zou mogen uitoefenen. Hiervan was men in Parijs in 
paniek geraakt. De kolen- en staalindustrie terug in Duitse handen, groen licht voor een 
Duitse staat: het was een nachtmerriescenario. Moest Frankrijk van de conferentie 
weglopen? Daarvoor stond het te zwak. Anderzijds hoefde het ook niet alles te slikken. 
De regering gaf het verzet tegen een West-Duitse staat op, maar kreeg één cruciale eis 
ingewilligd: de Duitse kolen- en staalproductie zou onder toezicht komen van een 
‘Internationale Roer Autoriteit’. Op termijn zouden er behalve vertegenwoordigers van 
de zes in Londen aanwezige staten ook Duitse vertegenwoordigers (kunnen) 
plaatsnemen. Kortom, onder druk van Washington aanvaardde Parijs in juni 1948 een 
Duitse staat in ruil voor Franse medezeggenschap over het Roergebied. 

Hoewel de Franse regering tevreden kon zijn over deze deal, stuitten de 
Londense akkoorden op groot binnenlands verzet. Zo kort na de bevrijding zag de 
publieke opinie in ‘de moffen’ nog steeds een grotere vijand dan in ‘de rooien’ uit 
Moskou. Ze ervoer nu met een schok dat van de naoorlogse plannen met Duitsland 
vrijwel niets over was. Aanhangers van De Gaulle, wiens partij in de oppositie zat, 
betichtten de minister van buitenlandse zaken van landverraad. De regeringscoalitie 
wankelde, maar kreeg de akkoorden met een nipte meerderheid door het parlement (300 
voor, 286 tegen). 

Kort erna, op de nationale feestdag 14 juli, bracht de regering een opmerkelijke 
verklaring uit om de onzekerheid van de bevolking over Duitsland weg te nemen. In 
twee zeldzaam eerlijke hoofdpunten werden de Fransen op hun historische lot gewezen. 
Eén: de werkelijkheid van ‘zeventig miljoen Duitse mensen’ in het midden van Europa 
maakt een terugkeer van Duitsland in het concert der Europese naties onafwendbaar. 
Twee: de diepgaande omwenteling in de verhouding van de beide grootmachten 
Amerika en Rusland maakt dat Duitsland voor Frankrijk nog slechts een secundair 
gevaar betekent, ten hoogste een klein conflict binnen een groter conflict; derhalve kon 
het ‘Frans-Duitse duel als beëindigd’ worden beschouwd.216 Enkele dagen later viel de 
Franse regering alsnog. Eind juli 1948 werd Robert Schuman de nieuwe minister van 
buitenlandse zaken. 
 Het Roerstatuut, dat begin 1949 in werking trad, kon men op twee manieren 
lezen. In de ene lezing verwezenlijkte het een Frans veiligheidsdoel: permanente voogdij 
over de Duitse kolen- en staalindustrie, bekrachtiging van de heerschappij van de 
winnaars over de verliezers. In een andere lezing was het een tussenoplossing, de eerste 
stap naar een gelijkberechtiging van Duitsland in een federatie van Europese naties. Met 
argumenten van het eerste, klassieke type had de Franse diplomatie in Londen de 
Amerikaans-Britse weerstand tegen de regeling overwonnen. Toch waren ook 
argumenten van het tweede type in de openbaarheid te horen. Hoewel de Duitse 
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verontwaardiging over de Roerregeling niet gering was, sprak de Süddeutsche Zeitung 
najaar 1948 van een ‘Übergangslösung’ waarvan de definitieve oplossing ‘über die 
Schicksalfrage entscheiden wird, ob es in Europa eines Tages wirklich Europäer geben 
wird oder doch nur Nationen’.217 Begin 1949 ontwikkelde een Franse jurist in Le Monde 
dezelfde argumentatie. Het Roerstatuut was een eerste etappe naar een Europese 
federatie; een volgende etappe zou de geallieerde controle door een Europese controle 
moeten vervangen. De lucide conclusie: ‘Le problème fondamental de l’heure consiste 
donc à définir des transitions qui permettent la libération progressive de l’Allemagne vis-
à-vis de ses vainqueurs au fur et à mesure de son intégration, à côté des autres peuples 
du vieil Occident, au sein d’une Europe simultanément construite.’218 Zo waren de 
Roerkolen voor beide partijen in dit debat ‘onderpand en hulpmiddel’ (De Gaulle): ten 
dienste ofwel van een klassieke Franse veiligheidsstrategie ofwel van een overgang naar 
een Europese federatie. 
 
Het was Schuman die deze sluimerende tegenstelling in de Franse Roer-/Duitsland-
/Europapolitiek zou gaan doorbreken met een beslissend initiatief. Hoewel Duitse 
waarnemers al kort na zijn aantreden een omwenteling ontwaarden – volgens Die Zeit 
verliet Frankrijk onder de nieuwe minister ‘voor het eerst sinds Richelieu’ het pad van 
de machtsbalans ten gunste van een Europese ordening219 – maakte Schuman deze 
beweging niet meteen. Zolang de spanning tussen beide interpretaties niet verder was 
opgevoerd, hoefde dat niet. 

In de loop van 1949 kwam de klassieke, machtspolitieke motivering van het 
Roerstatuut onder druk. Twee tegenvallers deden zich voor. Ten eerste constateerden 
de Fransen al spoedig dat de controle van de Roer-Autoriteit over de Duitse kolen- en 
staalindustrie ontoereikend was. De Duitsers zouden de grenzen ervan opzoeken, de 
bepalingen oprekken. De regeling bood niet de gewenste veiligheidsgaranties. Ten 
tweede groeide de Amerikaanse druk op Parijs om in te stemmen met een verhoging 
van de Duitse kolen- en staalproductie boven het in 1945 vastgelegde maximum. 
Vreemd was dit verzoek niet. De geforceerde ontmanteling van de zware industrie, die 
met groot banenverlies gepaard ging, stuitte op massief verzet van de Duitse bevolking. 
Ze kreeg gezien de gelijktijdige verlening van Marshallhulp ter bestrijding van armoede 
en werkloosheid enigszins absurde trekken. De Britse Labourregering, die vanwege de 
eigen mijnbouwarbeiders Parijs lang had gesteund in de ontmantelingspolitiek, kon de 
lokale demonstraties in het Roergebied niet langer de baas en gaf de ontmanteling in 
oktober 1949 feitelijk op. Zodoende stond Schuman de maand erna, op de halfjaarlijkse 
vergadering met zijn Amerikaanse en Britse collega’s, alleen in zijn verzet tegen de 
opkomst van de Duitse kolen- en staalindustrie. Zijn laatste verdedigingslinie was de 
Franse zeggenschap in de wankele Roer-Autoriteit. Het viel te voorzien dat ook die 
kaart hem weldra uit handen zou zijn gespeeld. 

Tegelijk ontstond er vanaf najaar 1949 ruimte voor een Frans initiatief buiten het 
Roerstatuut om. Drie ontwikkelingen zijn van belang. In Bonn, ten eerste, was in 
september 1949 de eerste West-Duitse regering gevormd. Bondskanselier Adenauer 
zocht voor Duitsland een ontsnapping uit de status van paria onder de naties die het 
Hitlerregime had gebracht. Zijn absolute prioriteit was de terugkeer van zijn land als 
soevereine speler in het Europese concert. Adenauer scheen bereid in ruil hiervoor 
concessies te doen, ook inzake de zeggenschap over de Roer. In een interview met een 
Amerikaanse journalist, in maart 1950, had de bondskanselier bovendien betoogd dat 
‘eine Union zwischen Frankreich und Deutschland (..) einem schwerkranken Europa 
neues Leben und einen kraftvollen Auftrieb’ zou kunnen geven.220 Daarbij opperde hij 
een economische unie op te richten. 

In Washington, ten tweede, was minister Acheson tot de conclusie gekomen dat 
de sleutel tot het bereiken van doelen van de Duitslandpolitiek in Parijs lag. In een brief 
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hierover aan zijn ambassadeurs in Europa bepleitte hij de oprichting, door de 
Europeanen, van ‘supra-national institutions, operating on a less than unanimity basis 
for dealing with specific, economic, social and perhaps other problems’.221 Kort erna, op 
30 oktober 1949, schreef Acheson aan Schuman: ‘I believe that our policy in Germany, 
and the development of a German Government which can take its place in Western 
Europe, depends on the assumption by your country of leadership in Europe on these 
problems.’222 Al anderhalf jaar eerder hadden Franse diplomaten geconstateerd dat hun 
land het respect van Duitsland zou verliezen wanneer het steeds Amerika zou volgen. 
Het moest zelf iets doen. Nu kreeg het een kans. 

In Londen, ten derde, bestond weinig begrip voor de Franse problemen, zo 
concludeerden Parijse topambtenaren voorjaar 1950. De recente ervaringen in de 
Marshallhulporganisatie (1948) en de Raad van Europa (1949), waar Londen en Parijs de 
boventoon voerden, leerden dat internationale samenwerking met de Britten niet diep 
genoeg kon gaan om de Duitsers in te tomen. Terugvallen op een Frans-Britse Entente 
was ook geen vertrouwenwekkende optie, na de Duitse invasies in Frankrijk van 1914 
en 1940. 

Kortom: Bonn had een welwillend oor, Londen bleef doof en Washington 
moedigde aan een eigen geluid te ontwikkelen. Langer wachten kon niet. In deze 
constellatie van vrijheid en dwang vond Schuman een stem. 
 
Vanaf hier is het verloop in de Europese handboeken duizenden malen verteld. In april 
1950 omarmde Schuman een voorstel dat topambtenaar Monnet hem voorlegde. In de 
ministerraad van woensdag 3 mei meldde hij dat hij de week erna iets wilde bespreken. 
Aangezien hij woensdag de 10de in Londen moest zijn voor een Frans-Brits-
Amerikaanse conferentie verzocht hij de volgende ministerraad met een dag te 
vervroegen. Op maandag 8 mei was minister Acheson op doorreis in Parijs. De 
Amerikaan sprak zijn steun uit voor het plan. Londen werd niet op de hoogte gesteld. 

Diezelfde 8 mei bracht een persoonlijke boodschapper van Schuman een bericht 
aan Adenauer in Bonn. Deze stemde op eigen gezag, per ommegaande en ‘aus ganzem 
Herzen’ in met het voorstel dat de Fransman hem deed.223 De bondskanselier begreep 
onmiddellijk welke kans hier lag. ‘Dit is onze doorbraak’, zei hij tegen zijn adviseurs.224 
Voor de eerste maal sinds de oorlog zou Duitsland op gelijke voet lid worden van een 
internationale organisatie. Het betekende een terugkeer in het statenconcert, een 
verankering in het westerse bondgenootschap en een onomkeerbare stap naar 
herwonnen nationale handelingsvrijheid. Bovendien beschouwde Adenauer een 
vereniging van Frankrijk en Duitsland ‘als een middel ter verdediging van West-Europa 
tegenover een militair opdringend Rusland’.225 In het licht van deze existentiële politieke 
doelen verbleekte het delen van soevereiniteit over kolen en staal tot een ondergeschikte 
kwestie. 
 Met het principe-akkoord uit Bonn presenteerde Schuman het voorstel op 
dinsdag 9 mei in de Franse ministerraad, waar het vrijwel zonder debat werd 
aangenomen. Om zes uur in de avond begaf hij zich naar de Salle de l’Horloge van zijn 
ministerie. Voor de inderhaast opgetrommelde binnenlandse en buitenlandse pers 
lanceerde Schuman, met matte, aarzelende stem, zijn befaamde voorstel: ‘Le 
gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande 
de charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte 
à la participation des autres pays de l’Europe. (..)[C]ette proposition réalisera les 
premières assises concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation 
de la paix.’226 

Tijdens de vragenronde na zijn toespraak kon Schuman niet op alle technisch-
economische kwesties antwoorden. Bovendien had hij haast de trein naar Londen te 
halen. Een verbaasde journalist: ‘Is het soms een sprong in het onbekende?’ ‘Oui, c’est 
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ça’, antwoordde de minister, nu wel plechtstatig, ‘un saut dans l’inconnu.’227 Terecht 
geldt de Schumanverklaring als Europa’s conceptiemoment. Ze was noodkreet en 
vreugdekreet ineen. 
 
 2 Europa niet in uniform (na 25 juni 1950) 
 
 In de vroege uren van zondag 25 juni 1950 overschreden Noord-Koreaanse 
troepen de demarcatielijn met Zuid-Korea. De inval werd in Washington onmiddellijk 
geduid als Russische zet in de Koude Oorlog. Tot dan toe waren politieke spanningen 
tussen beide grootmachten, zoals tijdens het maandenlange pokerspel om Berlijn, 
militair niet geëscaleerd. Nu was het anders. De communisten namen de wapens op. 
Dat kon Washington niet toestaan. Een tegenzet ter plekke zou moeten volgen. 

Dit verre toneel had weerslagen elders. Betekende de aanval het begin van een 
wereldwijd communistisch offensief? Stond wat Zuid-Korea die nacht overkwam ook 
West-Europa te wachten? Hierover groeide de onrust. 
 
Na de Duitse capitulatie was in West-Europa een nieuw stelsel van militaire allianties 
ontstaan. In maart 1948 sloten Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Nederland en 
Luxemburg het ‘Pact van Brussel’, dat tot wederzijdse bijstand bij een aanval verplichtte. 
Directe aanleiding was de communistische coup van Praag, in februari. De vijf 
oprichters hadden vooral Rusland maar ook Duitsland als aanvaller op het oog. Ze 
wisten dat hun pact weinig waard was zonder inbreng van het machtige Amerika, dat als 
enige westerse natie over de atoombom beschikte. Met succes vroegen ze de 
Amerikaanse regering om een veiligheidsgarantie. In april 1949 werd in Washington het 
Noord-Atlantische Verdrag gesloten. Ondertekenaars waren Amerika, Canada, de vijf 
van Brussel en nog vijf Europese staten (IJsland, Noorwegen, Denemarken, Portugal en 
Italië). De landen verplichtten zich tot wederzijdse militaire bijstand in geval van een 
aanval. Het westelijke deel van het oude Europese statensysteem was vervangen door 
een Atlantisch systeem. 

West-Duitsland was buiten dit Atlantische pact gehouden. In de zomer van 1950 
had de jonge Bonner republiek weliswaar een grondwet en een regering, maar ze had 
geen buitenlandse politiek, geen diplomatieke dienst en geen leger. De gedachte aan 
Duitse uniformen alleen al zorgde in de buurlanden, met name Frankrijk, voor paniek. 
Maar wie zou op termijn de vijftig miljoen West-Duitsers tegen een inval uit het Oosten 
verdedigen? Deze vraag lag al even te wachten, maar eiste na de uitbraak van de 
Koreaanse crisis antwoord. 
 In beginsel hield de Amerikaanse atoomdreiging elke militaire agressor op 
afstand. De militaire strategie eiste niettemin dat men ook zonder de bom enige weken 
kon standhouden tegen binnenvallende sovjettroepen, zo oostelijk mogelijk. Hoe dan 
ook zouden er Amerikaanse soldaten in West-Duitsland blijven zolang er Russische 
soldaten in Oost-Duitsland waren, zo had minister Byrnes al in 1946 beloofd. Tot 
‘Korea’ hadden militaire analisten in Washington geen gehoor gevonden voor hun 
stelling dat de verdediging van West-Europa gediend was bij Duitse divisies. Drie weken 
voor 25 juni had minister Acheson nog onverkort de Duitse demilitarisatie bepleit. Vier 
weken na 25 juni liet de hoogste Amerikaanse gezagsdrager in West-Duitsland aan de 
pers weten dat men de Duitsers de kans moest geven zichzelf te verdedigen. Maar hoe? 
‘The real question’, schreef de minister achteraf, ‘was not whether Germany should be 
brought into a general European defense system but whether this could be done 
without (..) giving Germany the key position in the balancing of power in Europe.’228 

In september kwam een eerste gelegenheid de kwestie met de Navo-
bondgenoten te bespreken. Het militaire gezichtspunt had in Washington de overhand 
gekregen. De Amerikanen wilden een deal: ze waren akkoord meer troepen over te 
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brengen voor de verdediging van Europa, op voorwaarde van hogere Europese 
defensie-uitgaven, een geïntegreerd commando en opname van Duitsland in het 
bondgenootschap. Dit laatste onderdeel van het pakket kwam voor alle Europeanen als 
een schok. Toen de eerste schrik voorbij was, vonden Londen, Rome en Den Haag het 
voorstel een genereus aanbod. Voor Parijs daarentegen bleef het onaanvaardbaar. 
Schuman werd bijgevallen door de gepassioneerd anti-Duitse defensieminister Jules 
Moch (‘Pas de Wehrmacht’). 
 Intussen werd in Parijs aan een alternatief gewerkt. De Franse delegatieleider 
Monnet had snel begrepen dat de Koreaanse crisis de onderhandelingen over het 
Schumanplan – die vijf dagen voor de Noord-Koreaanse aanval waren geopend – op 
het spel zette. Immers, zodra de Duitsers dankzij hun lidmaatschap van het westerse 
bondgenootschap hun militaire soevereiniteit hadden herwonnen, zouden ze weinig 
reden meer hebben hun kolen- en staalindustrie uit handen te geven. Anderzijds zou 
Frankrijk de Amerikaanse druk niet lang kunnen weerstaan. Bij zijn politieke bazen 
bepleitte Monnet daarom een sprong vooruit, de oprichting van een Europees leger naar 
model van het Schumanplan. Na een meerdaagse discussie in het kabinet gingen de 
ministers akkoord. Zo kon op zijn minst een categorisch ja of nee op het Amerikaanse 
verzoek voorlopig worden vermeden. 

Op 24 oktober 1950 hield minister-president Pleven een redevoering in het 
Franse parlement. De regering had gehoopt, zei hij, de geesten langzaam aan het idee 
van een Europese gemeenschap te laten wennen alvorens de delicate kwestie van een 
gezamenlijke defensie aan te vatten. Maar ‘les événements mondiaux ne lui [de regering] 
laissent pas de répit.’ De Duitse herbewapening die de omstandigheden verlangden, zou 
vroeg of laat het Duitse militarisme doen herrijzen. De wrede lessen uit de recente 
geschiedenis wenste Frankrijk niet nog eens te leren. De uitweg was ‘la création, pour la 
défense commune, d’une armée européenne rattachée à des institutions politiques de 
l’Europe unie’229 Eén Europese minister van defensie zou in samenspraak met de 
bestaande nationale defensieministers de besluiten nemen. Pleven nodigde Groot-
Brittannië en de vrije naties van continentaal Europa uit de kwestie in Parijs te 
bestuderen, na ondertekening van het Schumanplan. 

Dit Franse tegenvoorstel voor een Europees leger opende een politiek spektakel 
in drie bedrijven. Eerst volgde een Atlantisch diplomatiek feuilleton, ten tweede een 
Europees constitutioneel experiment en ten derde een Frans ideologisch debat. Aan het 
slot van dit derde bedrijf kreeg de hoofdfiguur het genadeschot. Daarmee was men 
terug bij af. 
 
Eerste bedrijf (oktober 1950–mei 1952): het Atlantische feuilleton. De reacties op het 
Plevenplan waren nogal gemengd. In Londen was men afwachtend. De Benelux was 
niet enthousiast, zeker zolang de Britten afzijdig bleven. In Bonn steunde men het 
beginsel maar was er felle kritiek op de discriminerende elementen. Als enige zou 
Duitsland namelijk geen eigen generale staf en ministerie van defensie krijgen, mocht 
het geen wapenindustrie ontwikkelen en zou het geen ‘divisies’ van soldaten maar kleine 
‘gevechtseenheden’ leveren. In Washington zag men het voorstel als pure 
vertragingstactiek. Het zou maanden zo niet jaren duren voor zo’n leger er was, en het 
Amerikaanse militaire establishment had vooral haast. Zowel de Amerikanen als de 
Fransen hielden aan hun eigen plan vast. De impasse duurde tot de zomer van 1951. 

Niettemin opende in februari 1951 – toch nog twee maanden voor de 
ondertekening van het mijnbouwverdrag waarin het Schumanplan resulteerde – de 
Parijse conferentie waartoe Pleven had uitgenodigd. Slechts vier gasten hadden zich 
gemeld: Italië, West-Duitsland, België, Luxemburg. De overige Navo-bondgenoten 
stuurden waarnemers. Voorzitter Schuman benadrukte in zijn openingsrede dat er geen 
sprake van was de Atlantische defensie te vertragen of in gevaar te brengen. Maar, 
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vervolgde hij, ‘le système atlantique, s’il suffit à des exigences urgentes en même temps 
que temporaires, laisse subsister le problème de l’Europe. Nous croyons qu’en tout état 
de cause, quelles que soient les solutions intercontinentales ou mondiales adoptées par 
ailleurs, il y a une Europe à organiser, une Europe à faire sortir d’un morcellement 
devenu anachronique et absurde.’230 

Het voorjaar van 1951 ging de aandacht uit naar een zijtoneel. Moskou 
schermde weer eens met de gedachte van een verenigd, neutraal Duitsland en wilde 
erover confereren met de drie andere geallieerden. Voor Parijs was het geen 
onaantrekkelijke optie: een onbewapend Duitsland was altijd nog beter dan Duitsers in 
Europese uniformen. Maandenlang vooroverleg bleef vruchteloos. Ook de Fransen 
erkenden in juni dat met de Sovjets geen zaken viel te doen. Tevens matigden zij – na 
het vertrek van defensieminister Moch wegens verloren verkiezingen – de anti-Duitse 
bepalingen. Van hun kant steunden de Amerikanen nu het Plevenplan. Tijdens een 
lunch met Monnet, eind juni, schaarde de Navo-opperbevelhebber en toekomstig 
president Eisenhower zich achter een Europese defensie, niet als militair ideaal maar als 
psychologisch beste weg naar een stabiel Europa. De generaal won op zijn beurt 
president Truman voor de Europese eenwording. In politieke (niet: militaire) kringen in 
Washington geloofde men een fundamentele herschikking van de West-Europese naties 
te kunnen bewerkstelligen. 

Naar buiten toe zetten de Amerikanen nu alles op de Europese defensiemacht. 
Als gulle gever van geld en troepen konden ze eenvoudig druk uitoefenen op de vijf 
deelnemende staten om haast te maken met de onderhandelingen. Evenzo dwongen ze 
Nederland zich als zesde aan te sluiten. Den Haag meldde zich in oktober aan de 
vergadertafel voor wat nu – naar analogie van het door dezelfde zes staten ondertekende 
mijnbouwverdrag – ‘Europese Defensie Gemeenschap’ ging heten. De Britten, hoewel 
een hoeksteen van het oorspronkelijke Plevenplan, dachten er niet over mee te doen. 
Tot teleurstelling van de Zes veranderde dit niet toen Churchill eind 1951 de 
verkiezingen won. Als leider van de Britse oppositie had hij mooie redevoeringen over 
de Europese eenwording gehouden (hoewel niet over de plaats van Groot-Brittannië 
daarin), maar eenmaal in Downingstreet 10 benadrukte hij vooral de kracht van de 
natiestaten. Tijdens een staatsbezoek aan Washington klonk het aldus: ‘He [Churchill] 
pictured a bewildered French drill sergeant sweating over a platoon made up of a few 
Greeks, Italians, Germans, Turks, and Dutchmen, all in utter confusion over the 
simplest orders. What he hoped to see were spirited and strong national armies 
marching together to the defense of freedom singing their national anthems. No one 
could get up enthusiasm singing, ‘March, NATO, march on!’231 

Er waren nog tal van ministeriële vergaderingen aan beide zijden van de oceaan 
nodig – in Washington, Ottawa, Rome, Lissabon, Straatsburg, Bonn, Parijs – voor alle 
militaire en politieke problemen waren gladgestreken. Eind mei 1952 was het zover. In 
Parijs ondertekenden zes ministers van buitenlandse zaken het verdrag tot vaststelling 
van de Europese Defensie Gemeenschap. Er klonken hooggestemde woorden. De 
Amerikaanse minister Acheson, net als de andere leden van het Atlantische 
bondgenootschap aanwezig, sprak van ‘the beginning of the realization of an ancient 
dream – the unity of the free peoples of Western Europe.’232 

De stroom aan verwikkelingen sinds de verschijning van Vrouwe Fortuna in 
Korea in juni 1950 tot aan dit antwoord twee jaar later had veel van de betrokkenen 
gevergd. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken Stikker vertelde jaren later 
hoezeer hij was getroffen door ‘the tremendous pressures of the moment, the 
inescapability of them and how they dominate twenty-four hours a day.’ Pas de ervaring 
van die maanden had hem doen beseffen ‘how heavily events on a world scale impinged 
upon a small European nation’s domestic affairs.’233 
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De zes regeringen beschikten nu over een ondertekende tekst, een ankerpunt, 
dat ter ratificatie aan hun zes parlementen werd voorgelegd. Het Europese 
defensieverdrag was verstrekkend. Artikel één sprak van een Gemeenschap ‘van 
supranationale aard’. Een aanval op een van de lidstaten gold als een aanval op alle – net 
als in het Navoverdrag, maar met Duitsland erbij. De gemeenschappelijke instellingen 
waren gemodelleerd naar die van de mijnbouwgemeenschap: een Raad van ministers, 
een parlementaire Vergadering, een Commissariaat (de bescheidener naam voor de 
Hoge Autoriteit) en een Hof van Justitie. De lidstaten waren gerechtigd nationale legers 
te onderhouden voor hun niet-Europese gebiedsdelen en voor de bewaking van het 
staatshoofd, maar verder werden alle troepen overgedragen aan de Gemeenschap. De 
soldaten zouden een gemeenschappelijk uniform dragen, al was nog niet vastgesteld hoe 
het eruit zou zien.* Het verdrag werd aangegaan voor vijftig jaar. 
 
Tweede bedrijf (september 1952–maart 1953): een Europees constitutioneel experiment. Met 
de ondertekening van het defensieverdrag had men op papier Duitse soldaten in 
Europese uniformen gehesen. Dit schiep een ongekende situatie. Immers, wat is een 
leger – als onderscheiden van een roofbende – anders dan een instrument van een 
bepaalde politiek, en wie anders formuleert die politiek dan de regering van een staat? In 
dit geval echter vielen de troepen voor opleiding en materieel onder een Europese 
bureaucratie, ontvingen ze orders van de Amerikaanse opperbevelhebber van de Navo 
en hadden ze de in de Raad verenigde nationale ministers als politiek gezag. Deze 
institutionele vernuftigheid omzeilde een probleem, zonder het op te lossen: het 
Europese leger zou er eerder zijn dan de Europese politieke orde die het een hoogste 
baas kon bieden, civiel of militair.† 
 Het defensieverdrag erkende deze voorlopigheid. Op voorspraak van de 
Italiaanse premier en minister van buitenlandse zaken, de federalist De Gasperi, was een 
bepaling opgenomen die de toekomstige parlementaire Vergadering belastte met het 
ontwerp van een definitieve politieke vorm – ‘federale of confederale structuur’.234 In 
zekere zin riep dit artikel het Straatsburgse parlement uit tot Europese constituerende 
vergadering. Hoewel het verdrag nog niet was geratificeerd, gingen in augustus 1952 
stemmen op in Rome en Parijs om deze clausule op voorhand in werking te stellen. Zo 
zou de ‘achterstand’ van de politieke op de militaire afspraken kunnen worden 
ingelopen. De gedachte was er de parlementaire Vergadering van de Gemeenschap voor 
te gebruiken; het mijnbouwverdrag was juist de maand ervoor geratificeerd en dezelfde 
Zes staten waren er lid van. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Raad van ministers 
van de mijnbouwgemeenschap, in september, aanvaardden de zes ministers dit plan. 
(Aldus functioneerde de Raad reeds in zijn allereerste bijeenkomst niet alleen als 
gremium voor mijnbouwaangelegenheden en dus instelling van de Gemeenschap, maar 
onmiddellijk als tafel van de gezamenlijkheid van lidstaten.) Raadsvoorzitter Adenauer 
kon de parlementaire Vergadering van de Zes, die gelijktijdig voor haar 
oprichtingsvergadering bijeen was, de opdracht geven. Het enthousiasme in Straatsburg 
was groot. De Belg Spaak werd gekozen tot voorzitter van de constituante, met extra 
leden uitgebreid en ‘Ad Hoc Assemblee’ gedoopt. Men zette zich aan het opstellen van 
een statuut voor een Europese Politieke Gemeenschap. 

                                                 
* In de zomer van 1952 vergaderde een interim-comité in Parijs over de Europese uniformen. De 
deelnemende Nederlandse diplomaat vertelt hoe men ‘de vraag besprak hoe het uniform van de Europese 
militairen eruit zou moeten zien, de kleur, de snit, en alles wat daarbij hoorde, zowel voor het 
gevechtstenue als voor meer feestelijke uitmonsteringen. Welke distinctieven moesten er komen voor 
welke rangen? Hiervoor werden militaire kleermakers geraadpleegd, werd een modeshow gehouden waar 
verschillende ontwerpen werden getoond, maar overeenstemming was er nog lang niet.’ (Charles Rutten, 
Aan de wieg van Europa en andere Buitenlandse Zaken. Herinneringen van een diplomaat, Amsterdam 2005, 23) 
† Vergelijk hoe in 1992 werd afgesproken één Europese munt in te voeren zonder bijbehorende bindende 
economische politiek. 
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 Op 9 maart 1953 – enkele dagen na de dood van Stalin – hadden de 
Straatsburgse parlementariërs een ontwerpgrondwet gereed. Er was gestreden over 
constitutionele klassiekers als de zetelverdeling tussen landen, Kamer en Senaat, de 
benoeming van de uitvoerende macht en de tekst van de preambule (‘Wij, de volkeren 
van...’). In zijn lyrische aanbiedingsrede aan de ministers had voorzitter Spaak de 
woorden aangehaald die George Washington bij de presentatie van de Amerikaanse 
Grondwet in 1787 had gesproken. Raadsvoorzitter Bidault, de Franse minister die kort 
ervoor Schuman was opgevolgd, repliceerde koeltjes met een frase van koningin 
Elizabeth I van Engeland: ‘Salut aux chercheurs d’aventures.’235 

Weliswaar kwam een half jaar later in Rome een regeringsconferentie bijeen, 
maar de wil om voortgang te boeken was verdwenen. De zich voortslepende 
onderhandelingen werden een parodie. Zolang onzeker was of het Europese leger er wel 
zou komen voelde geen van de Zes de noodzaak overhaast ingrijpende beslissingen over 
het gezamenlijke politieke leven te nemen. Europa ontstond niet ad hoc. 
 
Derde bedrijf (januari 1953–augustus 1954): een Frans ideologisch debat. Na de 
ondertekening van het defensieverdrag door de zes regeringen was het woord aan de 
nationale parlementen. Die maakten aanvankelijk geen haast. Het was de nieuwe 
Amerikaanse regering-Eisenhower, sympathisant van de supranationale zaak, die er 
vanaf begin 1953 druk op zette. Den Haag viel als eerste in het gelid. Luxemburg (goed 
voor één divisie) wilde wachten op Brussel, dat voor ratificatie de Belgische grondwet 
moest wijzigen. Dat laatste overkwam ook Bonn vanwege een klacht tegen het verdrag 
bij het Duitse Constitutionele Hof. Niettemin hadden deze vier hoofdsteden het verdrag 
in april 1954 geratificeerd. Resteerden er twee. Rome was van goede wil, maar wachtte 
op Parijs. Daar zat het probleem. 
 In Frankrijk gebeurde iets bijzonders. Het plan voor een Europees leger werd de 
inzet van een intens nationaal debat. De kwestie spleet partijen en families. Het land was 
verdeeld – naar de Franstalige afkorting voor de defensiegemeenschap – in cédistes en 
anticédistes. Tot wanhoop van opiniepeilers pasten publieke en parlementaire voorkeuren 
inzake de CED op geen enkele electorale kaart. Vertrouwde belangenafwegingen en 
posities weken voor diepe politieke emoties als vaderlandsliefde, angst voor oorlog of 
geloof in verandering. Een vermaard politiek waarnemer stelde na afloop: ‘Entre janvier 
1953 et août 1954, se déchaîna la plus grande querelle idéologico-politique que la France 
ait connu probablement depuis l’affaire Dreyfus’236 
 Volgens velen had het debat iets onwerkelijks. Het leek een ‘godsdienstoorlog’ 
of ‘metafysische oorlog’.237 Opvallend was dat dezelfde argumenten tot tegengestelde 
conclusies konden leiden. Bij de ene spreker maakte het Europese leger een Duitse 
herbewapening onmogelijk, dankzij supranationale vervlechting; bij de andere spreker 
maakte het die bewapening juist mogelijk, want wie zag niet een Duitse soldaat door dat 
Europese camouflagepak schemeren? Fanatici aan beide zijden weigerden elk 
compromis. Voorstanders van een Europese federatie deden alsof er buiten het leger 
geen heil was. Tegenstanders betoogden dat niet alleen Duitsland een leger zou krijgen 
maar bovendien Frankrijk het zijne zou verliezen. De vraag naar een politiek of militair 
alternatief, naar het risico van geen Duitse bewapening werd niet gesteld. 
 Het debat sleepte zich voort omdat geen regering – en ze volgden elkaar in hoog 
tempo op – sterk genoeg was om verdragsratificatie in het parlement af te dwingen met 
de vertrouwensvraag. De christen-democratische, ‘Europese’ partij van Schuman en 
Pleven was in de oppositie beland, terwijl de gaullisten vanaf 1953 deel uitmaakten van 
de regering. Wat betreft de buitenlandpolitieke situatie scheen, na de dood van Stalin en 
het einde van de Korea-oorlog, een oorlog in Europa niet meer op punt van uitbreken 
te staan, terwijl Frankrijk de toegezegde divisies inmiddels hard nodig had in Indochina 
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en Algerije. Het feit dat Groot-Brittannië niet meedeed woog ook zwaar.* Na een 
politieke crisis over de catastrofale Franse nederlaag tegen de Vietnamese communisten 
in Dien Bien Phu, in mei 1954, trad een nieuwe regering aan. Premier Mendès-France 
had andere prioriteiten dan het Europese leger en wilde de knoop doorgehakt zien. 
Noch voor de bondgenoten noch voor Frankrijk zelf mocht de ambiguïteit voortduren, 
zo stelde Mendès-France in zijn intreerede. Hij voegde toe: ‘Que la nation soit déchirée, 
dans un pareil moment, par la controverse passionnée qui s’est élevée sur les formes, les 
modalités et les institutions de cette communauté défensive, que, depuis des mois notre 
pays retentisse d’une grande et douloureuse querelle et que cette querelle risque de se 
prolonger pendant des années encore, voilà ce à quoi un patriote ne peut consentir, 
voilà ce à quoi nous devons mettre un terme, au nom de l’unité nationale elle-même.’238 
In deze woorden, hoewel door de cédistes met applaus begroet, lag de uitkomst besloten. 

De compromisformule die Mendès-France in de zomer met de Britten en de vijf 
Europese partners poogde te onderhandelen – verzwakking van het supranationale 
karakter door opschorting van de meerderheidsbesluitvorming – had geen resultaat. De 
toezeggingen van de Vijf gingen niet ver genoeg.† De poging kwam hem bovendien 
binnenlands op felle kritiek van beide kampen te staan: tussen ondermijning van de 
Franse soevereiniteit en verraad aan de Europese gedachte scheen geen middenweg. 

(Drie gaullistische ministers stapten uit Mendès’ regering wegens diens instemming met 
het supranationale principe, terwijl Schuman en de socialist Philip tezelfdertijd 
verklaarden de schending ervan onaanvaardbaar te vinden.) In deze ideologische 
stemming verkeerde het Franse parlement toen het zich op 30 augustus 1954 uitsprak 
over een voorstel het defensieverdrag niet in behandeling te nemen. Voor: 319; tegen: 
264. Prompt hieven de gaullistische afgevaardigden de Marseillaise aan. 

Zo viel, vier jaar na de lancering van het Plevenplan in diezelfde Assemblee, het 
doek voor het Europese leger. 

 
Naspel. Er was razendsnel een alternatief. Het initiatief kwam van de Britten. Binnen een 
maand spraken de zes ondertekenaars van de gesneefde defensiegemeenschap met Groot-
Brittannië, Amerika en Canada in Londen over de ontstane situatie. Weer een maand later, 
op 23 oktober, werden in Parijs drie akkoorden getekend. Ten eerste: het Pact van Brussel, 
in 1948 gesloten tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en de Benelux, werd uitgebreid met 
Italië en Duitsland. Het nu zevenkoppige verbond werd omgedoopt tot ‘West-Europese 
Unie’. Ten tweede: de westerse bezettingsmachten erkenden de Bondsrepubliek als 
soevereine staat en zouden het bezettingsregime beëindigen. Washington, Londen en Parijs 
behielden zich alleen de zeggenschap over de Duitse vereniging en de vaststelling van de 
Duitse grenzen voor; over die kwesties zou ooit in samenspraak met Moskou een definitief 
vredesverdrag moeten worden getekend. Het vrije West-Duitsland legde zichzelf alleen het 
verbod op het gebruik van kernwapens op. Ten derde: de Bondsrepubliek werd uitgenodigd 

                                                 
* Hier ligt een belangrijk verschil met de mijnbouwgemeenschap van 1951 (of ook de muntunie van 
1992). Economische of monetaire Europese politiek is voor de Fransen goed denkbaar met alleen de 
Duitsers; die beschikten immers over de kolen en de munt waarover ze medezeggenschap zochten. 
Daarentegen is het voor buitenlandse en militaire politiek belangrijk dat de Britten meedoen, die net als de 
Fransen beschikken over een zetel in de Veiligheidsraad, een behoorlijk leger (met nucleaire wapens), een 
wereldwijd diplomatiek netwerk bemand door een naar Europese maatstaf weergaloze diplomatie en 
onder de radar bijgestaan door een legendarische spionagedienst. 
† Sommigen onder hen hebben achteraf betreurd dat ze Parijs in augustus 1954 niet meer bewilligden. 
Want wat was eigenlijk erger: helemaal geen defensiegemeenschap of eentje naar Franse snit? De 
Italiaanse ambassadeur Ducci vergeleek de houding van de Vijf, aangevuurd door Spaak, later met ‘the 
General of the Jesuits who when asked by the Pope to Reform the Order or dissolve, replied: ‘Either we 
stay as we are, or not be at all’: they would not accept the Mendes France proposals.’ (Roberto Ducci, in: 
William Fursdon, The European Defence Community. A history, Londen 1980, 288) 
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toe te treden tot de politieke en militaire structuur van het Atlantische bondgenootschap. 
De uitnodiging kwam van alle Navo-leden, dus ook Frankrijk. 
 Deze ‘Akkoorden van Parijs’ werden op 30 december 1954 door de Franse 
nationale Assemblee geratificeerd. Een raadsel, voor wie zich de hoogoplopende debatten 
tot vier maanden eerder herinnerde. Het was alsof de historische bezoekster nu pas vol in 
de ogen werd gezien. De keuze was niet die tussen wel of geen Duitse herbewapening. Ze 
was die tussen Duitse soldaten in een Europees of in een Atlantisch leger. 

Op 5 mei 1955 trad West-Duitsland toe tot de Navo. Daarmee was de 
Amerikaans-Brits-Franse bezetting formeel ten einde. 

 
 

3 Suezkanaal en Hertoginnedal (op en om 6 november 1956) 
 
 Enkele maanden nadat een dertigtal Afrikaanse en Aziatische staten zich op een 
conferentie in Bandung voor het eerst als ‘Derde Wereld’ had gemanifesteerd, bracht 
hun voorman Nasser het idee van een ongebonden politiek blok in de praktijk. In 
september 1955 kocht de Egyptische president wapens van Tsjecho-Slowakije. Dit was 
de eerste wapenleverantie van Moskou aan de Arabische wereld. Tegelijk zocht Nasser 
financiële steun in Washington en Londen voor de bouw van een enorme dam in de 
Nijl, die energie en welvaart voor de Egyptische bevolking zou moeten brengen. In de 
zomer van 1956 trokken de Amerikanen hun kredietaanbod plotseling in. Op zoek naar 
een andere inkomstenbron voor zijn prestigeproject deed Nasser een pokerzet. 
Gewapenderhand nationaliseerde hij op 26 juli het Suezkanaal. 
 Londen was gegriefd. Het Kanaal, aangelegd met Frans en Egyptisch geld en 
geopend in 1869, verbond Groot-Brittannië met de koloniën India, Australië, Nieuw-
Zeeland en het Verre Oosten. Na de Britse verovering van Egypte werd het een 
internationaal erkende vrije doorgang onder Britse bescherming (1888). Nog begin jaren 
vijftig waren tachtigduizend Britse soldaten in een garnizoen bij Suez gelegerd. De 
Kanaalmaatschappij was grotendeels in handen van Britse en Franse financiers. Wel was 
het belang van de zeeweg tussen Middellandse en Rode Zee inmiddels verschoven. 
Deze was niet langer de strategische as van het Empire, maar de handelsroute via welke 
tweederde van de West-Europese olie werd ingevoerd. Zeggenschap erover bleef vitaal. 
 Na Nassers actie volgde een zomer van vruchteloos diplomatiek overleg. De 
Britse premier Eden en de Franse premier Mollet beschouwden Nasser als een nieuwe 
Mussolini; beiden vergeleken zijn geschriften met Hitlers Mein Kampf.239 Elke concessie 
scheen hun appeasement. Bij de Britse ergernis over de blokkade van de mediterrane vloot 
voegde zich de Franse woede over Egyptes militaire steun aan het Algerijnse verzet, dat 
een burgeroorlog tegen het moederland was begonnen. Daarentegen scheen de 
Amerikaanse president Eisenhower gebruik van geweld uit te sluiten. Hij stond voor 
verkiezingen, te houden op 6 november, en wenste zich niet te identificeren met 
koloniale machten op hun retour. Langs diplomatieke weg kon geen Egyptische 
terugtrekking worden afgedwongen. Daarop sloten Londen en Parijs een geheime deal 
met Israël, het enige land dat zijn scheepvaart door Nasser geblokkeerd zag. 
 Op 29 oktober viel de Israëlische infanterie Egypte binnen. Zoals afgesproken 
riepen Groot-Brittannië en Frankrijk de strijdende partijen op zich uit de Kanaalzone 
terug te trekken. Op Nassers (ingecalculeerde) weigering volgde op 31 oktober een 
Brits-Franse luchtaanval op Egyptische doelen, vanuit Britse bases op Cyprus. Een 
tegenslag was dat niet alleen Rusland maar ook Amerika, bij monde van Eisenhower, de 
aanval publiekelijk veroordeelde. Militair liepen de zaken beter. Binnen twee dagen had 
de Brits-Franse luchtmacht de Egyptische weerstand gebroken. Een landing van 
grondtroepen stond evenwel pas voor de zevende dag gepland. Vier dagen lang 
gebeurde er weinig. 
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 Intussen vond aan de periferie van het Russische imperium een volksopstand 
plaats. In Hongarije was een revolutie uitgebroken. Sovjettanks waren in brand 
gestoken, een meerpartijenregering was geïnstalleerd, de neutraliteit uitgeroepen. Dit 
laatste was voor Moskou onduldbaar. Op 4 november trok het Rode Leger Boedapest 
binnen. De opstand werd bloedig neergeslagen. Amerika en zijn bondgenoten stonden 
machteloos. De ‘dooi’ in de Koude Oorlog, die velen na de dood van Stalin meenden te 
ontwaren, bleek illusoir. Een hernieuwd gevoel van dreiging bekroop West-Europa. 
 Eén dag na dit machtsvertoon stuurde de Russische premier Boelganin brieven 
naar Eden, Mollet en Eisenhower. De ‘roofdierachtige’ agressie jegens Egypte moest 
stoppen, aldus het Kremlin. Beide West-Europese regeringsleiders werd in nauw 
verholen termen de mogelijkheid van een nucleaire aanval op Londen en Parijs 
voorgespiegeld, indien de Kanaalactie niet werd afgeblazen. De brief aan Eisenhower, 
anders van toon, suggereerde dat Russen en Amerikanen samen de vrede in het Midden-
Oosten zouden herstellen. 

Terwijl men die maandagavond 5 november in Moskou op antwoorden op deze 
ultimata wachtte, begonnen Brits-Franse paratroepen de grondaanval op havenstad 
Port-Said, was Londen bezorgd over de Amerikaanse speculatie tegen de pond, werd in 
Parijs een topontmoeting tussen Mollet en de Duitse bondskanselier voorbereid en 
maakte Washington zich op voor de presidentsverkiezingen, de volgende dag. In Bonn 
stapte een hoog gezelschap op een speciale nachttrein naar Parijs. Vlak voor vertrek 
ontving men afschriften van Boelganins brieven. Ontzette blikken in de coupé: dit kon 
‘den ‘großen’ Krieg, den atomaren Krieg’ betekenen.240 Ook dit gezelschap had die 
nacht genoeg te overdenken. 
 
In een opgeknapt kasteeltje in het Hertoginnedal nabij Brussel vonden in dezelfde 
zomer van 1956 onderhandelingen plaats tussen de zes lidstaten van de Europese 
mijnbouwgemeenschap. 
 Na het dramatisch sneuvelen van de defensiegemeenschap, in augustus 1954, lag 
de Europese gedachte in zwijm. Frankrijk had door zijn nee het initiatief in de Europese 
politiek verloren. Duitsland verkeerde evenmin in de positie stappen te zetten. De 
Italiaanse en Belgische regeringen, voorvechters van politiek federalisme, waren 
ontmoedigd. Alleen de Nederlandse regering zag zich volgens de verantwoordelijke 
minister Beyen ‘niet gedwongen haar gedachten inzake de Europese eenwording een 
geheel andere richting te geven’.241 Den Haag had nimmer geloofd in politieke integratie 
zonder economische integratie en haalde eerder ingediende plannen voor een Europese 
markt tevoorschijn. De mijnbouwautoriteit rond voorzitter Monnet, ten slotte, ijverde 
voor uitbreiding van het bestaande werkterrein naar kernenergie, de energiebron van de 
toekomst. 

In het voorjaar van 1955 lanceerden de drie kleinste leden van de Zes een 
gezamenlijk plan voor én de markt van Beyen én de atoom-pool van Monnet. Dit gaf de 
aanzet naar een Europese doorstart. Op een ministersconferentie in het Siciliaanse 
Messina stemden de Zes met het Beneluxplan in (juni 1955). Experts zouden onder 
voorzitterschap van de Belgische minister Spaak een studie naar markt en atoomkartel 
verrichten. De Zes nodigden ook Londen uit. Niemand hoefde zich te committeren. 
Een klein jaar later lag er een eindrapport. 

Inzake de economische integratie bepleitten Spaak c.s. een douane-unie, met op 
punten een gezamenlijke economische politiek. De Beneluxlanden en Italië hadden 
hierbij alles te winnen. De vraag was wat de grote drie zouden doen. Voor de Britten, 
ten eerste, ging de voorgestelde economische integratie te ver. Londen had liever een 
regionale vrijhandelszone, mede vanwege de politieke implicaties. In tegenstelling tot 
een vrijhandelszone namelijk, waarbij de deelnemers alleen onderling de 
handelsbelemmeringen wegnemen, vraagt een douane-unie ook om een 
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gemeenschappelijk tarief ten aanzien van de buitenwereld. Een buitentarief betekent: 
gezamenlijke handelspolitiek, gezamenlijke instellingen, als eenheid optreden naar 
buiten. Toen eind 1955 duidelijk werd dat consensus over zo’n douane-unie ontstond, 
ging de Britse vertegenwoordiger naar huis. Daarmee waren de Zes weer onder elkaar. 
Voor de Fransen, ten tweede, druiste handelsliberalisatie in tegen een onveranderlijke 
protectionistische politiek. Na verkiezingen in januari 1956 trad onverwacht een linkse 
regering aan, waarvan enkele leidende figuren de economie wilden moderniseren. De 
gedachte dat Frankrijk de buitenlandse concurrentie niet aankon bleef buiten die kleine 
kring niettemin sterk. De Duitsers, ten derde, waren intern verdeeld. Minister van 
economie Erhard pleitte op economische gronden voor een vrijhandelszone à la 
Londen, terwijl buitenlandse zaken bereid was een prijs te betalen voor politieke 
verzoening met Parijs. Bondskanselier Adenauer greep niet beslissend in. Op één punt 
nam het Duitse kabinet wel een beslissing: men zou niet de atoomgemeenschap 
aanvaarden zonder de markt. De Fransen, van wie Bonn meende dat ze alleen op dat 
eerste uit waren, zouden moeten kiezen tussen alles of niets. 
 In mei 1956 moesten de Zes in Venetië de stap zetten van vrijblijvende studie 
naar bindende onderhandelingen. Het vraagteken was Frankrijk. Tevoren sprak de 
Franse minister Pineau met conferentievoorzitter Spaak. Aangezien de andere vijf een 
economische gemeenschap willen, meende de laatste, was voor Frankrijk het moment 
gekomen ja of nee te zeggen. ‘En wat als we nee zeggen?’, vroeg Pineau. ‘Heel simpel. 
Dan is er binnen zes maanden een vrijhandelszone. Sommigen van uw vrienden zullen 
blij zijn dat de Britten aanhaken. Maar geen vrijwaringen en overgangstermijnen meer. 
Uw boeren en industriëlen zullen pijn lijden. Aanvaardt U wat onvermijdelijk is’, zo 
besloot Spaak zijn advies, ‘in de loop van de discussie zult U voldoende gelegenheid 
vinden Uw belangen te verdedigen.’242 Deze laatste hint bleek voldoende. In Venetië zei 
de Fransman, tot verrassing van vier van zijn vijf collega’s: ja. Daarmee was de 
vergadering geslaagd. Een maand later kon de regeringsconferentie tussen de Zes 
beginnen. Spaak was opnieuw voorzitter, op voorstel van... Pineau. 
 Pas na de zomer kwamen de onderhandelingen in het Hertoginnedal serieus op 
gang. Spaak had voorgesteld dat elke delegatie een lijst met probleempunten zou 
inleveren. Op 20 september presenteerden de Fransen hun lijst. Parijs vroeg opname 
van de overzeese gebiedsdelen in de markt; een veto op de overgang naar de tweede 
etappe ervan; sociale harmonisatie, met name de veertigurige werkweek en gelijk loon 
voor mannen en vrouwen; uitzonderingsbepalingen voor eigen exportsubsidies en 
importheffingen, bij betalingsbalansmoeilijkheden en omwille van de Algerijnse crisis. 
Er viel een diepe stilte. Even meende Spaak dat dit het einde was. Toen werd besloten 
de kwestie door te schuiven naar ministerniveau. De Franse eisen hadden de 
onderhandelingen niet opgeblazen, maar werden de focus ervan. 
 Het weekeinde van 20–21 oktober zouden de ministers de zaak moeten vlot 
trekken. Op de eerste dag deed Pineau een concessie inzake de overgang van de eerste 
naar de tweede etappe van de markt. Hij verwachtte als ruil een Duits toegeven op het 
punt van de veertigurige werkweek. Voor minister van economie Erhard, eveneens in de 
Bonner delegatie aanwezig, was en bleef dat onaanvaardbaar. Daarop trok Pineau zijn 
concessie weer in. Men was terug bij af. Ook een besloten zitting bracht geen uitkomst. 
De conferentie eindigde in een mislukking, allerwegen aan Duitse verdeeldheid – zo niet 
sabotage – toegeschreven. 
 In Bonn beschouwden sommigen dit echec als een zegen. Erhard hoopte nog 
steeds op een vrijhandelszone met de Britten. Minister voor atoomvragen Strauss deed 
liever rechtstreeks nucleaire zaken met Amerika. Buitenlandse zaken wilde wel door op 
de sinds Messina ingeslagen weg. Adenauer hield zijn opties open. Eerder die zomer was 
de bondskanselier geschrokken van een plan van een Amerikaanse topmilitair de 
troepen uit Europa naar huis te halen. Daarop had hij publiekelijk geopperd de West-
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Europese Unie, waarvan ook Groot-Brittannië deel uitmaakte, te benutten voor 
politiek-militaire samenwerking; alleen zo kon tegen Amerika en Rusland enig gewicht 
worden gemaakt. Tegelijk wilde de bondskanselier het beeld vermijden dat juist 
Duitsland de onderhandelingen tussen de zes ‘Messinastaten’ had laten stuklopen. 

Toen de Franse premier de bondskanselier uitnodigde voor een topberaad, 
besloot deze erop in te gaan. Hooggeplaatste ambtenaren in Bonn en Parijs 
beschouwden zo’n ontmoeting als de enige gelegenheid de impasse in het Hertoginnedal 
te doorbreken. Deze was Chefsache geworden. Compromisteksten werden voorbereid. 
Hoewel Adenauer van zijn minister van buitenlandse zaken en van leidende 
parlementariërs het dringende verzoek kreeg niet naar Parijs af te reizen aangezien de 
Fransen zich internationaal onmogelijk maakten met hun actie bij het Suezkanaal, 
besloot der Alte toch te gaan. Juist in tijden van crisis was het belangrijk solidariteit te 
tonen. 
 
Op dinsdagmorgen 6 november arriveert de Duitse delegatie in Parijs. Het gesprek 
tussen beide regeringsleiders in Hôtel Matignon gaat vrijwel onmiddellijk over de 
gespannen situatie in Suez en Boedapest. Mollet blijkt de Russische dreiging van een 
aanval op Parijs serieus te nemen. Adenauer leest in Boelganins brief aan Eisenhower 
het aanbod de wereld tussen beide supermachten te verdelen. De bondskanselier 
fulmineert tegen de Amerikanen, wier belang in het avondland gestaag afneemt, en stelt 
dat West-Europa zich op wat voor manier ook moet verenigen. Ook informeert de gast 
of de Fransen wel zeker weten dat ze nucleair gedekt zijn door Washington als de zaak 
uit de hand loopt. Dat vindt Mollet een goede vraag. De Franse ambassadeur in 
Washington wordt op onderzoek uitgestuurd. Tijdens de lunch arriveert een telegram 
met het zeer ontwijkende antwoord van de Amerikaanse minister Dulles. 
 Tegen vier uur in de middag, de Frans-Duitse besprekingen zijn weer hervat, 
gaat de telefoon. Guy Mollet neemt op, gebaart zijn minister Pineau mee te luisteren. 
Het is Anthony Eden aan de lijn. De Britse premier klinkt moegestreden, gebroken. ‘We 
moeten stoppen’, zegt hij. ‘Het pond is verder gedaald; er dreigt paniek. Ik heb net een 
telefoontje van Eisenhower persoonlijk gehad. Hij geeft me twaalf uur om een staakt-
het-vuren af te kondigen.’ ‘Vraag uitstel,’ dringt Mollet aan, ‘we kunnen nog terrein 
winnen, onze onderhandelingssituatie verbeteren.’ ‘We houden het geen twee dagen 
meer vol!’, antwoordt de Brit. ‘Probeer het, wij staan u bij!’ Dan komt het hoge woord 
eruit: ‘Ik heb al toegezegd.’243 
 Voor de Fransen is dit een harde slag. Met name Mollet is ontdaan. De Britten 
hebben hen niet tevoren geraadpleegd, alle afspraken geschonden. Hun hart ligt 
duidelijk niet op het continent. Mollet en Pineau aarzelen hun gedachten in het bijzijn 
van de Duitse gasten uit te spreken. Adenauer echter heeft alles begrepen en doorbreekt 
de stilte: ‘Als ik u was, zou ik aanvaarden. Dat is wijsheid.’ Na een nieuwe stilte zegt de 
bondskanselier: ‘En nu moeten we Europa maken!’244 
 Kort erna stemmen Mollet en Adenauer zonder op- of aanmerkingen in met de 
door hun ambtenaren voorbereide compromisvoorstellen betreffende de 
gemeenschappelijke markt. Hiermee zijn alle strijdpunten van twee weken tevoren 
beslecht, behalve de status van de overzeese gebiedsdelen. Ook aanvaardt de 
bondskanselier dat de toekomstige atoomgemeenschap, die louter civiele doelen heeft, 
een lidstaat niet zal verbieden zelf atoomwapens te ontwikkelen. Ten slotte sluiten beide 
leiders een akkoord over Frans-Duitse militaire samenwerking. Dankzij deze successen, 
bereikt op een in eigen land zeer omstreden bezoek, kan de bondskanselier de terugreis 
naar Bonn met een gerust hart aanvangen. 
 
Het staakt-het-vuren rond het Suezkanaal ging middernacht in. Nadat de Britten voor 
de Amerikaanse druk waren gezwicht, legden de Fransen zich erbij neer. De Israëlische 
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troepen trokken zich terug. Enkele maanden later werden in de Sinaï neutrale troepen 
gelegerd om de Israëlisch-Egyptische grens te bewaken; ze bleven er tien jaar. In 
Londen trad Eden, ziek en gebroken, in januari 1957 af; hij werd opgevolgd door 
Macmillan. In Parijs viel Mollets regering in juni. Zijn minister Pineau, die aanbleef, 
schreef achteraf over zijn ervaring in de Suez-zaak: ‘Quand on est pris dans un 
enchaînement d’événements qui suivent un cours, on est un peu comme un bateau sur 
une rivière. Le pilote est là pour éviter des obstacles; il s’épuiserait en vain à stopper le 
courant.’245 

De les uit de gebeurtenissen van 6 november was niet moeilijk te trekken. De 
Egyptische chef-propaganda schreef twee weken later: ‘There are only two Great 
Powers in the world today, the United States and the Soviet Union. (..) The ultimatum 
put Britain and France in their right place, as Powers neither big nor strong.’246 Beide 
vernederde bondgenoten wisten dat ze niet onvoorwaardelijk op Amerikaanse steun 
konden rekenen. Ze trokken hieruit niet dezelfde conclusie. Londen schikte zich in de 
rol van gezagsgetrouwe kolonel, in eigen land special relationship genoemd. Het zou een 
kwart eeuw duren voor het opnieuw een buitenlandpolitiek initiatief durfde te nemen 
dat niet door Washington werd gesteund. Parijs daarentegen besloot de steven naar het 
continent te wenden. Op de Frans-Britse alliantie rekende het niet meer; ook in militaire 
zaken zette het de kaarten op Duitsland. Wel zette Parijs vaart achter de ontwikkeling 
van een eigen atoomwapen. Dat verminderde de afhankelijkheid van Washington en 
bood een garantie van een machtsoverwicht over de continentale buren. 

In het Hertoginnedal kon Spaak de Europese onderhandelingen spoedig 
hervatten. Met de Frans-Duitse akkoorden van 6 november waren de belangrijkste 
horden genomen. Verdragsteksten konden worden voorbereid. Over het buitentarief, de 
institutionele vormgeving, financiële regelingen en het landbouwbeleid – een in de 
slotfase ingebrachte Franse eis – bereikten de zes ministers overeenstemming in 
januari/februari 1957.* Toen stond alleen de Frans-Belgische wens van opname van de 
overzeese gebiedsdelen in de Europese markt nog open. Duitsland, gesteund door de 
andere drie, was er fel tegen. Het haalde bijvoorbeeld liever goedkope bananen uit Zuid-
Amerika dan dure uit de Franse Antillen. 

Aangezien ambtenaren noch ministers eruit kwamen moesten de 
regeringsleiders de knoop doorhakken. Mollet nodigde zijn vijf collega’s uit voor een 
Top in Parijs, op 18–19 februari. Adenauer, Segni, Bech, Van Acker en Drees kwamen 
naar Matignon. Deze bijeenkomst in Parijs kan gelden als de eerste Top van 
regeringsleiders en dus als vroegste voorloper van de Europese Raad. Parijs voelde al in 
1957 het nut van een onderhandelingsforum waar op het hoogste niveau elke lidstaat 
afzonderlijk zijn nationale belangen kon afwegen tegen de gezamenlijke Europese 
belangen. Nog kon de patstelling over de overzeese gebiedsdelen niet worden 
doorbroken. Tot gastheer Mollet, die meende dat de ratificatie door de Assemblee 
anders zou mislukken, op zeker moment de bondskanselier bij de arm nam voor een 

                                                 
* Soms wordt gezegd dat het stichtingspact van 1957 in de kern een deal was tussen Franse 
landbouwbelangen en Duitse industriebelangen. Dit is een mythe (krachtig weerlegd in Alan Milward, The 
European rescue of the nation-state, Londen 1992, 283, 310). Het Franse ministerie van landbouw was in mei 
1956 tégen aanvaarding van het Spaakrapport; het ging pas in de laatste maanden van de 
onderhandelingen op zoek naar voordelen voor de eigen boeren. Het verdrag van Rome bevatte alleen de 
richtlijnen voor een landbouwpolitiek, die in de overgangsperiode zouden moeten worden uitgewerkt. 
Bovendien kwamen deze richtlijnen uit Nederlandse koker. De grondliggende deal Franse landbouw 
versus Duitse industrie kwam later, precies gezegd op 14 januari 1962. In 1955–1957 was de hoofdzaak: 
de Fransen Euratom, de Duitsers een Europese markt. Zie ook de verdeling van de posten: voorzitter van 
de Commissie voor Euratom werd een Fransman (Louis Armand), voorzitter van de Commissie voor de 
markt een Duitser (Hallstein), terwijl de landbouwpolitiek zou mogen worden ontworpen door een 
Nederlander (Mansholt). 
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wandelingetje in de tuin. Dit bleek vruchtbaar. Adenauer, groot Europeaan, nam de 
bananen erbij. 

Op 25 maart 1957 werden op het Capitool in Rome het verdrag voor een 
atoomgemeenschap en dat voor een economische gemeenschap ondertekend. 
Kerkklokken in de hele stad werden geluid. Na zes parlementaire ratificaties werden 
beide verdragen op 1 januari 1958 van kracht. 
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Shall we be caught between a hostile (or at least less and 
less friendly) America and a boastful, powerful ‘Empire of 

Charlemagne – now under French but later bound to come 
under German control? Is this the real reason for ‘joining’ the 
Common Market (if we are acceptable) and for abandoning a) 
the Seven, b) British agriculture, c) the Commonwealth? It’s a 

grim choice.247 
Harold Macmillan (1960) 

 
 
5 WACHTEN IN GEMEENSCHAP (1958–1989) 
 
Voor de Zes viel het doek van een gezamenlijke intrede in de stroom van de tijd in 
augustus 1954. Met het Franse Non tegen een Europees leger ging een streep door de 
gedachte van een Europese federatie. De Franse bevolking, sprekend bij monde van de 
Nationale Vergadering, wenste geen gezamenlijk Europese politieke of militaire band 
met de buitenwereld. Ook Duitsland mocht nu met een eigen leger tot het Atlantische 
bondgenootschap toetreden. Tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
bevonden de Zes zich zo voltallig onder de Amerikaanse paraplu van de Navo, goed 
beschermd tegen het Russische gevaar. Die dreigende klop op de deur was afgewend 
(althans voor hen). 

Het doek dat in juni 1955 in Messina opging en tot het verdrag van Rome 
leidde, gaf zicht op een ander toneel. Uit angst voor een nieuw parlementair nee werd, 
in de woorden van een onderhandelaar, ‘de ‘grote politiek’ buiten het verdragsveld’ 
gelaten.248 Toch had de Gemeenschap via de handelspolitiek, die een gezamenlijk 
buitentarief vereiste, een dun rechtstreeks lijntje naar de buitenwereld. Weliswaar diende 
de atoomgemeenschap Franse geopolitieke ambities en zag onder meer de Duitse 
bondskanselier er een kiem van politiek Europa in, maar het zwaartepunt verschoof al 
tijdens de onderhandelingen naar de economische motieven. Daar lagen de belangen 
van de andere vier, van Duitsland en – zeker na alle toezeggingen aan zijn adres – van 
Frankrijk. Van de nucleaire samenwerking werd na inwerkingtreding weinig meer 
gehoord. Vanaf 1958 ging het tussen de Zes over prozaïsche zaken als importquota, 
btw-tarieven en landbouwprijzen.  

De gezamenlijkheid had in dit economische veld een wezenlijke, maar naar 
zichtbaarheid bescheiden rol. Ze was niet zelf speler, maar zette het toneel neer waarop 
de actoren van het economische leven – producenten, consumenten, werkgevers, 
werknemers – konden handelen. Het Europa van de Gemeenschap was marktmeester, 
controleur, terreinknecht, met allengs meer bekommernis om het welzijn van de 
klanten. Naar buiten vond het een rol in de handelsbetrekkingen met andere 
economische machten. In de belangstelling van handelspartners als Amerika of Japan, 
begin jaren zestig, ervoer de gezamenlijkheid tot haar vreugde dat ze een 
gesprekspartner en dus een eigen wezen was. Toch ontwikkelde de Europese 
binnensfeer zich in de jaren tot 1989 vooral in een eigen ritme; knap benutte ze de 
beschutting van het verdrag (‘Zelfgemaakte tijd’). Daarentegen ervoeren de lidstaten tot 
hun verrassing dat ze gezamenlijk deel uitmaken van de historische stroom, om te 
beginnen door hun eigenaardige positie in het Europese statengezelschap (‘Dringende 
tijd’). 

Dit hoofdstuk staat in het teken van het wachten. Wachten begint als men een 
‘nee’ opvat als ‘nog niet’. Dat is hoe figuren als Spaak en Adenauer het non van augustus 
1954 uitlegden. De tijdlijn naar een Europese politieke gemeenschap, die zij na het 
uitbreken van de Korea-oorlog sterk hadden ingekort, werd weer uitgerold naar een 
verre toekomst. Haast u langzaam, werd het devies. Het is treffend dat een nieuw, 
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geduldiger pact werd ondertekend in Rome, de Eeuwige Stad. Zo maakte na 1957 het 
politieke handelen plaats voor voorbereiding en verwachting. 

Onduidelijk bleef wat precies werd verwacht. Het politieke einddoel van het 
Europese project – als onderscheiden van de economische afspraken en doelstellingen – 
was in Rome opengelaten. Vanwege het trauma van 1954 rustte er een taboe op 
nadenken in termen van federatie of confederatie, van politiek einddoel of geografische 
grens. De Europese finalité werd uit beeld gehouden. Aanvankelijk deden de regeringen 
dat om de bevolkingen niet ongerust te maken. Allengs begonnen sommige onder hen 
zelf te geloven dat het heil niet langer van het doel kwam, maar van de beweging. 

 
1. Zelfgemaakte tijd 
 

In de tunnel (1958–1969) 
 
 Het pact van Rome had een ingenieus tijdsregime. Het werkte als een tunnel. De 
zes staten gingen samen naar binnen, moesten onderweg allerlei opdrachten uitvoeren, 
ook tweemaal een tussendeurtje door, en zouden er dan, bij de achteruitgang, in 
economisch opzicht als één Gemeenschap uitkomen. Terug konden ze niet. 

Dit mechanisme werkte dankzij twee elementen: ten eerste bood de tunnel tijd 
(dat gaf hem zijn lengte) en ten tweede eiste hij een onmiddellijke sprong (dat gaf hem 
trekken van een hoepel). Dat tijd werd gegeven, ten eerste, sprak voor zich. De 
omvorming van zes economieën tot één markt kon niet ineens plaatsvinden. De Zes 
namen er twaalf jaar voor, in het verdrag ‘overgangsperiode’ genoemd. Bedrijven 
hadden tijd nodig om te wennen aan de grotere concurrentie van een douane-unie. De 
regeringen hadden tijd nodig om de bijbehorende afspraken – hoe het moest met 
landbouwmarkt, mededingingsregels of sociale bescherming – uit te werken. De 
overgangstunnel was verdeeld in drie etappes van vier jaar, elk met bepaalde 
verplichtingen. Zo hoorden de handelsbelemmeringen aan het einde van de eerste 
etappe met dertig procent te zijn verminderd. Van de landbouwmarkt was alleen 
vastgelegd dat deze voor het einde van de overgangsperiode klaar moest zijn. Terwijl de 
lidstaten deze taken gaande de tunnel uitvoerden, zouden ook de spelregels veranderen. 
In het bijzonder bij de tussendeurtjes en aan de uitgang versprong de onderlinge 
stemwijze op bepaalde punten van unanimiteit naar meerderheid. 

De gevraagde sprong, het tweede element van het tijdmechaniek, was origineel. 
In tegenstelling tot het mijnbouwverdrag, dat voor vijftig jaar gold, heeft het verdrag 
van Rome een werking van onbepaalde duur. In het Hertoginnedal hadden veel juristen 
tegengesputterd, maar Spaak had voet bij stuk gehouden. Wel was op verzoek van Parijs 
één kans voor bedenkingen ingebouwd. Aanvankelijk wilden de Fransen de overgang 
van de eerste naar de tweede etappe met een veto kunnen blokkeren. Daartegen hadden 
de andere vijf zich verzet. Op 6 november 1956 hadden de Franse premier en de Duitse 
bondskanselier een compromis bereikt. Het gaf de dwarsliggende staat tweemaal een 
jaar uitstel en droeg de zaak bij de derde gelegenheid over aan een arbitrage-instantie. In 
totaal kon de overgangsperiode niet langer dan vijftien jaar duren. Belangrijker: waren de 
Zes het eerste tussendeurtje door, dan was er geen weg terug meer. Het idee van een 
uittredingsclausule, wel besproken, werd verworpen. 

Aangezien het stichtingspact sommige zaken dwingend had vastgelegd en voor 
andere alleen het ruwe kader bood, was te voorzien dat de Zes de hordes op weg naar 
de tunneluitgang met veel getrek en geduw zouden nemen. De ingebouwde dwang zou 
zijn werk moeten doen. Men was tot elkaar veroordeeld. Zou men de tunnel eenmaal 
door zijn, dan strekte de gezamenlijke tijd zich in het oneindige uit. 
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Versnelling – 12 mei 1960 
 
Aan dit tijdsregime, door zes regeringen onderhandeld en zes parlementen geratificeerd, 
werd spoedig gemorreld. Tot ieders verrassing bleek naleving van het verdrag voor de 
deelnemers aan het economisch leven geenszins een zware beproeving. De West-
Europese economie floreerde: de Zes hadden eind jaren vijftig een groeiende industriële 
productie, redelijk stabiele wisselkoersen, afnemende schatkistproblemen. Het voordeel 
van de grotere afzetmarkt woog ruim op tegen de grotere concurrentie. Zakenmensen 
anticipeerden op de voltooiing van de douane-unie. Ze begonnen, in de woorden van 
een commentator, ‘to plan for the future as if it were a reality.’249 Al in de zomer van 
1959 verlangde het bedrijfsleven een versnelling van de overgangsperiode. 

Dit ongeduld van de belanghebbenden had zijn weerslag op de regeringen. De 
vraag rees welke vorm zo’n versnelling moest krijgen. De Belgische minister Wigny 
bepleitte in oktober 1959 een forse verkorting van de overgangsperiode als geheel. De 
partners voorzagen evenwel juridische complicaties. Het verdrag was geen 
trekharmonica die naar believen in- en uitgeschoven kon worden. De Fransen hadden 
weinig zin de meerderheidsbesluitvorming eerder voor de kiezen te krijgen. Het Franse 
tegenvoorstel was vast te houden aan de twaalfjarige tunnel, maar daarbinnen bepaalde 
doelstellingen versneld te bereiken. Zo kon men afspreken de onderlinge handelsquota 
in de eerste etappe met vijftig in plaats van dertig procent te verminderen. 

Als de douane-unie dichterbij kwam, waarom dan niet ook andere zaken die het 
verdrag voorschreef sneller tot stand brengen? Elke lidstaat bracht zijn eigen verlangens 
ter tafel. Sommige wilden het landbouwbeleid versnellen, andere het sociaal beleid. Een 
belangrijk conflict betrof echter het gezamenlijk buitentarief, waarheen elk per eind 
1961 de eerste stap moest zetten. De Fransen en Italianen maakten vervroeging van 
deze datum voorwaarde van de versnelling als geheel. Ook in Gemeenschapskringen 
betoogde men dat het de buitenwereld, met name Londen, een ‘tastbaar bewijs van 
Europese solidariteit’ zou geven.250 Daarentegen voelden de Duitse en Nederlandse 
regeringen er weinig voor. Een gezamenlijk buitentarief betekende in hun geval een 
verhoging van de tarieven, hetgeen voor de exportindustrie nadelig was en de import 
duurder maakte. Ook waren ze bang voor een ‘economische oorlog’ in Europa. Die zou 
gaan tussen de Zes en de ‘Zeven’, het vrijhandelsblok dat Londen het jaar ervoor had 
opgericht. (Noorwegen, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en Portugal 
waren de andere leden.) Uitgerekend de Britse premier Macmillan was het die de Zes 
samendreef. In Washington, eind maart 1960, zou hij zich hebben laten ontvallen dat 
Groot-Brittannië, in geval van een blijvende breuk in Europa, gedwongen was zich 
opnieuw aan het hoofd van een perifere coalitie te stellen ‘net als in de dagen van 
Napoleon’.251 Het was een schrille verwijzing naar de Frans-Britse oorlogen uit de jaren 
1803–1815, die behalve met kanonnen ook met handelsblokkades waren gevoerd. Deze 
retoriek ergerde de Duitse bondskanselier, die het geduld verloor met de pro-Britse 
opvattingen van zijn minister van economie. Bovendien voedde Macmillans faux pas een 
sluimerende achterdocht: onthulden de Britten niet opnieuw dat het hun eigenlijke doel 
was de Europese politieke integratie te torpederen? 

Vanaf 10 mei 1960 kwamen de ministers van de Zes bijeen. Over de versnelling 
van de douane-unie was snel overeenstemming. Inzake het buitentarief kwam de Duitse 
delegatie met een compromis. Akkoord voor invoering per 1 januari, zei Bonn, mits het 
tarief met een vijfde werd verlaagd. Alleen de Nederlandse minister verzette zich 
hiertegen. Er volgde nog een hoogoplopende ruzie tussen Nederland en Duitsland over 
een versnelde liberalisering van de landbouwmarkt – onheilspellende voorbode van 
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agrarische twisten in de jaren erna – maar toen dat twee dagen later kort na middernacht 
was opgelost, lag er een akkoord.* 

In Gemeenschapkringen werd de versnelling begroet als ‘the fundamental 
economic and political fact in the history of the Common Market since the signing of 
the Treaty of Rome.’252 Men had nog viervijfde van de tunnel voor de boeg. 
 

Klok – 31 december 1961 
 
Met de overgang van de eerste naar de tweede etappe, na vier jaar, zouden de Zes het 
point of no return bereiken. Dan werd de tunnel een val. Deze stap vergde een unaniem 
‘overgangsbesluit’. Het was voor elke lidstaat een gelegenheid extra eisen op tafel te 
leggen. Inderdaad werd de inzet tevoren flink verhoogd. De Franse premier Debré had 
in juni 1961 verklaard dat de overgang ondenkbaar was zonder akkoord over de 
landbouwpolitiek. De Duitsers hadden al herhaaldelijk gesteld dat het zonder 
mededingingsregels niet zou gaan. Zo kwam alles samen in de deadline van oudjaar. 
 De wensen liepen uiteen. Parijs vroeg een protectionistisch landbouwbeleid 
waaraan alle landen meebetaalden, tot ongenoegen van de Duitse schatkistbewaarder.† 
Bonn wilde strenge afspraken over overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven, contrair 
aan Frankrijks colbertistische traditie. Afzonderlijk waren de problemen moeilijk 
oplosbaar. Maar in het dubbele conflict lag de mogelijkheid van een politieke uitruil. 
Voor een deal is evenwel gelijktijdigheid vereist. Vlak voor kerst sloten de zes ministers 
een mededingingsakkoord naar Duitse snit. Dit akkoord werd echter in sluimering 
gehouden – ‘naar het heette omdat de tekst in twee van de vier talen der Gemeenschap 
nog moest worden gereedgemaakt’ (aldus een wantrouwende parlementariër)253 – totdat 
een landbouwakkoord was bereikt. Ondanks fameuze marathonzittingen was het er op 
oudejaarsdag 1961 niet. Een juridisch vacuüm dreigde. Op 1 januari zou Frankrijk het 
halfjaarlijks roulerend voorzitterschap van Duitsland overnemen en moest de horde 
genomen zijn. 

Kort voor de jaarwisseling bedacht de Franse minister Couve de Murville een 
list. Hij stelde voor onder Duits voorzitterschap door te onderhandelen, tot men eruit 
was. Allen waren akkoord: de klok werd stilgezet. De tijd die het besluit nodig had, 
kreeg voorrang op de logica van de kalender. Twee weken duurde dit opgerekte heden. 
Pas toen was het dubbele pact gesloten, waren alle belangen stevig vervlochten en nam 
– in de vroege ochtend van 14 januari – Couve het voorzitterschap van zijn Duitse 
collega over om de besluiten wereldkundig te maken. De klok tikte weer. 
 

                                                 
* Het besluit leidde uiteindelijk tot de vervroeging van de totstandkoming van een gezamenlijk 
buitentarief met één jaar, naar 1 januari 1961. Hoewel de data oorspronkelijk zouden samenvallen was de 
verplichting tot invoering van een buitentarief niet gekoppeld aan de overgang van de eerste naar de 
tweede etappe per 1 januari 1962. Dit leidde tot een boeiende juridische complicatie. De Raad kon 
namelijk wel de doelstellingen voor de eerste etappe bijstellen, maar op basis van het verdrag niet een 
besluit nemen dat een lidstaat dwong de datum van de eerste stap in de richting van het gezamenlijke 
buitentarief te vervroegen. Dit laatste konden de lidstaten alleen buiten het verdrag afspreken. Zodoende 
werd het versnellingsbesluit genomen door het cruciale orgaan van de ‘vertegenwoordigers van de 
regeringen van de Lidstaten van de EEG in de Raad bijeen’, waarmee de tussensfeer van de leden zichzelf 
handelingsvermogen gaf. Een commentator schreef destijds: ‘This procedure was perhaps best suited to 
the legal complexities of the situation, as well as being the quickest and least complicated course (which 
appealed to the Commission); but it should be pointed out that such an agreement is not binding under the 
Treaty, and that a Member State could not be brought before the Court of Justice for failure to comply.’ 
(Leon N. Lindberg, The political dynamics of European economic integration, Stanford 1963, 183, curs. orig.) 
† Overigens was de Duitse regering verdeeld: de minister van landbouw was wel voorstander van de door 
Frankrijk bepleite regeling; de Duitse graanboeren, met name in Beieren van groot electoraal gewicht, 
waren volstrekt niet competitief. Dit verzwakte uiteraard de onderhandelingspositie van de Duitse 
minister van financiën. 
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Uitgang – 1–2 december 1969 
 
Eind 1969 waren de Zes aan het einde van de twaalfjarige tunnel gekomen. Met vallen 
en opstaan waren de jaren ervoor de meeste verdragsafspraken uitgewerkt. De 
regeringen vonden dat de Gemeenschap in beginsel de stap naar haar ‘definitieve fase’ 
kon zetten. Alleen enkele Straatsburgse parlementariërs sputterden tegen; zij wilden 
uitstel tot alle beloften uit het verdrag, waaronder hun rechtstreekse verkiezing, waren 
ingelost. 

Om de overgang te vieren en te bespreken hoe het verder moest kwamen de zes 
regeringsleiders op 1 en 2 december bijeen in de Ridderzaal in Den Haag. Er hing 
beweging in de lucht. De jaren ervoor waren de verhoudingen tussen de Zes ernstig 
verzuurd door het herhaalde veto van de Franse president De Gaulle op toelating van 
Groot-Brittannië tot de kring. De nieuwe man Pompidou, in mei 1969 verkozen, was 
bereid dit verzet op te geven. Wel wilden de Fransen enige toezeggingen retour. 
Hiervoor vonden ze bij de Duitsers een gewillig oor. Ook in Bonn was recent een 
nieuwe figuur aangetreden, Brandt. Om speelruimte voor zijn Ostpolitik te verwerven 
wilde deze graag van zijn gehechtheid aan het West-Europese bondgenootschap 
getuigen. 

Eén ding moest tevoren worden geregeld: de financiering van de 
landbouwpolitiek. Op de Haagse Top spraken de leiders af dat de Gemeenschap hiertoe 
haar ‘eigen middelen’ zou krijgen. Importheffingen aan de buitengrenzen zouden niet 
langer in de nationale schatkisten verdwijnen maar in een gezamenlijke pot vloeien. Dit 
werd het jaar erna vastgelegd. Het gaf de Fransen de garantie dat de andere landen ook 
in de toekomst aan de boerensteun zouden meebetalen. Voor Parijs was dit het sluitstuk 
van de in 1955–1957 begonnen onderhandelingen. Hiermee heette de Gemeenschap 
‘voltooid’ te zijn. 

Had men het bij deze afwikkeling van het verdragsprogramma gelaten, ‘Europa’ 
zou formeel een economische toezichthouder, een landbouw- en visserijbureaucratie en 
een handelsblok zijn gebleven. De gezamenlijkheid zou permanent aan de ‘kleine 
politiek’ zijn geketend – hetgeen een enkele lidstaat niet onwelgevallig was. Zo ging het 
niet. Het politieke telos uit het stichtingspact was nog niet uitgewerkt. Meteen in Den 
Haag zetten de zes regeringsleiders stappen op onbetreden paden. De plannen voor een 
Europese Universiteit niet te na gesproken, de twee spectaculairste nieuwe 
doelstellingen waren: een ‘economische en monetaire unie’ en buitenlandpolitieke 
samenwerking. Beide initiatieven, hoewel niet voor morgen, hadden verstrekkende 
consequenties. Ze ontwikkelden zich stapje voor stapje, als informele praktijken buiten 
het verdrag. De leiders namen in Den Haag ook een besluit dat wel een onmiddellijke 
doorbraak betekende: het akkoord over opening van toetredingsonderhandelingen met 
Groot-Brittannië. Na de bittere twisten hierover ademde de gevonden modus een nieuw 
zelfbewustzijn van de gezamenlijkheid. 

Aldus was de tunneluitgang, zoals elk einde, voor de Zes ook een begin. Hun 
Gemeenschap stond. Het doel dat in 1955 onhaalbaar leek was bereikt. Maar wat nu? 
Buiten de tunnel strekte de tijd zich als een leegte uit. De taak de gemeenschappelijke 
markt draaiende te houden scheen de Zes onvoldoende houvast te bieden om de 
toekomst tegemoet te treden. Prompt bekrachtigden zij, op het hoogste niveau bijeen, 
de politieke fundamenten van hun samenzijn. In meerdere richtingen – de jeugd, een 
munt, de wereld – werden lijnen uitgeworpen. Er was beweging maar nog geen vorm. 

 
Naar de markt (1985–‘1992’) 

 
In de zomer van 1984 kreeg de institutionele binnensfeer van de Gemeenschap voor het 
eerst in tijden een baas met gezag. Jacques Delors, Frans minister van financiën en 
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economie, werd door de nationale leiders benoemd tot voorzitter van de Commissie. 
Hij ontwaarde een verlangen de heersende malaise te doorbreken. 
 De jaren zeventig hadden geleerd dat de Gemeenschap niet was opgewassen 
tegen een serieuze beproeving. De oliecrises en de economische recessie hadden elke 
lidstaat op zichzelf terug geworpen. De Negen (en later Tien) waren niet in staat als 
gezamenlijkheid greep te krijgen op van buiten komende bedreigingen van hun welvaart. 
Zelfs het eigen landbouwbeleid, voormalig paradepaard, scheen onbeheersbaar 
geworden, getuige de absurde overschotten die als boterberg, melkplas en wijnzee de 
verbeelding tartten. 

Voorafgaand aan zijn officiële aantreden per 1 januari 1985 maakte Delors een 
tournee langs de tien hoofdsteden om uit te vinden welk initiatief kans van slagen kon 
hebben. Vier ideeën stonden op zijn lijstje: een Europese defensie, een Europese munt, 
institutionele hervorming, een binnenmarkt. Het laatste plan bleek als enige op brede steun 
te kunnen rekenen – in Londen van Thatcher, in Bonn van Kohl, in Parijs van Mitterrand. 
Dat moest het dus maar worden. 

Weliswaar vormden de Tien in naam allang een ‘gemeenschappelijke markt’,* 
maar toch vertelden zakenlui elkaar gruwelverhalen over grasmachines die niet in het 
buurland mochten worden verkocht, over dagenlange rijen voor vrachtwagenchauffeurs 
bij grensovergangen, over een ondoenlijke btw-administratie. Het waren anno 1984 niet 
langer tarieven en quota die de handel in de weg zaten – die waren sinds de voltooiing 
van de douane-unie verboden – maar regels. Elke lidstaat had eigen productnormen 
voor veiligheid, volksgezondheid of milieu. Die regels, op zichzelf nuttig en legitiem, 
konden eenvoudig worden ingezet om de nationale industrie tegen buitenlandse 
concurrentie te beschermen. De geliefde bureaucratische remedie luidde: harmonisering 
van productstandaarden. Hierover werd in Brussel druk vergaderd, maar voor sommige 
producten duurde het zolang dat bepaalde richtlijnen technologisch al achterhaald waren 
voor ze kracht van wet hadden. In 1978 bedacht het Hof een slimmere methode: 
wederzijdse erkenning van productstandaarden. Dus niet: ‘Alle bananen even krom’, 
maar: ‘Ik aanvaard jouw bananen en jij de mijne.’ De Commissie besefte dat op deze 
Hofuitspraak een Europese markt nieuwe stijl kon worden gebouwd. 

Delors’ meesterzet was het stellen van een deadline. Op zijn najaarstournee had 
hij ook advies ingewonnen bij de voormalige rechterhand van Monnet, Kohnstamm. 
Deze had hem herinnerd aan het succes van de douane-unie, een kwart eeuw eerder. De 
totstandkoming ervan was te danken aan de twaalfjarige kalender, onderverdeeld in drie 
etappes van vier jaar. Waarom niet iets soortgelijks voor de markt, bijvoorbeeld twee 
maal vier jaar? Deze gedachte beviel ook de Commissaris voor de markt, een door 
Thatcher uit Londen gezonden Brit: ‘Je zegt niet, laten we een fabriek bouwen. Je moet 
beslissen per wanneer je hem wilt hebben draaien.’254 

De beslissing over de datum viel in een vergadering van Delors met zijn 
medewerkers, in december. Op tafel lagen de voorstellen voor de deadlines 1990, 1995 
en 2000. Deze werden alle verworpen. Uiteindelijk kwam er 1992 uit. Achteraf, toen het 
jaartal door de ideologen van de binnensfeer was opgeblazen, deden wilde theorieën de 
ronde om de keuze te verklaren. Was het de Europese bijdrage aan de vijfhonderdste 
verjaardag van de ontdekking van Amerika door Columbus? Delors zelf geeft een 
eenvoudiger reden. De tijd tot aan 31 december 1992 viel samen met de zittingstermijn 
van twee Commissies, namelijk de vier jaar die in 1985 ingingen plus de vier jaar van één 
herbenoeming. De keuze was gedreven door de logica van de bureaucratische tijd. 

In juni 1985, twee weken voor een belangrijke Top van de leiders in Milaan, 
presenteerde de Commissaris voor de binnenmarkt een uitputtende lijst maatregelen, inclusief 
deadlines. Als ze een ‘Europa zonder grenzen’ wilden zouden de lidstaten driehonderd 
                                                 
* Common Market en Marché Commun waren in het Engels en Frans de gangbare termen voor de 
Economische Gemeenschap. 
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maatregelen moeten aannemen, waarvan er nog zo’n tweehonderd op de tekentafel van 
Commissieambtenaren lagen. Dit ‘Witboek’ zocht, hoewel het een bindende status ontbeerde, 
dezelfde status als het verdrag van Rome. Het sloot het af met de frasen: ‘Net zoals de Douane 
Unie aan Economische Integratie moest voorafgaan, zo ook moet Economische Integratie 
voorafgaan aan de Europese Eenheid.’255 De binnenmarkt was een nieuwe vlucht in de kleine 
politiek, met een verlangen naar de grote. De leiders tekenden ervoor. 
 Zoals de voorzitter had gehoopt ging op 1 januari 1989 een tweede Commissie-Delors 
van start. In de herfst van dat jaar was de helft van de witboekmaatregelen door de lidstaten 
aanvaard. Het moest mogelijk zijn de deadline te halen. 
 
 2 Dringende tijd 
 

Voor de poort 
 
 De oprichting van de Gemeenschap maakte geen einde aan de machtspolitiek 
tussen de lidstaten. Weliswaar was deze in de onderlinge betrekkingen gematigd, maar 
het beginsel van machtsevenwicht tussen staten bleef (en blijft) in Europa een rol 
spelen, tussen de leden en erbuiten. De Zes hielden na 1952 alle hun eigen plek in het 
Europese statengezelschap als geheel. Drie van de zes lidstaten – Frankrijk, België, 
Nederland – waren verwikkeld in de pijnlijke afbouw van hun koloniale rijk. West-
Duitsland was gepreoccupeerd door de scheiding van het achter het IJzeren Gordijn 
gelegen Oost-Duitsland. Was er inzake de grote politiek dan niets veranderd? 
 Toch wel. Het stichtingspact uit 1951 stelde dat ‘elke Europese staat’ om 
‘toetreding tot het Verdrag’ kon verzoeken.256 Die mogelijkheid, als nagedachte in de 
Schumanverklaring terecht gekomen,* versterkte de claim van de 
mijnbouwgemeenschap een kiem te zijn, het begin van iets groters. In het stichtingspact 
van 1957 hadden de Zes de uitnodiging herhaald. Nu stond er dat elke Europese staat 
kon verzoeken ‘lid te worden van de Gemeenschap’.257 Deze invitatie had verstrekkende 
gevolgen, ook voor de leden zelf. Het betekende dat ze gezamenlijk moesten optreden, 
niet zozeer ten opzichte van de buitenwereld als geheel, maar op zijn minst ten opzichte 
van elke Europese niet-lidstaat die op de poort klopte.† Het gaf Vrouwe Fortuna een 
kans de Zes als gezamenlijkheid te raken. 

De toegangsdeur werd een onverwacht brandpunt van Europese grote politiek – 
en bleef dat tot op heden. De deur werkt als lokmiddel naar buiten en dwingt tot 
eenheid van binnen, want anders blijft hij dicht. Steeds moeten de leden zich afvragen: 
wie willen wij opendoen, wie niet? Wie van hen wil binnenkomen, wie niet? Zijn wij het 
eens? Hoelang laten we nieuwkomers buiten wachten? Cruciaal is dat niet de 
Gemeenschap opendoet, maar de lidstaten gezamenlijk. In het gevecht om de poort 
ontdekten de zes stichterstaten dat hun verbond de mijnbouw en de markt te boven 
ging, dat ze ook buiten het verdrag een gedeeld politiek bestaan leidden. 

Tot 1973 werd dit bestaan gedomineerd door één kwestie, Brits lidmaatschap. 
‘Als ik terugzie naar de vele jaren van mijn ministerschap’, schreef de Nederlandse 
minister Luns die er van 1956 tot 1971 bij was, ‘valt het mij op hoeveel van mijn tijd en 

                                                 
* Vroege ontwerpen van de Schumanverklaring, uit april 1950, repten slechts van een unie tussen 
Frankrijk en Duitsland. Opsteller Monnet schrijft in zijn memoires dat hij pas op het laatste moment het 
idee toevoegde dat deelname aan de Autoriteit zou openstaan voor andere Europese staten. (Jean 
Monnet, Mémoires, Parijs 1976, 350) 
† Dat deze standing invitation alleen ‘Europese staten’ geldt, ervoer Marokko in 1987. Op het verzoek 
kandidaat-lid te mogen worden ontving de Marokkaanse regering een briefje retour met als strekking: 
‘Dank voor uw belangstelling, wij beschouwen u echter niet als een Europese staat.’ Toch zijn de 
problemen hiermee niet opgelost. De stichterstaten hebben nooit besproken welke staten uit het 
grensgebied tussen Europa en Azië (Rusland, Georgië, Armenië, Turkije) in beginsel tot hun kring 
konden toetreden. 
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inspanningen ik aan deze ene grote problematiek heb besteed.’258 Volgens zijn Franse 
collega Couve, tien jaar van de partij, was de vraag die op het spel stond ‘celle non 
seulement de la consistance, mais de la nature même, de l’esprit et donc du destin de la 
Communauté européenne.’259 Er waren twee fasen. De leden moesten afwachten of de 
belangrijkste Europese niet-lidstaat door de poort wilde (1950–1961) en vervolgens 
beslissen of dat mocht (1961–1973). 
 
Eerst lag de vraag dus in Londen. Meteen na de oorlog was Groot-Brittannië veruit de 
machtigste West-Europese staat: het was niet bezet geweest door de nazi’s, overwinnaar 
en bevrijder, en ondanks een langzame, zichtbare neergang nog steeds een wereldrijk. In 
1945 had het naar veler oordeel een Europese leidersrol voor het grijpen gehad. De 
Britten hadden de kans evenwel voorbij laten gaan. Frankrijk, het enige land dat qua 
politieke en militaire macht in de buurt kwam, greep hem in 1950 wel. 

Zeldzaam chagrijnig was de Britse minister Bevin op de avond van 9 mei, 
meteen na Schumans lancering van het mijnbouwplan. Persoonlijk gegriefd, omdat hij 
niet tevoren door de Fransman op de hoogte was gesteld en, erger nog, hun 
Amerikaanse collega Acheson wel. Maar er was meer. Vermoedelijk voelde Bevin 
meteen dat dit voorstel het machtsevenwicht op het continent ingrijpend zou wijzigen. 
Immers, niet de geschetste federale vergezichten zullen zijn humeur hebben bedorven; 
daar werd men in Londen warm noch koud van. Ook het voorgestelde mijnbouwkartel, 
onplezierig misschien, was geen nachtmerrie; de Britten produceerden ruwweg zoveel 
kolen en staal als de Fransen en Duitsers samen. Nee, het verontrustende feit was een 
omkering van allianties. Daar lag de reden dat de Schumanverklaring, in de woorden van 
een insider, in Londen als ‘een kleine atoombom’ insloeg.260 Onverwacht verkoos 
Frankrijk een vervlechting met erfvijand Duitsland in een ‘supranationale’ organisatie 
zonder Groot-Brittannië, boven een lichtere organisatie met Groot-Brittannië. Dit 
verstoorde de Entente cordiale en bracht oude continentale verhoudingen tussen de staten 
aan het schuiven. 

Londen werd niet buiten de deur gehouden. Het koos er in 1950 zelf voor niet 
mee te doen, wees een jaar later deelname aan het Europese leger af en liep in 1955, 
toen de Zes een gemeenschappelijke markt wilden oprichten, van de 
onderhandelingstafel weg. De terughoudendheid zat diep. Bevins opvolger Eden in het 
Lagerhuis: ‘This is something we know, in our bones, we cannot do.’261 Europese 
instellingen pasten niet in de Britse democratische tradities.* De politieke en 
economische banden met het Gemenebest wogen zwaar. Alleen een Europese 
vrijhandelszone, zonder gezamenlijk buitentarief, was wenselijk. Ten slotte had het 
pragmatisme van Britse ambtelijke en regeringskringen, bij alle voordelen, een nadeel: 
steeds opnieuw beschouwde vrijwel heel Londen de Europese initiatieven als kansloze 
woordkramerij. (In deze geest zag, jaren later, premier Major in de voorbereidingen van 
de euro ‘all the quaintness of a rain dance, and about the same potency.’262) 

Vanaf begin 1957, toen de Zes op het punt stonden het verdrag van Rome te 
tekenen en hun project dus leek te gaan slagen, zochten de Britten steun voor een 
Europese vrijhandelszone. Ze hoopten zo in één moeite de kring van de Zes op te 
lossen in een groter geheel. De besprekingen vonden plaats tussen zeventien Europese 
staten in het kader van de Marshallhulporganisatie, onder Brits voorzitterschap. In 
december 1958 maakte de Franse president De Gaulle, sinds mei dat jaar aan de macht, 

                                                 
* Macmillan vertolkte dit onbehagen elf jaar voor zijn draai onverhuld. In augustus 1950 zei hij over de 
Monnetplannen tot zijn collega-parlementariërs in de Vergadering van de Raad van Europa: ‘Fearing the 
weakness of democracy, men have often sought safety in technocrats. There is nothing new in this. It is as 
old as Plato. But frankly the idea is not attractive to the British. We have not overthrown the divine right 
of kings to fall down before the divine right of experts.’ (Macmillan, in: Nora Beloff, The General says No. 
Britain’s exclusion from Europe, Londen 1963, 59) 
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er een einde aan. De doelen vielen volgens Parijs niet te rijmen. Men kon niet én een 
Gemeenschap van Zes hebben met een buitentarief en onder meer gezamenlijke 
landbouwpolitiek én een vrijhandelsgezelschap van zeventien daarzonder. Een jaar later 
bracht Londen een minder ambitieus plan tot uitvoering. Met onder meer Denemarken 
en Portugal richtte het de Europese Vrijhandelsassociatie op, naar het ledental ‘de 
Zeven’ geheten. (Rond 1960 weerstonden weinig Britse journalisten de woordgrap van 
een Europa dat ‘at sixes and sevens’ was, oftewel ‘in staat van verwarring’.) 

Toch was deze manoeuvre met de Zeven van secundair belang. Het probleem 
bleef de verhouding tot de Zes. Het zat premier Macmillan met name dwars dat hij niet 
wist wat er werd besproken aan de tafel waar Frankrijk en Duitsland aanzaten. Wellicht 
meer dan louter staal, graan en bananen? Voor deze ongerustheid was enige reden. In 
1959 waren er contacten tussen Parijs, Bonn en Rome om de buitenlandse politiek beter 
te coördineren. Akkoord, zei Rome, maar dan ook met de andere drie lidstaten erbij. 
Einde 1959 zouden de ministers van de Zes het gaan bespreken. Rond die tijd schreef 
Macmillan in onopgesmukte termen aan zijn minister van buitenlandse zaken: ‘For the 
first time since the Napoleonic era, the major continental powers are united in a positive 
economic grouping, with considerable political aspects, which, though not specifically 
directed against the United Kingdom, may have the effect of excluding us both from 
European markets and from consultation in European policy.’263 Uitsluiting, dat was het 
sentiment. (Een vergelijkbare opmerking, enkele maanden later in Washington gemaakt 
en publiek geworden, zorgde voor grote beroering bij de Zes.) Opmerkelijk ook was het 
aandringen van de Amerikaanse president Kennedy dat Londen zich bij het West-
Europese blok zou voegen. Volgens diens onderminister zou dit ‘substantieel 
toegevoegd gewicht aan de westerse zijde van de mondiale machtsbalans’ betekenen.264 

Het waren zulke geopolitieke motieven die Macmillan in de zomer van 1961, na 
aarzelen en nog steeds halfhartig, van koers deden veranderen. Natuurlijk speelde ook 
de economie een rol. ‘Maar de dominante overweging’, concludeert een tijdgenote in 
een uitputtende studie, ‘was het geloof dat Groot-Brittannië meer invloed zou hebben – 
in Europa, bij de Verenigde Staten en in de wereld in het algemeen – als lid van de 
Europese Gemeenschap dan alleen.’265 Groot-Brittannië wilde niet langer aan de kant 
staan, maar ‘a seat at the table’. Het klopte op de poort. 

 
Zo lag de vraag vanaf 1961 bij de Zes: zouden zij opendoen? Velen wilden nog steeds 
niets liever dan dat de Britten hun rangen zouden komen versterken. Maar sinds tien 
jaar was er wel wat veranderd. Dankzij de Britse afwezigheid had Frankrijk de Europese 
verdragssfeer goeddeels naar eigen zin kunnen vormgeven. Zeker na de terugkeer van 
oorlogsheld De Gaulle in 1958 wierp het land zich op als natuurlijk leider van de Zes. 
Als de poort voor de andere Europese grootmacht openging, had Frankrijk het meeste 
te verliezen. 

Anderzijds lag in het Franse overwicht in de Gemeenschap de voornaamste 
reden dat de overige leden Britse toetreding steunden. Vooral de Nederlanders en 
Belgen hadden er hoge verwachtingen van. Voor hun was deze komst van Fortuna een 
geschenk, waar ze een positieve draai aan hoopten te geven. Ze vreesden een Franse of 
Frans-Duitse dominantie en hadden behoefte aan een beter machtsevenwicht op het 
continent. Een spel met drie groten schikte hun beter dan met twee. 

Hoezeer dit voor de kleinere landen van levensbelang was bleek in de 
gesprekken tussen de Zes over een ‘politieke unie’, die vanaf 1960 plaatsvonden. 
President De Gaulle, die de instemming van bondskanselier Adenauer verwierf, wilde 
buiten het economische gemeenschapskader een politieke samenwerking tussen de 
leden ontwikkelen. Het diplomatieke leiderschap van Frankrijk had een vorm nodig om 
tot uitdrukking te komen. De gedachten gingen uit naar periodieke bijeenkomsten van 
de zes regeringsleiders. Deze zouden ook volgens de Italiaanse premier Fanfani een 



 150 

‘leegte’ in de Europese politiek kunnen vullen. Het plan stuitte tijdens een Top in 
februari 1961 op Nederlands verzet, met als argument dat Groot-Brittannië niet voor de 
politieke samenwerking was uitgenodigd. (‘Mijn ‘neen’ tegen De Gaulle’, heet trots het 
betreffende hoofdstuk in Luns’ memoires.) Toch begonnen er gesprekken. Een jaar 
later – inmiddels had Macmillan zijn aanvraag gepost – lag er een onder voorzitterschap 
van de Franse diplomaat Fouchet uitgewerkte versie van de unieplannen. 

Ditmaal verzette behalve Nederland ook België zich. Interessant was hoe. 
Enerzijds vonden Luns en Spaak de voorgestelde samenwerking op topniveau een 
onaanvaardbare aantasting van de supranationale verdragsstructuur. Anderzijds zeiden 
ze er wel mee te kunnen instemmen na Britse toetreding.* Dit was merkwaardig, om niet 
te zeggen tegenstrijdig. Het was algemeen bekend dat Londen nog minder op had met 
supranationale beginselen dan Parijs. Dat het Europese communautaire ideaal voor de 
kleinere landen een hogere vorm van nationaal belang was, wekte op zichzelf geen 
verbazing. Echter, dat ze bereid waren dit Europese ideaal in te ruilen voor toelating van 
een partij die het, if anything, verder zou ondermijnen, maakte hun verpakking nogal 
doorzichtig. Het torpederen van de politieke unie leverde Luns de blijvende bitterheid 
van Adenauer op. Zelfs de wendbare Spaak verspeelde bijna zijn goede relatie met 
Parijs. Daarentegen was men in Gemeenschapskringen dankbaar voor dit echec; nog 
jaren later zorgde de naam ‘Fouchet’ voor schuim op de mond in de Commissie. 

De episode onthult dat alle spelers zich bewust waren van de onderscheiden 
sferen van handeling. In hun schijnbaar tegenstrijdige verlangens drukten de 
Nederlanders en de Belgen precies uit wat ze als goede Europeanen officieel altijd 
ontkenden: dat de Gemeenschap meer was dan een rechtsorde gebaseerd op een 
verdrag, maar een politiek verband waarin ook het machtsevenwicht tussen nationale 
belangen zijn plaats had. Voor ze in een politieke unie met De Gaulle stapten wilden zij 
hun veiligheid en onafhankelijkheid waarborgen door hetzij de verdragsmatige methode, 
hetzij het tegenwicht van Groot-Brittannië. Maar zoals Spaak constateerde: ‘De Franse 
plannen weigerden het ons het allebei.’266 Op het of–of, kwam tweemaal nee. In de 
Nederlands-Belgische eis van of–of werden verdrag en lidmaatschap zeldzaam zichtbaar 
als onderscheiden Europese ordeningsprincipes. 

Vandaar dat men elkaar in dit conflict heel goed begreep. De Gaulle was niet 
verbaasd over de weigering van Luns: hij zou in diens positie hetzelfde hebben 
gedaan.267 Parijs en Bonn wilden de lidstatensfeer organiseren in een politieke unie. Den 
Haag en Brussel weigerden de methode maar riposteerden met een alternatieve: geen 
topberaad tussen de leiders, maar extra leden. Ook dat betekende een organisatie van de 
kring. Allen erkenden de facto dat hun betrekkingen niet te reduceren waren tot het 
verdrag, maar fundamenteel werden bepaald door het ledental. 
 
Met schade en schande zouden de Zes in de onderhandelingen met Londen nog meer 
ontdekken over hun samenzijn. 

In het najaar van 1961 begon de ministersconferentie over de voorwaarden 
waaronder Groot-Brittannië aan de regels van het verdrag zou kunnen voldoen. 
Voornaamste struikelblokken waren de Britse verplichtingen jegens het Gemenebest, 
jegens de Europese vrijhandelsorganisatie en jegens de eigen boeren. Onder technische 

                                                 
* Het andere twistpunt was de verhouding tot Amerika. In een laat stadium had De Gaulle eigenhandig 
een verwijzing naar de Navo uit de concepttekst geschrapt. Dit was voor de andere Vijf, met opnieuw 
Brussel en Den Haag voorop, onaanvaardbaar. Zij hoorden ongerust toe hoe De Gaulle sprak over de 
Zes als een ‘militair blok’, met andere belangen dan Amerika, de Scandinavische landen of zelfs Groot-
Brittannië (Spaak, Combats inachevées, II, 360-361). Voor de Fransen daarentegen werd een politieke unie 
zinloos als steeds de band met het Atlantische bondgenootschap werd benadrukt. ‘Que les Etats 
européens soient rattachés aux Etats-Unis collectivement plutôt qu’individuellement, quel serait, en 
dernière analyse, la différence ou l’avantage? Serait-ce d’ailleurs autre chose que l’OTAN sous une forme 
un peu changée?’ (Couve, Une politique étrangère, 349) 
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discussies over tarieven en quota lagen evenwel politieke opvattingen over het soort 
Europa dat de partijen nastreefden. De Britten wilden niet zomaar lid worden, zij wilden 
eerst onderzoeken of ze enkele regels van het spel konden veranderen (voor zichzelf of 
voor allen) en dan beslissen. Ze hadden daarvoor de stille steun van sommige 
hoofdsteden. De Commissie en veel voorstanders van het Europa van de Gemeenschap 
daarentegen wensten een strikte naleving van het verdrag; zolang de Britten zich niet 
aan het einddoel eenwording committeerden, mochten de regels niet verwateren. Ook 
de Fransen hadden belang bij een strikte handhaving van wat de Zes in het verdrag 
hadden vastgelegd. Vijftien maanden duurden deze ingewikkelde diplomatieke dansen 
voor en achter de poort. 
 Tot Generaal De Gaulle de deur dichtsloeg. Op 14 januari 1963, in de 
persconferentie voor het nieuwe jaar, gaf de Franse president een uitvoerig exposé over 
de economische en politieke verschillen tussen de Zes en Groot-Brittannië, over het 
gevaar van Amerikaanse invloed op de Europese politiek via voorpost Engeland, om 
achteloos te besluiten: ‘Alors, il est possible qu’un jour l’Angleterre vienne à se 
transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la communauté européenne, 
sans restriction et sans réserve (..) et dans ce cas-là les Six lui ouvriraient la porte et la 
France n’y ferait pas obstacle’.268 Op een dag, maar nu nog niet. Onverhoeds handelde 
de president als uitsmijter. 

De woede, frustratie en wanhoop in Londen en in de hoofdsteden van de Vijf 
waren intens. Macmillan voelde zich diep vernederd. Bij alle twijfels over zijn goede 
trouw had niemand in Londen erop gerekend dat De Gaulle de verantwoordelijkheid 
voor een breuk zou durven dragen. (De tabloids adviseerden de Generaal: ‘Take your 
dreams of independent power, and stick them up your Eiffel Tower.’269) De vijf partners 
waren buitengewoon misnoegd over de methode. Om na langdurige gezamenlijke 
onderhandelingen, zomaar, zonder vooraankondiging, op een persconferentie voor 
eigen publiek, boem, het veto te laten vallen, dat druiste in tegen alle etiquetteregels van 
de Gemeenschap. Het sloeg een wond in het vertrouwen. Den Haag en Rome zonnen 
op wraak. Volgens een Duitse onderhandelaar toonden de Fransen ‘onoprechtheid en 
machtswellust’ en een ‘aspiratie voor een leiderschapsrol die ze niet bereid waren met 
Groot-Brittannië te delen’. Dat ze eerst de Britten vijftien maanden lang de les hadden 
gelezen over de sacrosancte verdragsregels en nu zelf ‘buiten het Verdrag handelden in 
plaats van erbinnen’ was onverteerbaar.270 Volgens een ontgoochelde Spaak steeg de 
betekenis van de dichtgeslagen deur ver uit boven de Britse toetreding: ‘Het is de 
buitenlandse politiek van de landen van de Gemeenschap die plotseling is veranderd.’271 
Van open jegens de omgeving was het verband gesloten geworden.* 

Het politieke veto van De Gaulle betekende niet meteen het formele einde van 
de toetredingsonderhandelingen. Aanvankelijk vergaderden kandidaat Londen en de Zes 
gewoon door. Na enkele dagen informeerde Couve verwonderd bij de voorzitter of de 
boodschap van zijn baas niet was doorgedrongen. Het scheen hem verstandig eerst 
gezessen te overleggen. Behalve bittere woordenwisselingen leverde dat weinig op. Ook 
de hoop dat Adenauer De Gaulle zou ompraten, bleek ijdel. (De bondskanselier was op 
22 januari in Parijs voor de ondertekening van het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag.) 
Pas op 29 januari kon de Britse minister Heath zich weer bij de verdeelde Zes voegen. 
De voorzitter deelde hem de stopzetting van de onderhandelingen mee. Daarna volgden 
enkele emotionele speeches. Volgens Spaak was de Gemeenschapsgeest geknakt. Ook 
                                                 
* Vergelijk de treffende observatie van Simmel in zijn kleine fenomenologie van deur en brug uit 1909: 
‘Dadurch, dass die Tür gleichsam ein Gelenk zwischen den Raum des Menschen und alles, was außerhalb 
desselben ist, setzt, hebt sie die Trennung zwischen dem Innen und dem Außen auf. Grade weil sie auch 
geöffnet werden kann, gibt ihre Geschlossenheit das Gefühl eines stärkeren Abgeschlossenseins gegen 
alles Jenseits dieses Raumes, als die bloße ungegliederte Wand. Diese ist stumm, aber die Tür spricht.’ (Georg 
Simmel, Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, Stuttgart 1957, 3-
4, curs. lvm) 
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de Nederlander, de Luxemburger en de Italiaan waren ongerust over de toekomst. De 
Duitse minister, minder somber, meende dat de kwestie op een dag heus zou worden 
opgelost. Als laatste van de Zes sprak Couve. De Fransman schoof de bewijslast naar de 
Britten (‘Wij zeggen niet: Engeland kan niet toetreden tot de Gemeenschap. Wij zeggen: 
zijn de voorwaarden vervuld?’), maar overtuigde niemand. Heath, tot slot, ontroerde 
zijn gehoor met de verzekering: ‘We in Britain are not going to turn our backs on the 
mainland of Europe or the countries of the Community. We are a part of Europe: by 
geography, tradition, history, culture and civilisation. We shall continue to work with all 
our friends in Europe for the true unity and strength of this continent.’272 Zelfs de 
tolken schoten vol. Daarna stond de Brit buiten. 

Of toch niet? 
Diezelfde avond van 29 januari vond een opmerkelijke bijeenkomst plaats in de 

Brusselse werkvertrekken van Spaak. Ministers van de vijf leden pro toetreding én Britse 
regeringsvertegenwoordigers luchtten hun frustratie over het Franse veto. De ‘nieuwe 
Zes’, zoals ze elkaar die avond broederlijk noemden, bespraken hoe te verhinderen dat 
de Gemeenschap en Groot-Brittannië uit elkaar zouden groeien. In een sfeer van 
antigaullistische retoriek speelde de Nederlandse minister zelfs met de gedachte van een 
nieuwe organisatie, zonder Frankrijk en mét Groot-Brittannië. Toch waren de andere 
leden, ondanks hun woede, voorzichtiger. Alles opgeven wat in de Gemeenschap was 
bereikt scheen onverstandig; men moest samen door. Een Duitse aanwezige schreef 
later, met lichte spijt: ‘toen we de volgende dag uit onze hotels vertrokken, was er niets 
over van de ‘nieuwe Zes’ van deze emotionele avond.’273 

Met zijn donderslag van 14 januari 1963 trok De Gaulle een beslissing over de 
Gemeenschap in de nationale publieke ruimte. Hij was het die als regeringsleider de 
toegangspoort tot de Zes bewaakte. De grens tussen binnen en buiten lag niet in de 
verdragssfeer. 

De ironie is dat de Vijf ditzelfde ontdekten vanaf de andere kant. Toen zij met 
het idee flirtten Parijs in te ruilen voor niet-lid Londen merkten ze alras dat deze 
gedachte ijl bleef. De illusoire avond van 29 januari 1963 maakt duidelijk dat de 
gezamenlijke dwang sterker is dan een term als ‘intergouvernementele samenwerking’ 
uitdrukt. Was het een kwestie van afspraken tussen regeringen, dan hadden de Vijf na 
De Gaulles veto eenvoudig een vergadertafel zonder de Franse en met de Britse 
regering kunnen inrichten. Maar de belangen van de leden waren al zo stevig 
vervlochten dat een breuk voor allen enorm kostbaar zou zijn. Positief geformuleerd 
bleef men bijeen vanwege een clubgevoel, de ‘Gemeenschapsgeest’; negatief 
geformuleerd vanwege de forse schadepost van opzegging en/of royement. Affiniteit of 
calculatie, het lidmaatschap betekende een politieke band met een sterke, eigen dwang. 
 
Vier jaar later herhaalde de schermutseling bij de deur zich. De tweede Britse aanvraag 
voor toetreding arriveerde in mei 1967, De Gaulle sprak zijn verzet uit op een 
persconferentie in november, de formele Franse blokkade van de onderhandelingen 
volgde in december. De zaak zat nog dicht.  
 Beweging kon alleen komen uit Parijs. Lang duurde het niet meer. De Generaal 
doorstond weliswaar de stakingen en vernieuwingsdrang van Mei 1968, maar trad een 
jaar later alsnog af. In menige kanselarij klonk een zucht van verlichting. Nieuwe man 
Pompidou liet weten dat hij ‘in beginsel’ niet tegen Britse toetreding was. Wel moesten 
de Zes ditmaal als gesloten front opereren. Van hun kant moesten de Britten ophouden 
verdeeldheid te zaaien door ‘nu eens Luns, dan weer Brandt te bespelen’, ‘‘comme si le 
Royaume-Uni était déjà dans la Communauté,’ aldus Pompidou tegen de Britse 
ambassadeur in Parijs. Om te vervolgen: ‘Si vous me permettez une comparaison, le 
Marché Commun est comme une cité fortifiée dont le mur d’enceinte est constitué par 
le tarif extérieur commun. Pour y entrer, il faut passer par la porte et non pas s’efforcer 
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d’ouvrir des brèches dans la muraille. Ne perdez jamais de vue que les Six forment un 
tout.’274* 

Op de Top van regeringsleiders in Den Haag, in december 1969, besloten de 
Zes dat de Britten mochten toetreden. De onderhandelingen zouden ditmaal 
plaatsvinden ‘tussen de Gemeenschap aan de ene kant de kandidaat-staten aan de 
andere’.275 Hiermee werd een weeffout in het verdrag stilzwijgend hersteld; de 
gesprekken voorafgaand aan De Gaulles eerste veto hadden plaatsgevonden tussen de 
afzonderlijke lidstaten en de kandidaten, waardoor de lidstaten uiteen waren gespeeld.† 
Tevens zouden Londen en andere nieuwkomers behalve de regels uit het verdrag ook de 
politieke doelstellingen en de sinds 1958 aanvaarde besluiten moeten onderschrijven. 
Wie erbij wilde, tekende voor de letter, de geest en de gegroeide praktijk van de 
gezamenlijkheid. 

Een half jaar later begonnen de onderhandelingen, met aan de ene kant de Zes, 
aan de andere kant Groot-Brittannië, zijn buurland Ierland en zijn vrijhandelspartners 
Denemarken en Noorwegen.‡ In januari 1972 sloten de tien regeringen een akkoord. De 
maanden erna volgde de instemming van het Britse Lagerhuis (309 voor, 301 tegen), de 
Ierse bevolking (83 procent voor) en de Deense bevolking (63 procent voor). Alleen de 
Noorse bevolking stemde tegen. Op nieuwjaarsdag 1973 schreden de drie nieuwe leden 
officieel over de drempel. De Zes waren nu de Negen. De deur had zich voor de eerste 
maal als deur bewezen. 

Op de vraag waarom Frankrijk nu wel instemde met Britse toetreding zijn drie 
antwoorden. Ten eerste werd het steeds moeilijker de druk van de andere Vijf te 
weerstaan. Permanente obstructie ondermijnde de baten van het verband. Pompidou 
wilde weer ‘gewoon’ lid worden. De irritatie bij de Vijf over het veto liep zo hoog op dat 
een breuk tussen de Zes denkbaar werd. Aangezien Frankrijks internationale positie 
rustte op een leidersrol in de Gemeenschap was een kring mét Londen beter dan geen. 
Ten tweede waren de nadelen van Britse toetreding kleiner geworden. De financiering 
van de landbouwpolitiek was per 1970 naar Franse zin geregeld; dat kon Londen niet 
meer veranderen. 

Ten derde, onuitgesproken maar fundamenteel: ook Frankrijk had nu de 
machtsbalans nodig. Zoals de Belgen en Nederlanders in 1961–1962 om een Brits 
tegenwicht tegen de Frans-Duitse dominantie vroegen, zo hoopte Frankrijk ditmaal zelf 
van de komst van Londen een tegenwicht tegen Bonn. Het kon niemand ontgaan 
hoezeer de West-Duitse economische macht en politieke aspiraties waren gegroeid. Dit 
zette Frankrijks positie als leider van de Zes onder druk; deze rustte alleen nog op 
militair overwicht. Monetair kristalliseerden de verhoudingen zich uit na de abrupte 
opheffing van de goud-dollarstandaard door Amerika, op 15 augustus 1971. De sterke 
D-mark werd het ankerpunt voor de andere Europese munten, inclusief de Franse 
franc. Acuter waren Pompidous zorgen over Brandts Ostpolitik. Hij vond dat de 
bondskanselier in 1970 met de erkenning van de grenzen van 1945 ‘formidabele 

                                                 
* Deze vergelijking van de Gemeenschap met een ommuurde stad lag tevens impliciet in het herhaalde 
verwijt van De Gaulle en zijn ministers aan Groot-Brittannië ‘een Paard van Troje’ te zijn, namelijk van 
Amerika. 
† De Raad van ministers had zichzelf tot regeringsconferentie benoemd, met de ambassadeurs van de Zes 
als plaatsvervangers van de ministers, wat die eersten zorgvuldig hadden voorbereid. Zo was ook de taak 
van de Commissie opgewaardeerd tot die welke ze onder het verdrag had, namelijk die van voorstellen 
doen aan de Raad. Zij had ‘talloze informele maar beslissende contacten met de toetreders, al waren dat 
formeel natuurlijk geen ‘onderhandelingen’.’ (E.P. Wellenstein, 13 augustus 2008, brief aan auteur.) 
‡ Van de ‘Zeven’ bleven Portugal, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland in de Europese 
Vrijhandelsassociatie achter, samen met IJsland (lid sinds 1970) en uiteindelijk toch ook Noorwegen (na 
het negatieve referendum). Ierland behoorde niet tot dit gezelschap; het had voor 1973 eigen 
economische afspraken met Groot-Brittannië. 
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concessies’ aan Moskou deed.* Bovendien was onduidelijk waartoe de betrekkingen 
tussen West- en Oost-Duitsland zouden leiden. Het hele Europese geopolitieke 
evenwicht verschoof.  

In deze situatie zocht Frankrijk steun bij twee ordeningsprincipes (net als 
Nederland en België een decennium eerder). Enerzijds was het zaak, aldus Pompidou, 
‘Duitsland aan Europa te verankeren op zo’n manier dat ze zich niet meer kan 
losmaken.’276 Zo zouden monetaire zaken in de sfeer van de Europese vervlechting 
kunnen worden ondergebracht. Bovendien werd op voorstel van de Franse president op 
een Top van de Negen in Parijs, oktober 1972, een symbolisch belangrijke stap gezet: de 
lidstaten zouden het komende decennium hun relaties omvormen tot een ‘politieke 
unie’.277† Anderzijds kon het geen kwaad zich voor te bereiden op de dag – stel dat 
Vrouwe Fortuna ooit in die oude gedaante terugkwam – dat Duitse macht moest 
worden weerstreefd met een Frans-Britse Entente.  

Open de poort! 
 

Tafelschikking 
 
De toetreding van Groot-Brittannië per 1973 had een belangrijk gevolg voor de 
gezamenlijkheid. De drie machtigste West-Europese landen behoorden er nu toe. 
Aangezien de oostelijke helft van het continent onder sovjetheerschappij viel en uit 
beeld was verdwenen, maakte dit de pretentie van de lidstaten ‘namens Europa’ te 
spreken geloofwaardiger. Niet dat de Zes zich voordien hadden laten weerhouden, maar 
een Belgische ambassadeur geeft achteraf toe: ‘Het was voor de komst van de Britten 
nogal twijfelachtig of wij het recht hadden onszelf ‘Europa’ te noemen.’278 

Ook de buitenwereld erkende deze gedaanteverandering. De Amerikaanse 
minister Kissinger riep 1973 uit tot het Year of Europe. Aan hem wordt ook de 
opmerking toegeschreven dat hij graag wilde weten via welk telefoonnummer hij 
Europa aan de lijn kon krijgen. Dit was een pertinente vraag. Ook in ander opzicht 
dwong de confrontatie met de wereld tot nadenken over het zelf. Nog in hetzelfde jaar 
1973 publiceerden de leiders van de Negen een ‘Verklaring over de Europese identiteit’, 
een opmerkelijke poging tot zelfdefinitie. 

Het grotere gezamenlijke gewicht bracht een nieuw zelfbeeld, nieuwe gevoelde 
verantwoordelijkheden. Het was tijdens de Haagse Top waarin de deur voor Londen 
werd opengezet – niet in door ambtenaren voorgekookte stukken, maar ter plekke – dat 
de leiders hadden besloten de mogelijkheden voor buitenlandpolitieke samenwerking te 
onderzoeken. Het jaar erop bleek dat allen het nuttig vonden een kader te hebben om 
hun posities en gezamenlijke belangen in de wereld te bespreken. Wat De Gaulle begin 
jaren zestig niet was gelukt, wegens onderling wantrouwen en ideologische 
scherpslijperij, lukte nu wel: voorzichtig werd de ledensfeer georganiseerd.  

Hoewel deze ‘Europese politieke samenwerking’, zoals het officieel heette, vanaf 
1970 alvast werd opgezet door de Zes, werd de zaak serieuzer toen ze met Negen 
waren. De leden beloofden informatie te delen en elkaar te raadplegen voor ze in een 
actuele crisis positie innamen. Met de Drie erbij, prompt in januari 1973, maakten de 
lidstaten als gezamenlijkheid hun debuut op het diplomatieke podium. Het betrof de 
voorbereiding van de pan-Europese conferentie voor veiligheid en samenwerking. Deze 
conferentie, in de zomer in Helsinki geopend, was een belangrijk moment in de Koude 

                                                 
* Tegen Franse journalisten zei de president in september 1970: ‘M’imaginez-vous renonçant 
définitivement à l’Alsace, aux Vosges et au Nord?’ (Pompidou, 22 september 1970, in: Roussel, Pompidou, 
393) 
† Hoewel Groot-Brittannië, Denemarken en Ierland pas in januari 1973 toetraden waren zij ook voor de 
bijeenkomst uitgenodigd (evenals Noorwegen). Zo toonde gastheer Pompidou zijn grote vertrouwen in 
de Britse regeringsleider Edward Heath. 
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Oorlog. Drieëndertig Europese staten plus Amerika en Canada spraken onder meer 
over mensenrechten en de erkenning van de naoorlogse Europese grenzen. In 
afwachting van definitieve vredesverdragen (die na 1945 mede vanwege de Duitse deling 
niet waren gesloten) werd de territoriale status quo op het continent bevestigd. 

Tot hun verrassing kregen de niet-leden van de Gemeenschap behalve met de 
afzonderlijke leden ook te maken met de Negen gezamenlijk. De slotakte van Helsinki 
werd in 1975 ondertekend door Aldo Moro als Italiaans premier én als roulerend 
voorzitter van de Gemeenschap. Al zijn collega’s waren ook aanwezig, dus het was niet 
één handtekening voor allen. De vraag van het ‘namens Europa’ werd niet op de spits 
gedreven. Toch was het naar onderwerp een betekenisvolle start: de kwestie waarin de 
kring van lidstaten een prille diplomatieke rol vond betrof de status en grenzen van het 
Europese statengezelschap als geheel. 
 

Kissinger en de Negen – 1973 
 

Voor de verhouding met Amerika waren zulke subtiele vormen ontoereikend. Het Year 
of Europe 1973 dat Kissinger had uitgeroepen bracht dit pijnlijk aan het licht. Het Witte 
Huis wilde een ‘Atlantisch handvest’ opstellen. Een kwart eeuw na het Navopact 
zouden Amerika en West-Europa hun gedeelde politieke waarden en doelen plechtig 
herbevestigen, als visie voor de toekomst. Bij de toespraak ter lancering in april 
contrasteerde Kissinger (toen nog Nixons veiligheidsadviseur) de ‘mondiale belangen’ 
van Amerika met de ‘regionale belangen’ van zijn Europese bondgenoten. Dit raakte bij 
de partners een zenuw. Dat de Amerikaanse president in Watergate aan het wegzinken 
was temperde het enthousiasme onder de Europese leiders voor photo opportunities in het 
Witte Huis eveneens. Maar dat het initiatief uitliep op een dovendialoog had ook een 
oorzaak die in Europa zelf lag. 
 Want wie zou namens Europa spreken? Die vraag werd onontkoombaar. Alle 
spelers waren er zich van bewust. De Duitse bondskanselier was de eerste van een serie 
regeringsleiders die vanwege het Year of Europe naar Washington kwam. Tijdens een 
diner in het Witte Huis probeerde Brandt het met een sofistische formule: ‘None of us 
meets you any longer solely as the representative of his own country but at the same 
time already, to a certain degree, as a representative of the European Community as 
well. So, I, too, am here not as the spokesman of Europe, but definitely as a spokesman 
for Europe.’279 Geen woordvoerder ‘namens’, maar hoogstens sprekend ‘voor’ Europa. 
Interessant, vond de veiligheidsadviseur, maar wat betekende het praktisch? Zolang er 
geen Europese politieke instellingen waren, zag hij ‘no focal point for contact with 
Europe.’ In zijn memoires zette Kissinger het Europese probleem op scherp: ‘Brandt in 
fact faced us with a Catch-22 dilemma: If every European leader was a spokesman for 
Europe but could not represent it, and those who represented Europe were civil 
servants with no authority to negotiate, who then could act authoritatively?’280 Anders 
gezegd: het ‘namens Europa’ dat de Commissie bood (en dat Washington kende uit de 
handelsbetrekkingen) was te zwak, de lidstatensfeer beschikte er niet over. 
 Het probleem dook opnieuw op in september 1973. Vijf maanden na Kissingers 
toespraak hadden de Negen hun antwoord erop klaar. De Deense minister van 
buitenlandse zaken Andersen, roulerend Raadsvoorzitter, presenteerde het. Hij was niet 
gemachtigd over wijzigingen te onderhandelen, maar zou dan eerst zijn acht collega’s 
moeten raadplegen. Afgezien van de oninspirerende tekst die de Negen hadden 
geproduceerd ergerde het Kissinger (inmiddels bevorderd tot minister van buitenlandse 
zaken) dat het transatlantische overleg alleen tussen ambtenaren zou plaatsvinden. Een 
gegeneerde Andersen: ‘You must understand how difficult it is for the Nine to achieve 
what we have.’ Kissinger: ‘Yes, it is a considerable achievement for Europe but not for 
Atlantic relations.’281 
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 Het alternatief voor een gesprek met één Europeaan namens de Negen was een 
gesprek van één Amerikaan met alle Negen. Daartoe werd besloten in december 1973 – 
het Jaar bijna voorbij. Ook dit kostte hoofdbrekens. Zaak was dat de ene Amerikaan en 
acht van de Negen ministers zojuist drie dagen in Navoverband hadden doorgebracht 
(dus zonder de minister uit Ierland, dat neutraal was, maar wel met zes andere 
Navoministers, die uit Canada, IJsland, Noorwegen, Portugal, Griekenland en Turkije). 
Dus er was ‘quite literally’ niets nieuws meer om over te praten, aldus een in zijn memoires 
namopperende Kissinger. Maar écht ‘bizar’ vond hij dit: ‘to take care of French sensitivity 
that the European Community not be ‘dissolved’ in NATO, my colleagues thought it 
unwise to meet in the NATO head quarters outside of Brussels where we all happened to 
be and which would have been most convenient. Jobert [de Franse minister] would not 
meet in any official building, such an embassy, for reasons that now escape me if I ever 
knew them. The compromise was Andersen’s suite at the Brussels Hilton.’282 Misschien 
was de situatie ‘bizar’, maar vooral toonde de onmogelijkheid een locatie te vinden 
hoezeer de tussensfeer van de leden een vorm ontbeerde. 
 Elders velt de Amerikaan een afstandelijker oordeel over het echec van het Year 
of Europe 1973. Beide politieke lichamen zaten op een ander moment in hun cyclus. De 
Amerikanen wilden na de Vietnamakkoorden uit januari dat trauma achter zich laten en 
zochten scheppende taken. De Europeanen hadden hun bord vol met andere dingen, 
vooral het wennen aan een gezelschap van Negen. Kissingers conclusie: ‘Europa’s 
political body-clock tikte niet in de maat met de onze.’283 Het is een geestige uitdrukking; 
letterlijk ‘politiek bioritme’, maar de klok van een Europese body politic tikt er bij deze 
realpoliticus in mee. 

 
Olie en Top – 1973/1974 

 
Op 6 oktober 1973 brak een Israëlisch-Arabische oorlog uit. In een verrassingsaanval 
heroverde Egypte de Sinaïwoestijn, Syrië de Golanhoogvlakte. De Israëli’s herpakten 
zich en binnen achtenveertig uur keerden de krijgskansen. Vervolgens zetten de 
aanvallers het ‘oliewapen’ in. Vanaf 17 oktober verminderden de Arabische olie-
exporterende landen de levering aan het Westen. De oliekraan ging voor Amerika en 
voor Nederland geheel dicht. Ook verhoogden de Arabieren de prijs van ruwe olie in 
fors tempo. Toen Rusland in het militaire conflict aan Egyptische zijde dreigde bij te 
springen, dwongen de Amerikanen een staakt-het-vuren af. Dit ging in op 26 oktober. 
Vredesbesprekingen volgden. Oorlog voorbij, oliecrisis begonnen. 
 Op de Europese stilte in de Midden-Oostencrisis volgt intern geroezemoes. ‘In 
het licht van de recente gebeurtenissen moeten we erkennen dat het staakt-het-vuren en 
de vredesbesprekingen werden voorbereid zonder enige inbreng van Europa’, aldus een 
licht verbaasde Franse president op 31 oktober in een publieke verklaring. Volgens 
Pompidou laat die stilte de weg open voor een gevaarlijke Amerikaans-Russische 
confrontatie en past ze niet bij Europa’s historische banden met en geografische 
nabijheid bij het Midden-Oosten. De Negen moeten een stem vinden. Daarom stelt de 
Franse regering de acht partners voor ‘dat een beslissing wordt genomen over het 
principe van periodieke ontmoetingen tussen alleen de regeringsleiders, met als doel het 
vergelijken en in overeenstemming brengen van hun kijk op de problemen in het kader 
van de politieke samenwerking.’284 De eerste van deze ontmoetingen zou nog voor eind 
1973 moeten worden gehouden. Binnenskamers geven de Britse premier en de Duitse 
bondskanselier hun steun; zij delen de analyse dat Europa ‘a focus of authority’ (Heath) 
ontbeert.285 
 Hoewel er ook enig gemopper is – waarom altijd de Fransen? – wordt het 
initiatief overgenomen door de roulerende voorzitter, Denemarken. De Top wordt 
gepland voor 14–15 december in Kopenhagen. Tevoren zijn de verwachtingen binnen 
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en buiten hooggespannen. Volgens Pompidou is het een uur van de waarheid. Een 
Amerikaanse diplomaat voorspelt dat Europa ‘een Onafhankelijkheidsverklaring’ zal 
opstellen. In Washington weet men dat het eigen gezag in Europa vanwege Vietnam, 
Watergate en de val van de dollar onder druk staat. 

Tussen oktober en december vervijfvoudigt de prijs van een vat olie. De 
energiecrisis zorgt voor inflatie en dreigt de West-Europese economieën te ontwrichten. 
De olieboycot door de Arabieren stelt bovendien de onderlinge solidariteit op de proef. 
Nederland geldt als vriend van Israël en krijgt als enige van de Negen een volledige 
boycot te verduren. Frankrijk en Groot-Brittannië, ‘bevriende naties’ van de Arabieren, 
ontvangen wel normale voorraden. De andere zes wordt gedreigd met een gefaseerde 
vermindering van olieleveranties. Deze spanningen blijken te veel. Druk van buiten kan 
ook te groot worden. 
 De Top loopt uit op een chaos. Geheel onverwacht verschijnen vier Arabische 
ministers in het Kopenhaagse conferentieoord Bella Center. Dit was een entree van 
Vrouwe Fortuna in een van haar meer burleske gedaanten. De Algerijn, de Egyptenaar, 
de Soedanees en de man uit de Emiraten, ze willen graag met Europa over olie en Israël 
praten. Het is onduidelijk of iemand hen heeft uitgenodigd. De regeringsleiders – een 
stapje hoger immers in de hiërarchie – kunnen de vier gasten niet ontvangen, dus 
worden ze naar de ministers van buitenlandse zaken gestuurd. Een gesprek komt niet op 
gang, want de Negen hebben geen tekst. Van de weeromstuit leidt de Arabische 
aanwezigheid tot nationale oliehandel in de wandelgangen. Iedereen wil graag het beste 
uit de situatie halen. Van gezamenlijke standpunten is geen sprake; elk denkt aan de 
eigen bevoorrading. Vergeefs vraagt het geboycotte Nederland om solidariteit van de 
Acht andere. Een Europese energiepolitiek komt niet van de grond. 
 Ondanks (of vanwege) deze gênante vertoning besluiten de negen 
regeringsleiders vaker bijeen te komen, opdat Europa ‘met één stem in belangrijke 
wereldzaken’ kan spreken. Die bijeenkomsten zullen niet periodiek plaatsvinden, zoals 
Pompidou had voorgesteld, maar, aldus het slotcommuniqué, ‘whenever justified by the 
circumstances and when it appears necessary to provide a stimulus or to lay down 
further guidelines for the construction of a united Europe (..) and whenever the 
international situation so requires.’286  
 Voorlopig wacht de lidstatensfeer voor haar organisatie op een klop op de deur 
van het lot. 
 
Hierna was nog één stap te zetten. Er kwam politiek topoverleg tussen de leden 
‘wanneer de situatie het vereist’. Maar is er niet altijd iets aan de hand in de wereld? Kan 
Vrouwe Fortuna niet op elk moment verschijnen? 

Met een blijvend hoge olieprijs, stagnerende economieën, internationale 
monetaire instabiliteit en onzekerheid over de blijvende aanwezigheid van Amerikaanse 
troepen op Europese bodem deed de noodzaak van een permanent politiek gezag voor 
de Negen zich voelen. Uit de Europese binnensfeer kon zulk gezag niet komen, zo 
besefte ook oprichter Monnet; de instellingen liepen vast.* Binnen een jaar hadden de 
regeringsleiders, sommigen zeer tegen hun zin, de zaak opnieuw in handen genomen. 

                                                 
* Monnet erkende mettertijd, in tegenstelling tot zijn supranationale volgelingen, dat alleen van de 
verzamelde regeringsleiders het benodigde gezag uitging dat een Europees politiek lichaam leven kon 
inblazen. ‘Seuls pouvaient être déçus ceux qui croyaient encore que ces virtualités [van de 
gemeenschapsinstellingen] étaient politiques et que le gouvernement de l’Europe sortirait un jour tout 
armé du corps des institutions de la Communauté économique. La Communauté, en effet, avait un objet 
limité aux solidarités inscrites dans les traités, et si nous avions toujours pensé que ces solidarités en 
appelleraient des autres (...), je savais que leur progrès s’arrêterait aux limites où commence le pouvoir 
politique. Là, il faudrait à nouveau inventer.’ (Monnet, Mémoires, 598-599) Achter de schermen verrichtte 
hij in 1973–1974 lobbywerk bij de regeringsleiders in Parijs, Londen, Bonn en Brussel om tot een 
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Er ging een snelle wisseling van politiek personeel in Londen, Bonn en Parijs aan 
vooraf. In het voorjaar van 1974 maakte Heath na verloren verkiezingen plaats voor 
Wilson, stond Brandt vanwege een spionageschandaal het kanselierschap af aan 
Schmidt, overleed Pompidou en volgde Valéry Giscard d’Estaing hem op. Deze laatste 
kwam inzake de Europese politiek snel tot eenzelfde conclusie als zijn beide 
voorgangers. ‘Mon objectif était d’obtenir la régularité des réunions des chefs de 
gouvernements européens. À partir du moment où cette régularité serait acquise, 
l’étendue des pouvoirs des chefs de gouvernement ferait le reste et consoliderait d’elle-
même l’institution: l’exécutif européen commencerait à naître’.287 

In augustus 1974 houdt Giscard een toespraak op de Franse televisie waarin hij 
‘initiatieven betreffende de politieke organisatie van Europa’ aankondigde. Hij vertelt de 
kijkers hoezeer het hem trof dat de Amerikaanse president Ford het woord ‘Europa’ in 
zijn recente inaugurele rede niet had gebruikt.288 In september organiseert hij in Parijs – 
Frankrijk is ditmaal zelf roulerend voorzitter – een informele lunch van de negen 
regeringsleiders, een ‘picknick top’. Daar vraagt de Fransman zijn gasten om ideeën. 
Allen tonen zich bereid persoonlijk een grotere Europese verantwoordelijkheid te 
dragen. Bondskanselier Schmidt oppert van hun beraad een formele instelling te maken. 
Dat idee valt niet zo goed. De Nederlandse premier Den Uyl beklemtoont de noodzaak 
de Commissie te versterken. Ook de Deense premier Hartling, pas in de kring en leider 
van een zwak minderheidskabinet, is beducht voor institutionele nieuwigheid. Wel 
mogen de negen ministers van buitenlandse zaken een vervolgbijeenkomst 
voorbereiden. In oktober stuurt het Elysée een aankondiging de deur uit. Het zal gaan 
om een ‘presidentiële conferentie om de situatie in de Gemeenschap te bespreken en de 
noodzakelijke beslissingen te nemen’. De woordkeuze blijft ambivalent. 

Op 9 en 10 december 1974 is het zover. De Franse president ontvangt de acht 
regeringsleiders voor een tweedaagse Top in Parijs. Het heeft nog wel wat voeten in de 
aarde gehad. De Ier en de Italiaan konden pas een week tevoren toezeggen dat ze 
kwamen. De Nederlander mocht van zijn Senaatsfractie eigenlijk niet naar Parijs 
afreizen; hij komt toch. De Deen hoopt bij aankomst nog immer op een herhaling van 
de zo prettig losse ‘picknick-formule’ – gezien het jaargetijde eventueel bij haardvuur en 
diner. 

Gastheer Giscard bewaart de delicaatste kwestie voor de tweede middag. In een 
salon op de begane grond van het Elyséepaleis, de gasten informeel op fauteuils door 
elkaar gezeten, met een koekje bij koffie of thee, komt het hoge woord eruit: ‘Zou het 
niet aardig zijn enige regelmaat in deze bijeenkomsten te brengen?’ Tevoren heeft 
Giscard zich overtuigd van de steun van Schmidt: Frankrijk en Duitsland zitten op één 
lijn. De Italiaanse premier Moro is de eerste die over de brug komt: hem lijkt het een 
goed idee. Sinds de Britse toetreding vrezen de Italianen een directoraat van de grote 
drie en dat kan zo worden voorkomen. De Britse premier Wilson houdt zijn kaarten op 
de borst. De Deen zwijgt. De vertegenwoordigers van de Benelux hebben er duidelijk 
geen trek in. 
 Maar dan heeft Leo Tindemans ineens een idee. Waar die bijeenkomsten dan 
moeten plaatsvinden? De Belgische premier wil graag dat een aantal zich in Brussel zou 
afspelen ‘vanwege de cohesie van de Europese instellingen’.* Giscard d’Estaing kan zijn 
vreugde met moeite bedwingen. ‘Vanaf het moment dat we over de ontmoetingsplaats 
spraken, was het spel gespeeld! Nu was het een kwestie van wat concessies doen. Zo 

                                                                                                                                          
‘voorlopige Europese regering’ te komen – overigens herkent men in de kwalificatie ‘voorlopig’ nog een 
rest van het communautaire verwachtingsvertoog. 
* Vooruitlopend: het was een van Tindemans’ opvolgers, premier Verhofstadt, die op de Europese Raad 
van Nice van 2000 (opnieuw onder Frans voorzitterschap!) als concessie voor de bittere achterstelling van 
België bij Nederland in het stemgewicht in de Raad bedong dat voortaan alle gewone Europese Raden in 
Brussel zouden worden gehouden. 
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kwam het dat na lange discussies – die ik van binnen met een heerlijk gevoel volgde, 
want de inzet scheen me binnen – besloten om drie vergaderingen per jaar te beleggen, 
en van de twee vergaderingen in het eerste semester er verplicht een te houden in 
Brussel of in Luxemburg.’289 

Vanwege het verzet van onder meer Denemarken en Nederland tegen een 
nieuwe instelling spraken de Negen in de vergadering af dat hun forum niet ‘Europese 
Raad’ zou heten. In de officiële conclusies van de bijeenkomst is deze term dan ook 
afwezig. Door zulke details liet de gastheer zich niet weerhouden. Hij schiep het 
begeerde politieke feit zelf, dankzij het publiek. Hoe? Triomfantelijk opende Giscard 
d’Estaing de afsluitende persconferentie aldus: ‘Le Sommet est mort. Vive le Conseil 
européen!’, ‘De Top is dood, leve de Europese Raad!’ Deze semantische coup slaagde – 
de perstelexen ratelden al – ja, de Europese Raad was geboren. (Met zijn 
begroetingsformule impliceerde de Fransman tevens tot welke koninklijke hoogte hij de 
boreling graag zag uitgroeien.) 

Voor onder meer de op de persconferentie aanwezige Deense delegatie kwamen 
Giscards openingswoorden ‘als een verrassing’.290 
 
In de officiële taal van de conclusies richtten de leiders de Europese Raad op vanwege 
de noodzaak van een ‘overall approach to the internal problems involved in achieving 
European unity and the external problems facing Europe’, te weerspiegelen in een 
‘overall consistency in the activities of the Communities and in the work on political 
cooperation’.291 De dubbelheid is wezenlijk. Alleen de verzamelde nationale 
regeringsleiders hebben gezag over zowel de binnensfeer (waar hun vakministers de 
Raad bemannen en waar ze de Commissie benoemen) als de politieke samenwerking 
tussen lidstaten. Hun vergadertafel brengt de hoogste nationale 
vertegenwoordigingslijnen samen. Elk doorgeschoven probleem belandt uiteindelijk 
daar. Pas hiermee gaf de gezamenlijkheid zichzelf een instantie waarvan kon worden 
gezegd, in Trumans woorden, the buck stops here. 

Niet toevallig werd zelfs het vertegenwoordigingsraadsel op de Parijse Top 
opgelost, althans op papier: ‘The President-in-Office will be the spokesman for the 
Nine and will set out their views in international diplomacy.’292 De voorzitter van de 
Europese Raad spreekt niet namens de Gemeenschap, maar namens de verzamelde 
lidstaten. Hij kon alleen nog niet veel zeggen. 



 160 

‘Der Gang der Geschichte entscheidet sich bisweilen an einem 
Tag oder auch nur innerhalb wenigen Stunden. An solch ganz 
besonderen Tagen wird Geschichte sichtbar und erlebbar für 

jedermann. Hochcomplexe strukturelle Entwicklungen werden 
auf ein Ereignis, auf eine große Erschütterung konzentriert und 

damit aus dem Augenblick aus erfahrbar, nachvollziehbar und 
verstehbar. (..) Die Zeitgenossen spüren die außergewöhnliche 

Dramatik sofort, denn die politischen Ereignisse verdichten 
sich zu einer sonst seltenen emotionalen Intensität. Es sind dies 

die Tage einer epochalen Weichenstellung, der Beginn eines 
neuen historischen Zeitabschnitts.293 

Joschka Fischer (2005) 
 

 
6  HANDELEN ALS UNIE (1989–HEDEN) 
 
In een indrukwekkend opstel uit 1969 onderzoekt de Duitse filosoof Hans-Georg 
Gadamer de aard van de ‘epochemachende Ereignis’, de gebeurtenis die een tijdperk 
afsluit (naar Gr. epochê, halte). Hoewel de uitdrukking vaak leeg wordt gebruikt – ‘Veel 
baanbrekende gebeurtenissen worden alleen op de radio verkondigd’, aldus de auteur – 
weten we volgens Gadamer goed wat we ermee bedoelen. De epochale gebeurtenis is een 
insnede in de tijd, een cesuur die bepaalt wat oud is en wat nieuw. Het zijn niet de historici 
die dat nadien bepalen; strikt constructivistische opvattingen van periodisering zijn 
onhoudbaar. De gebeurtenis beslist voor ons.294 
 De Val van de Muur (1989) is zo’n cesuur. Op een precies moment: op 9 
november, vanaf half tien ’s avonds, staken duizenden Oost-Berlijners door de 
Brandenburgse Poort de grens met het Westen over. Met een sterk beeld: de verbrokkelde 
muur was feit en symbool ineen. En van een verlokkelijke materialiteit: de maanden erna 
verschaften tienduizenden geschiedtoeristen zich kleine muurbrokjes, relikwieën van de 
inslag van de Weltgeist. 
 Twintig jaar na dato is de aardschok van 1989 in Europa nog niet volledig 
verwerkt, haar betekenis nauwelijks op waarde geschat. De gebeurtenis drukte de West-
Europeanen in een nieuwe rol. Zij moesten verantwoordelijkheid gaan tonen voor de 
situatie op hun continent. Spoedig was de Sovjet-Unie uiteengevallen, waren er jonge 
democratieën die bij de Twaalf aanklampten, oorlogen op de Balkan, economische 
globalisering. Dat was wennen. De schok van 1989 dwong de lidstaten hun grondslag te 
wijzigen. De lidstaten maakten van hun verband een Unie, nieuwe leden kwamen erbij, 
de grens van het institutionele Europa kroop naar die van het geografische Europa. 
 Weliswaar besefte men meteen dat de Val van de Muur een epoche afsloot, maar 
niemand wist welke periode zich opende. Tot nader order werd het tijdvak als post-Cold 
War era aangeduid. Aanvankelijk optimisme over een stabiele wereldorde onder 
Amerikaans leiderschap, samengebald in Fukuyama’s leuze van het ‘einde van de 
geschiedenis’, werd twaalf jaar later verstoord door een tweede epochale gebeurtenis. 
Deze heet nog steeds naar haar datum, ‘11 september’. Wereldmacht Amerika werd in 
het hart geraakt. De gevolgen deden zich over de hele wereld voelen. Ook Europa had 
zich te verhouden tot islamitisch terrorisme en tot Amerikaanse oorlogen in het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië. 
 Boeiend is dat ‘2001’ iets leerde over ‘1989’. De tweede gebeurtenis zette de 
eerste in nieuw licht. Ze dwong de Europeanen te erkennen dat de beschermer overzee 
niet onkwetsbaar was, dat de wereld groter werd, dat de geschiedenis niet stilstond. Het 
historische bewustzijn kristalliseerde kort na 11 september uit in de leuze van de 
‘terugkeer van de geschiedenis’. Bovendien begon men nu beter in te zien dat deze 
‘terugkeer’ voor Europa feitelijk was begonnen met de Val van de Muur. Het ‘einde’ van 
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de geschiedenis scheen een tijdelijke illusie te zijn geweest. Pas ‘2001’ maakte zo ‘1989’ 
tot de onbetwijfelbare cesuur die het knusse wachten in Gemeenschap beëindigde en 
dwong tot een gezamenlijke intrede in de stroom van de tijd. 
 
 1 Na de Muur 
 
 Ineens werd het ondenkbare mogelijk. Een geografische en conceptuele breuklijn 
verdween. Een verlangen naar vrijheid en welvaart beving miljoenen. Continentale 
evenwichten verschoven. Bij de blijdschap heerste onzekerheid. Niemand wist waar het 
zou eindigen. Deze plotse versnelling deed veel Europese politici naar adem happen. Een 
regeringsleider herinnerde zich achteraf hoe de geschiedenis ‘als een losgeslagen paard 
ruiterloos door de nacht van de Val van de Muur galoppeerde.’295 Begaafden onder hen 
grepen haar bij de teugels. 

De gevolgen van de Val van de Berlijnse Muur voor de gezamenlijke Europese 
orde waren immens. Naschokken zijn er tot op heden. De veelheid aan 
ontwikkelingslijnen die op 9 november aanving kan het beste worden ontrafeld dankzij 
het onderscheid in de drie sferen van Europese handeling. De schok kwam binnen, ten 
eerste, in de buitenste sfeer van de machtsbalans; het voltallige Europese statengezelschap 
tussen Londen en Belgrado trilde op zijn grondvesten zoals het sinds 1945 niet meer had 
gedaan. Een nieuw evenwicht moest worden gevonden. De klap werd beschouwd als een 
kans, ten tweede, in de binnensfeer van de Gemeenschap. In Brussel zag men gelegenheid 
de economische dynamiek sinds 1985 om te zetten in een politieke doorbraak. Dit 
gebeurde, maar anders dan verhoopt. De klap werd mede opgevangen, ten derde, in de 
tussensfeer van de leden. De Twaalf zagen zich tegen wil en dank geconfronteerd met een 
historische opdracht. Ze transformeerden hun verhouding tot ‘Unie’ en lieten na 
langdurige aarzeling meer dan tien staten van achter de Muur toe tot hun kring. In deze 
sfeer zat de grootste vernieuwing: de gezamenlijkheid van lidstaten werd uit haar 
geopolitieke sluimering gewekt. 
 

Kohls versnelling (28 november 1989) 
 
Dat de schok van 9 november binnenkwam in Europa’s geopolitieke buitensfeer is 
evident. Het ging in de Duitse eenwording om het hertekenen van de Europese landkaart, 
om het trekken of bevestigen van de grenzen tussen soevereine staten. Men was wat 
betreft Duitsland terug bij 1945, bij ‘Jalta’. Het diplomatieke spel ging dus tussen de 
opvolgers van het verslagen nazi-rijk en de vier toenmalige bezettingsmachten, oftewel 
West-Duitsland en Oost-Duitsland, hun respectieve beschermers Amerika en Rusland, 
alsmede Groot-Brittannië en Frankrijk. Deze zes, onder diplomaten ‘2+4’ gedoopt, 
zouden de twee Duitse staten verenigen, de ene Duitse natie haar soevereiniteit 
teruggeven en zo de grondslag voor een nieuwe Europese orde leggen. Bezorgde 
omstanders, zoals Polen, Italië of Nederland, werden erbuiten gehouden. 
 De eerste twee weken was de situatie diffuus. De Amerikaanse president had 
een half jaar eerder verklaard: ‘Let Europe be whole and free’. Zijn wens was duidelijk. 
Bush steunde de West-Duitsers bij al hun bewegingen. De Oost-Duitse leiders kwamen 
met een weinigzeggend plan voor een ‘verdragsgemeenschap’. Hervorming van de 
Oost-Duitse staat scheen nog mogelijk. Ook andere scenario’s circuleerden, zoals een 
confederatie van twee staten of een militair neutraal Duitsland. De Britten en Fransen 
waren niet enthousiast over een vereniging, zo merkte de bondskanselier tijdens een 
ontmoeting. Dat de Russen er ooit mee zouden instemmen leek onwaarschijnlijk. 

Op 28 november greep Kohl het initiatief. ‘Het Rad van de Geschiedenis 
draaide sneller’,296 zo ervoer hij sinds de Mauerfall, langer wachten betekende de kans 
verspelen. In een toespraak in de Bondsdag zette Kohl zijn einddoel uiteen: Duitse 
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‘eenheid’ en ‘hereniging’. Dat was verrassend duidelijke taal. Ook ontvouwde hij een 
precies stappenplan in tien punten: van ‘samenwerking’ naar ‘confederale structuren’ 
naar een ‘federatie’. Een kalender was er niet bij, maar men dacht in Bonn in termijnen 
van meerdere jaren. Alleen de Amerikaanse president was tevoren telefonisch op de 
hoogte gesteld. Deze had zijn zegen gegeven. 

Verbazing en schrik overheersten na Kohls rede in de Europese hoofdsteden. 
Een diffuse angst werd ineens concreet: de herrijzenis van een machtige en rijke 
natiestaat met tachtig miljoen inwoners middenin het continent. En waarom erkende de 
kanselier niet bij voorbaat de Oder-Neisse-grens tussen Polen en (Oost-)Duitsland? 
Zoals eind jaren veertig het Russische gevaar het ‘Duitse probleem’ in de schaduw 
stelde, zo kwam, nu dat eerste scheen te wijken, prompt het tweede weer in het licht te 
staan. In de antwoorden die men in Londen en Parijs formuleerde bleven beide naties 
trouw aan de vier decennia eerder ingezette lijn. 

 Thatcher, de Iron Lady, wilde de Duitse eenwording tegenhouden. Ze was 
gehecht aan de status quo, de Duitse en de Europese. De door het IJzeren Gordijn 
doorkliefde orde, was, zoals haar minister Hurd met voorbijgaan aan meer dan honderd 
miljoen mensen aan gene zijde zei, ‘a system under which we’ve lived quite happily for 
forty years’.297 Omdat Thatcher in Washington geen gehoor vond voor haar zorgen, 
zocht ze steun bij Mitterrand. Alleen een nieuwe Frans-Britse Entente kon het Europese 
machtsevenwicht herstellen en de kleinere landen het vertrouwen geven dat ze zouden 
worden beschermd, aldus de eerste minister. Tijdens een gesprek met de Franse 
president in december 1989, zo vertelt ze in haar memoires, ‘I produced from my 
handbag a map showing the various configurations of Germany in the past, which were 
not altogether reassuring about the future.’298 Dit vijandbeeld, hoewel in Londen door 
weinigen in die mate gedeeld, bepaalde een jaar lang de Britse positie, namelijk tot 
Thatchers val. 

Voor Frankrijk was een sterk, verenigd Duitsland evenmin een zegen. Het zou 
niet langer ruwweg even groot zijn, maar definitief zijn demografische en economische 
meerdere in het buurland moeten erkennen. Dat viel Parijs lang zeer zwaar. Net als bij 
Thatcher doken bij president Mitterrand, voormalig Duits krijgsgevangene, 
spookbeelden uit het verleden op. Tijdens een bezoek aan West-Berlijn, eind december 
1989, weigerde hij naast Kohl door de Brandenburger Poort te lopen. Zijn uitleg 
binnenskamers: ‘C’est une affaire entre Allemands. Je n’ai pas à y participer. Kohl ne 
m’a pas prévenu de son plan en dix points; il refuse de reconnaître la frontière Oder-
Neisse. Et il veut que j’aille légitimer sa mainmise sur la RDA? C’est trop gros! (..) Et la 
presse française qui dit que je ne comprends rien... Les journalistes sont toujours prêts à 
se coucher aux pieds du vainqueur, comme en 1940!’299 Ook publiekelijk bleef de 
president erg zuinig met mooie woorden.* Pas in oktober 1990 lukte het hem enigszins 
geloofwaardig ‘Bonne chance l’Allemagne!’ te zeggen. 

Maar net als in 1950 meenden de Fransen niet dat een alliantie met de Britten 
hun veiligheidsbelangen het beste diende. Opnieuw verkozen ze de vervlechting van 
Duitsland in een Europese orde. Bovendien was Parijs in vergelijking met Londen 
minder gefixeerd op de status quo: als de zaak toch in beweging kwam, viel er ook wat te 
winnen. In het bijzonder zocht Mitterrand de Duitse instemming met een Europese 
monetaire unie. Deze stap werd in Parijs beschouwd als de enige kans om de suprematie 
van de D-mark te temmen. De onder voorzitterschap van Delors door de twaalf 
centrale bankiers ontwikkelde plannen daarvoor lagen sinds de zomer van 1989 klaar, 
maar bondskanselier Kohl aarzelde het startschot te geven. Sterker, de dag voor zijn 

                                                 
* Toen na vele persvoorlichters ook zijn diplomatieke adviseur hem enkele maanden later aanried in een 
goede toespraak of in een gesprek met Duitse journalisten een boodschap van vriendschap uit te dragen, 
riep hij uit: ‘Vous aussi! Ma parole, vous êtes gangrené!’ (Mitterrand, in: Védrine, Les mondes de François 
Mitterrand, 456) 
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rede over de Duitse eenheid had hij Mitterrand een brief gestuurd dat de afgesproken 
onderhandelingen tussen de Twaalf over een muntunie met een jaar moesten worden 
uitgesteld. De combinatie van beide mededelingen – Duitse versnelling, Europese 
vertraging – viel in Parijs slecht. 
 Er begon een korte, fascinerende periode van Frans-Duits pokeren. Bonn 
verlangde het zelfbeschikkingsrecht voor het Duitse volk; de rest kon wachten. Parijs 
wilde een Europese munt; nu een afspraak zwart op wit, als symbool van de Duitse 
gehechtheid aan Europa. Gedurende een dag of tien knipperden beide hoofdrolspelers 
niet met de ogen. Op 5 december stuurde Kohl een brief naar Parijs dat hij vasthield aan 
uitstel van een muntunie. Op 6 december vloog Mitterrand naar Kiev voor een 
ontmoeting met Gorbatsjov. Was zijn doel met de sovjetleider een blokkade van de 
Duitse vereniging te bekokstoven, zoals werd gefluisterd, of alleen het opvoeren van de 
druk op Kohl? Het pokerspel eindigde aan tafel van de Twaalf, op de Europese Raad 
van regeringsleiders van 8–9 december in Straatsburg. Kohl bewoog het eerste; meteen 
bij de lunch gaf hij een akkoord op de muntunie. Voorzitter Mitterrand leverde – 
hoewel de sfeer ijzig was en Thatcher, Lubbers en Andreotti hun onbehagen de vrije 
loop lieten – aan het einde van de tweede dag de politieke verklaring die Bonn zocht. 
De Twaalf stemden én in met het begin van een regeringsconferentie over een muntunie 
per december 1990 én gaven het kader aan waarbinnen een Duitse vereniging kon 
plaatsvinden. Precies een maand na de Val van de Muur was de historische deal 
gesloten: de Duitsers een soevereine, verenigde Duitse staat; de Fransen een Europese 
munt.* 

Deze uitruil was het laatste bedrijf van het spel dat begon toen De Gaulle op 
aandringen van Churchill werd toegelaten tot de tafel van de overwinnaars van de 
tweede wereldoorlog. De medezeggenschap over politieke levensvragen van het 
verslagen buurland die uit deze klapstoel voortvloeide, hebben de Fransen in een halve 
eeuw bekwaam uitgebuit. Zoals Adenauer in 1951 vanwege een terugkeer als gelijke in 
het statengezelschap instemde met het Franse plan dat van Duitse kolen Europese kolen 
maakte (en kort erna zelfs met een plan om van Duitse soldaten Europese soldaten te 
maken), zo stemde Kohl er in 1989 mee in, om Frankrijk en zijn andere West-Europese 
partners gerust te stellen, dat de D-mark een Europese munt werd. De eenwording zou 
er gezien de Amerikaanse steun ook zonder deze concessie zijn gekomen, maar dan in 
een wantrouwende omgeving. ‘Wij hebben vrienden nodig’, legde de bondskanselier uit 
aan president Bush. Wel was dit de laatste ronde. Met de Duitse vereniging en de 
bijbehorende verdragen raakte Parijs de politieke troefkaart van voormalige overwinnaar 
kwijt. 
 
Vanaf januari 1990 versnelden de gebeurtenissen. ‘De geschiedenis sleurde ons met zich 
mee’, schreef sovjetleider Gorbatsjov later.300 De situatie in Oost-Duitsland werd 
onhoudbaar. De economie stortte in, de autoriteiten verloren de controle. In februari 
ging Kohl naar Moskou. Gorbatsjov had te kampen met de afscheiding van de Baltische 
staten. Tot ieders verbazing ging hij akkoord met een Duitse eenwording, zonder 
dreiging, en de tevoren aangeboden voedselhulp en miljarden D-mark aan financiële 
steun graag aanvaardend. Voor zijn trotse adviseur had Kohl ‘de sleutel voor de 
eenwording’ uit het Kremlin meegenomen.301 Na Parijs legde ook een verzwakt Moskou 
                                                 
* Hoewel het niet expliciet werd uitgesproken, was de link tussen eenwording en munt voor de 
betrokkenen evident. Enkele dagen na de Straatsburgse Top zei Mitterrand in de Franse ministerraad: ‘De 
Duitsers hebben begrepen dat ze niet tegelijkertijd een enorme haast aan de dag kunnen leggen – althans 
in de ogen van sommigen – ten opzichte van het Oosten en tegelijk de dingen vertragen in het Westen.’ 
(Mitterrand, 13 december 1989 in: Bozo, Mitterrand, 152) Ook Kohl erkent in zijn memoires tussen de 
regels: ‘meine Bemühungen, die europäische Währungsunion und die deutsche Frage voneinander zu 
trennen, waren zunächst wenig erfolgreich. Schließlich gelangten wir aber doch noch zu Kompromissen’. 
(Kohl, Erinnerungen, 1011) 



 164 

zich bij het onafwendbare neer, de blokkade inruilend voor (financiële) 
onderhandelingsruimte. Na deze doorbraak stond weinig de eenheid nog in de weg. Dat 
Kohls tien-punten-plan uit november geen kalender kende bleek een voordeel; dankzij 
de krachtige historische stroom kon de overgangstijd worden ingekort. De Amerikanen 
zagen, in de woorden van hun president, ‘the tide of history in Germany and across 
Eastern Europe’ hun kant opgaan en hielpen door ‘to push, guide, and manage, to the 
extent possible, the positive currents that were flowing.’302 

In maart 1990 eindigden vrije Oost-Duitse verkiezingen in een overwinning 
voor de partij van de bondskanselier. In april erkende Kohl de Oder-Neisse grens met 
Polen. In juni en juli aanvaardde Gorbatsjov in gesprekken met Bush en Kohl dat 
Duitsland de Navo als militair bondgenootschap mocht kiezen. In september lag er een 
finaal akkoord van de ‘2+4’. De tweede wereldoorlog was formeel afgesloten. De enige 
inperking op de Duitse soevereiniteit was een zelfopgelegd verbod op kernwapens (een 
bevestiging van wat in de verdragen van Parijs van 1954 was opgenomen). Op 3 oktober 
1990 vierde Duitsland de eenheid. Twee maanden later won Kohl de verkiezingen. 

Het statengezelschap was aan de westzijde herschikt. Hoe verder met de 
oostzijde en met de Europese gezamenlijkheid? 
 

Delors’ hybris (17 januari 1990) 
 
In Brussel ontwaarde men in de historische herfst van 1989 kansen. De politieke 
dynamiek in Oost-Europa werd er graag vergeleken met de economische dynamiek die in 
West-Europa was teweeggebracht door de ‘doelstelling 1992’ voor een binnenmarkt. 
 ‘De Geschiedenis versnelt. Wij moeten ook versnellen’, zei Commissievoorzitter 
Delors in oktober 1989 in een lezing in Brugge. ‘Ik ben altijd een aanhanger van een 
politiek van kleine stappen geweest (..), maar vandaag neem ik daar afstand van, want de 
tijd heeft ons ingehaald. De Gemeenschap moet een kwantumsprong maken.’ De 
besluitvormingsprocedures waren ontoereikend ‘om ons in staat te stellen de 
versnellingen van de Geschiedenis te beantwoorden’.303 Hoe het bestuur anders kon, 
daarover dacht de baas van de binnensfeer nog na. 
 Delors zag de gebeurtenissen in Duitsland en erbuiten met vertrouwen aan. Sinds 
zijn aantreden in 1985 had hij zowel bij het publiek als bij de regeringsleiders groot gezag 
verworven. Het moment leek gekomen dit te kapitaliseren. Al voor de Val van de Muur 
had zijn instelling een bijrol in het Oostblok gekregen. Tijdens een grote internationale 
conferentie in juli 1989 was de Commissie door de Amerikanen gevraagd de donorhulp 
aan de prille democratieën Polen en Hongarije te coördineren. Dit smaakte naar meer. 
Opvallend was dat Delors het tien-punten-plan van Kohl zonder aarzelen steunde, waar 
deze hem erg dankbaar voor was. 
 In het nieuwe jaar waagde Jacques Delors de sprong. Op 17 januari 1990 zette 
hij zijn visie uiteen in Straatsburg. Thema van zijn Parlementsrede was de rol van de 
Gemeenschap in de woelige wereld. Zou het, in plaats van steeds achter de feiten aan te 
hollen, niet beter zijn eerst ‘de essentiële gemeenschappelijke belangen van de lidstaten 
te definiëren en zo hun pad bij te lichten’? Een Europese buitenlandse politiek was 
nodig. En daarmee ook een Europese uitvoerende macht. Onverschrokken bepleitte 
Delors ‘la transformation de la Commission en un véritable exécutif responsable. La 
logique des pères du Traité de Rome comme l’efficacité et les défis du monde extérieur 
commandent de parier sur cette (..) solution.’ Uiteraard zou de Commissie/regering 
verantwoordelijk zijn ‘devant les institutions démocratiques de la future Fédération.’304 
Ook dit grote woord was eruit. Een week later gaf hij er op de Franse televisie zelfs een 
kalender bij: ‘Mijn doel is dat Europa voor het einde van het millennium een echte 
federatie is.’305 
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 Deze ideeën vielen slecht in enkele Europese hoofdsteden. In Londen zag 
Thatcher haar diepste wantrouwen over de Brusselse pretenties bevestigd. In Parijs riep 
Mitterrand tijdens het Delors-interview thuis voor de televisie uit: ‘Mais c’est idiot! De 
quoi se mêle-t-il? Jamais personne en Europe ne voudra de cela. A force d’être extrémiste, 
il va faire échouer ce qui est faisable.’306 
 Zijn biograaf noemde deze episode Delors’ Icarus-moment. Gedragen door de 
gebeurtenissen dacht hij een moment te kunnen vliegen. Betrokkene overleefde niettemin 
de val; de niet versagende steun van Kohl fungeerde als vangnet. Maar van februari 1990 
tot november 1991 hield de Commissievoorzitter geen grote toespraken meer over 
Europa’s politieke toekomst. De historische stroom tilde niet de Gemeenschap op, maar 
was een zaak van de Twaalf. 
 

‘Het moment is gekomen’ (19 april 1990) 
 
In het voorjaar van 1990, nadat ook het Kremlin met de Duitse eenheid had ingestemd, 
verplaatste de aandacht zich naar het continent als geheel. Want niet alleen was Duitsland 
terug, ook was Rusland weg. Een immense ruimte viel open. Heel langzaam daagde bij de 
Twaalf in West-Europa het besef dat achter het IJzeren Gordijn meer dan honderd 
miljoen mensen woonden die zichzelf als ‘Europeanen’ beschouwden. Veertig jaar lang 
had men hen zo’n beetje vergeten. Afgezien van opwellingen van sympathie voor de 
opstanden in Boedapest (1956), Praag (1968) en Gdansk (1980–1981) domineerde aan de 
westzijde onverschilligheid jegens wat in de beeldvorming een grijsbruine massa van 
woonblokken, fabriekswalmen, geheime politie en lege winkelschappen was. 
 Al negen dagen na de Val van de Muur had de Franse president, in zijn rol van 
roulerend Raadsvoorzitter van de Twaalf, een diner voor de regeringsleiders georganiseerd 
in Straatsburg. Onderwerp van deze speciale Top was niet de Duitse vereniging. Voor deze 
kwestie, die iedereen door het hoofd spookte, was dit geen passend forum. Ze werd 
buiten het gesprek gehouden (ervan afgezien dat Thatcher het bij het dessert niet meer 
uithield en heftig tegen Kohl uitviel). Onderwerp was wel de situatie in Midden- en Oost-
Europa, noodprogramma’s, forse leningen aan Polen en Hongarije, wie weet een nieuw 
Marshallplan. Daarover spraken de disgenoten unisono in termen van Europese eenheid en 
solidariteit. De Belgische premier Martens, al sinds 1979 lid van het gezelschap, 
constateerde vergenoegd: ‘Voor de eerste keer zaten we rond de tafel een politiek 
onderwerp te bespreken, als een regering op Europees niveau.’307 Het was een bijzonder 
moment. Op 18 november 1989 werd de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
Twaalf voor de situatie van na en achter het IJzeren Gordijn de facto aanvaard. Het 
precedent toonde tevens waar die verantwoordelijkheid lag: aan de tafel van de 
verzamelde regeringsleiders. 
 Na de versnelling in de Duitse vereniging, die alle zenuwen had geraakt, zetten de 
Twaalf in het voorjaar van 1990 het gesprek over de eigen identiteit voort. De muntunie 
die men zich eind 1989 had voorgenomen scheen al niet meer afdoende als antwoord op 
de Val van de Muur. Een verdere, ‘politieke’ versterking van Europa scheen nodig. 
Commissie en Parlement vonden dat al langer, maar ook enkele regeringen begonnen dit 
te betogen. 
 De Belgische regering verkende in maart 1990 het terrein. In een memorandum 
aan de Twaalf noemde ze de Gemeenschap ‘het ankerpunt’ in het veranderlijke continent. 
Van daaruit redeneerden de Belgen twee kanten op. Enerzijds moest het anker worden 
versterkt, de ‘institutionele machinerie’ verstevigd. (Hierop volgde een orthodoxe 
wensenlijst: minder veto’s in de Raad, versterking van Commissie en Parlement.) 
Anderzijds dienden de Twaalf, om een anker te kunnen bieden, ‘een werkelijk 
gezamenlijke buitenlandse politiek’ te ontwikkelen. De ontwikkelingen in oostelijk Europa 
leerden dat de bestaande informele samenwerking tekortschoot. Conclusie: ‘Als het waar 
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is dat de Twaalf zichzelf als richtpunt [focal point] van een toekomstige, pan-Europese 
integratie beschouwen, dan is de enige logische handelwijze dat ze als een politieke entiteit aan 
de discussies deelnemen.’308 Dit betekende niet alleen een Ostpolitik met zijn twaalven, 
maar ook een gezamenlijke opstelling tegenover grootmachten Amerika en Rusland in 
dezen. De Belgische wens van Europese politieke eenheid naar buiten, een naoorlogse 
constante, werd verbonden met de plicht gezamenlijk te handelen aan de oostgrens. 
 Hoewel de federalistische strekking van de Belgische plannen niet in alle lidstaten 
goed viel, groeide het gevoel dat er iets moest gebeuren. Maar wat? De doorslag gaf, zoals 
vaak, een Duits-Frans initiatief. De bondskanselier wilde zijn partners geruststellen dat de 
nationale eenwording plaatsvond in een Europees kader. Ook vond Bonn dat het 
Europese Parlement meer macht verdiende. Kohl drong vanaf februari bij Mitterrand aan 
samen een institutionele vernieuwing te lanceren. De Franse president aarzelde; hij nam 
‘Straatsburg’ niet serieus en wilde niet door Bonn in federalistische richting worden 
meegezogen. Maar beter à quatre mains gespeeld dan Kohl alleen achter de piano gelaten. 
Zo stuurden beide heren op 19 april 1990 een korte maar krachtige brief naar hun tien 
collega-regeringsleiders. 

‘Gezien de diepgaande omwentelingen in Europa, de voltooiing van de 
binnenmarkt en de verwezenlijking van een Economische en Monetaire Unie’, aldus de 
kanselier en de president, ‘beschouwen wij het als noodzakelijk de politieke constructie van het 
Europa van de Twaalf te versnellen.’309 Onder verwijzing naar een steeds uitgesteld 
voornemen schreven ze: ‘Wij menen dat het moment is gekomen ‘het geheel van de 
verhoudingen tussen de lidstaten te transformeren in een Europese Unie’.’310 Een 
‘politieke unie’, dat was de elastische term waarop de Duitse en Franse visies elkaar 
konden ontmoeten. Op de Parijse Top van 1972 hadden de regeringsleiders van de Negen 
gezegd dat ze een ‘unie’ wilden vormen. Niemand wist wat het precies betekende, maar 
die vaagheid was ook een voordeel. Meermaals hadden de leiders de doelstelling herhaald, 
laatstelijk in 1985, zonder dat het tot concrete stappen had geleid. Nu was dus volgens 
Kohl en Mitterrand ‘het moment gekomen’. Het wachten was voorbij. 

Eén belangrijke precisering. Kohl en Mitterand schreven niet: de Gemeenschap 
moet een Unie worden (zoals de betreffende metamorfose doorgaans wordt samengevat). 
Nee, ze lokaliseren de oorsprong van de Unie in ‘het Europa van de Twaalf’, in ‘het geheel 
van de verhoudingen tussen de lidstaten’, oftewel in de tussensfeer van de lidstaten. 
Tussen een uitbreiding van de Gemeenschapssfeer en een gedeeltelijke formalisering van 
de ledensfeer zit een wezenlijk verschil, door de Nederlandse diplomatie anderhalf jaar 
later tot haar schade veronachtzaamd. 

Hoe de leden hun samenzijn moesten vormgeven was open. Erg dwingend waren 
de Duits-Franse aanwijzingen niet. De onenigheden tussen beide briefschrijvers waren 
semantisch weggemoffeld of tot compromis uitgewerkt. Een unie vergde, zo betoogden 
ze, vergroting van de democratische legitimiteit en doelmatiger instellingen (Bonn), 
coherentie tussen economische, monetaire en politieke handelingen (beide) én een 
gemeenschappelijk buitenlands beleid (Parijs). 
 
Kort na de Frans-Duitse brief besloten de Twaalf, bijeen als Europese Raad in Dublin, 
een regeringsconferentie over een politieke unie te houden. Deze zou starten in december 
1990, tegelijk met die over de muntunie. Dit vooruitzicht versnelde de gedachtenvorming. 
Elke lidstaat ging bedenken wat er voor zichzelf en voor de kring als geheel te winnen 
viel. Een greep uit de wensenlijst: buitenlandse politiek en defensie (Frankrijk, Duitsland, 
België en Spanje); burgerschap (Spanje, Griekenland); meer macht voor het Parlement 
(Duitsland, Italië en de Benelux); meer sociale politiek (dezelfden en Frankrijk); strenger 
milieubeleid en meer concrete voordelen voor de burgers (Denemarken); meer geld voor 
arme regio’s (de zuidelijke lidstaten). Wat een ‘unie’ ook mocht beduiden, men stevende af 
op een totaalonderhandeling en een herstichting. 
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 Margaret Thatcher maakte deze niet meer mee. Na de Val van de Muur had zij de 
status quo gewild inzake Duitsland maar de eenheid moeten slikken. Evenzo had zij de 
status quo gewild inzake Europa maar kreeg ze nu een Unie voor de kiezen. Drie weken na 
de Duitse eenheid werd ook dat pleit beslecht. Op de zenuwslopende Top van Rome van 
28–29 oktober 1990 committeerde de premier zich niet aan de doelstellingen die de 
Twaalf voor muntunie en politieke unie vaststelden. Het was elf tegen één. Het isolement 
van Londen was volledig. Thuis deed Thatcher verslag van de Top in het Lagerhuis. 
Uitgedaagd door vragen van de oppositie liet ze zich onverwacht gaan: ‘The President of 
the Commission, Mr. Delors, said at a press conference the other day that he wanted the 
European Parliament to be the democratic body of the Community, he wanted the 
Commission to be the Executive and he wanted the Council of Ministers to be the 
Senate. No! No! No!’311 Ook ondermijnde ze het Britse alternatief voor de 
eenheidsmunt waar haar eigen ministers steun voor poogden te vinden. Na deze woeste 
performance nam haar immer loyale oud-minister van buitenlandse zaken Howe ontslag 
als vice-premier. Zijn motief, twee weken later uitgespeld in een doodstil Lagerhuis: 
‘The Prime minister’s perceived attitude towards Europe is running increasingly serious 
risks for the future of our nation’.312 Een opstand in haar partij volgde. Op 22 november 
1990 wierp Thatcher de handdoek in de ring. Ook deze sterke, ja onbuigzame politica 
hield de strijd tegen Europa’s in 1989 ontketende geschiedenis niet langer dan één jaar 
en enkele dagen vol. 
 

Zwarte Maandag (30 september 1991) 
 
De gedeeltelijke omvorming van de tussensfeer tot Unie, die de Britten niet konden 
tegenhouden, stuitte ook van Gemeenschapszijde op verzet. Tijdens de 
regeringsconferentie van 1991 poogden aanhangers van het communautaire model het 
gevaar van een Unie af te wenden. Op maandag 30 september, tien weken voor de 
afsluitende Top van Maastricht, bleek dit streven tot mislukken gedoemd. 

Tevoren scheen de zaak niet kansloos. In 1985 was het voornemen van de Tien 
een Unie op te richten, waar vooral Rome en Parijs op hadden aangedrongen, dankzij 
verzet van de Benelux en de Commissie en tot genoegen van Londen geëindigd in de 
‘Europese Akte’. Het was qua naam en inhoud een onleesbaar wijzigingsverdrag, dat de 
Gemeenschap intact liet: nuttig voor de binnenmarkt, geen publieke herstichting. 
Feitelijk poogde de Commissie deze operatie in 1991 te herhalen, ditmaal in samenspel 
met Nederland. Vandaar Delors’ toenmalige voorkeur voor een ‘Europese Akte Bis’.313 
Dit codewoord betekende: aangezien de verhoopte sprong naar een Europese federatie 
nog niet doorgaat (zoals de Commissievoorzitter in zijn Icarus-moment een jaar eerder 
had ervaren), mag er ook geen Unie komen. Net als zes jaar eerder moest alle 
ontwikkeling blijvend passen in de cocon van de Gemeenschap. 

Het nieuwe, onderschatte element was de druk van buiten. De noodzaak voor 
de Twaalf na 1989 naar buiten toe als eenheid te spreken beslechtte het fascinerende 
getouwtrek over naam en structuur van het verdrag, waarin de ongrijpbare strijd tussen 
de sferen zich uitdrukte, in het voordeel van een Unie. Hoe als Twaalf tot de wereld te 
spreken? De bestaande informele buitenlandpolitieke samenwerking was te zwak, dat 
erkende bijna iedereen. Ze was reactief, declaratoir en dwong de leden tot niet veel meer 
dan informatie-uitwisseling (‘ik ga zus en zo doen’) en elkaar raadplegen (‘wat zouden 
jullie ervan vinden?’). Men was niet verplicht zelfs maar te streven naar een gezamenlijk 
standpunt. Anderzijds lag het blootstellen van buitenlandse politiek aan de 
Gemeenschapsregels erg gevoelig. Dan zou het Hof in Luxemburg diplomatieke acties 
mogen veroordelen, het Parlement erover meepraten en formeel alleen de Commissie 
voorstellen doen. Dit druiste in tegen een gevoel van nationale soevereiniteit van de 
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lidstaten. Het dilemma: de informele regels waren niet dwingend genoeg en de 
Gemeenschap bood een te krappe jas. Een tussenoplossing was nodig. 

Vanwege deze gevoeligheden kwam voorzitter Luxemburg in april 1991 met een 
conceptverdrag voor een Unie. Het had drie sets regels: voor de (economische, 
monetaire, sociale) Gemeenschapszaken, voor buitenlands beleid, voor justitiezaken. Als 
je op deze drie ‘pijlers’ een dun dakje zette, had je een tempel.* Dit model was helemaal 
fout, vonden België, Nederland, Griekenland en de Commissie. Het ondermijnde de 
Gemeenschap en sloot de weg af naar een federale ontwikkeling van Europa. Zij zagen 
liever een ‘boom’: één stam, waaruit eventueel meerdere takken konden komen. 
Daarentegen steunden Groot-Brittannië, Frankrijk, Portugal en Denemarken de 
gescheiden pijlers; de Brusselse instellingen dienden zo min mogelijk grip op 
buitenlandse politiek en justitie te hebben. De andere konden met beide leven. Op de 
Top van Luxemburg van eind juni 1991 – de crisis in Joegoslavië was net uitgebroken – 
besloten de twaalf regeringsleiders het pijlervoorstel als het (niet: een) vertrekpunt voor 
een Unieverdrag te nemen. 
 Per juli 1991 nam Nederland het voorzitterschap over. In Den Haag, destijds 
nog een bastion van communautaire orthodoxie, dacht men de zaak te kunnen 
terugdraaien. Onder leiding van staatssecretaris voor Europese Zaken Dankert, een 
oud-voorzitter van het Europese Parlement, werd het Luxemburgse Unieverdrag 
herschreven. Commissieambtenaren rond Delors verleenden redactionele hulpdiensten. 
De naam voor de Twaalf werd terugveranderd van ‘Unie’ in ‘Gemeenschap’. Het 
buitenlandse beleid werd alsnog in de communautaire mal gegoten. Het oogmerk was, 
aldus de redigerende ambtenaar aan zijn minister, de pijlers ‘zo geruisloos mogelijk om 
te werken tot de ons voor ogen staande structuur’.314 Gezien het gepassioneerde debat 
hierover onder de Twaalf sinds april was de veronderstelling dat deze existentiële 
gedaantewisseling onder de radar kon blijven opmerkelijk. Niettemin lukte het Den 
Haag, dankzij een ‘verbijsterende hoeveelheid wishful thinking’,315 alle alarmsignalen van 
eigen diplomaten in Brussel en van partners te negeren. Zelfs na een zeer slecht 
verlopen ambassadeursvergadering in Brussel, op 26 september, werd de tekst niet 
teruggetrokken. 
 Op maandag 30 september vergaderden de ministers van de Twaalf over het 
Nederlandse concept voor een Gemeenschapsverdrag. De kritiek en ergernis waren 
ongekend. De Deense minister opende: onaanvaardbaar. De meeste ministers stelden 
voor terug te keren naar het Luxemburgse ontwerp uit april. Alleen de Belg Eyskens gaf 
zijn Nederlandse collega Van den Broek steun. Het was tien tegen twee. Den Haag 
capituleerde.  
 In de Nederlandse diplomatie staat dit echec bekend als ‘Zwarte Maandag’. De 
betekenis raakt echter Europa als geheel en is zelden goed verstaan. De episode is te 
duiden als een poging van de binnensfeer de geïnstitutionaliseerde gezamenlijkheid 
geheel te omvatten. Vergeefs ditmaal: er kwam geen ‘Europese Akte Bis’. Nadat ook 
voorzitter Nederland zich daarbij neerlegde, stonden de Gemeenschapsinstellingen 
alleen. Delors dreigde in november 1991, kort voor de Top van Maastricht, het 
Unieverdrag af te vallen wanneer het buitenlandse beleid een zaak tussen de staten zou 
blijven. Ook het Parlement zei eind november de tekst te willen verwerpen.316 Maar 
Commissie en Parlement hadden formeel niets over het verdrag te zeggen; het was aan 
de Twaalf. De Val van de Muur had de communautaire cocon opengebroken. 
Onstuitbaar manifesteerde zich de Unie. 
 Staten met een buitenlandse politiek, Groot-Brittannië en Frankrijk voorop, 
lieten zich deze niet uit handen nemen. Voorstellen doen voor een gemeenschappelijke 
markt is één ding, beslissen over oorlog en vrede een ander. Die verantwoordelijkheid 
konden Brusselse ambtenaren en Straatsburgse parlementariërs niet dragen, zo was het 
                                                 
* Dit beeld werd in juni 1991 bedacht door de Belgische minister Eyskens. 
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gevoelen in de hoofdsteden. De regeringsleiders spraken binnenskamers opvallend 
denigrerende taal. De Nederlandse premier Lubbers, in de zomer van 1991 met zijn 
minister Van den Broek op bezoek in het Elysée, kreeg op zijn pleidooi de instellingen 
te versterken van president Mitterrand te horen: ‘Maar wat zegt U nu? De Commissie is 
nul, het Parlement is nul, en nul plus nul is nul.’317 Tegen Major beweerde Mitterrand dat 
het Parlement ‘nog in geen honderd jaar’ legitiem zou zijn.318 Zelfs de Italiaan Andreotti, 
wiens regering er decennialang voor ijverde, scheen het bestaan van het Parlement te 
betreuren als ‘demagogische’ concessie aan federalistische retoriek.319 
 Deze dingen spraken de regeringsleiders niet hardop uit (de Britse 
uitgezonderd). Maar ze handelden er wel naar. In Maastricht legden de leiders de 
eindverantwoordelijkheid voor de buitenlandse politiek bij henzelf, verenigd in de 
Europese Raad. De versnelling van de Europese geschiedenis van 1989 mondde niet uit 
in een bekroning van de binnensfeer. Thatchers nachtmerrie en Delors’ droom kwamen 
niet uit. De clichés van de soeverein samenwerkende staten noch van de Europese 
federale superstaat pasten op de situatie. Er gebeurde iets anders. Om 
verantwoordelijkheid in de wereld te kunnen nemen maakten de Twaalf van hun 
(informele) kring gedeeltelijk een (formele) Unie. Pas in de jaren erna zou blijken hoe 
ingrijpend deze gedaantewisseling was. 
 

De vorm van de Unie 
 
Op de Top van Maastricht, 9–10 december 1991, gaven de Twaalf hun eerste serieuze 
antwoord op de Val van de Berlijnse Muur: een verdrag tot oprichting van een 
Europese Unie. Een gezamenlijke munt en een buitenlandse politiek waren de 
belangrijkste vernieuwingen. Tegelijk werd de Gemeenschap gewijzigd. Ze mocht het 
adjectief ‘economisch’ afwerpen en kreeg meer terreinen onder haar hoede. Het verschil 
tussen de Unie en de Gemeenschap is ernstig onderschat. Het raakt aan de plaats die de 
gezamenlijkheid zichzelf geeft in de stroom van de gebeurtenissen. Sleutelwoord is 
verantwoordelijkheid. 
 Aangezien Unie en Gemeenschap juridisch naast elkaar bestonden, was de 
verleiding in Brusselse kringen groot ze te beschouwen als twee concurrerende hokjes 
die elk bepaalde beleidsterreinen bevatten. Zo bezien kwamen in Maastricht 
buitenlandse politiek en justitiebeleid ‘in’ de Unie; bleven landbouwbeleid en 
concurrentieregels ‘in’ de Gemeenschap en belandden nieuwkomers cultuurbeleid en 
volksgezondheid ‘in’ de Gemeenschap. Beide hokjes hebben een eigen institutionele 
vormgeving, hetgeen uitnodigt tot analyses in termen van bevoegdheden. Welke instelling 
mag wat doen? Moeten we geen bevoegdheden scheppen of overhevelen? Het is een 
bron van bureaucratische competentiestrijd tussen de instellingen, met vooral tussen 
Commissie en Raad veel ‘blijf-af’ en ‘geef-hier’. Maar in het gepraat over juridische 
bevoegdheden wordt de politieke vraag van de verantwoordelijkheden vergeten. 

De kracht van de Gemeenschap ligt sinds 1958 op de markt, dat wil zeggen in 
het scheppen van een podium (‘gelijk speelveld’) waarop de economische actoren 
optreden. De spelers zijn bedrijven, consumenten, werkgevers, werknemers, maar niet de 
staten zelf. Europa staat niet zelf op het toneel, maar heeft de rol van marktmeester en 
een beetje van terreinknecht. Het stelsel van regels en rechten van de Gemeenschap 
betekent voor de lidstaten vooral zelfbinding, bijvoorbeeld omdat ze hun industrie niet 
zomaar staatssteun mogen geven of met Europese aanbestedingsregels te maken krijgen. 

In de Unie daarentegen, zoals in 1992 vooral vanwege de buitenlandse politiek 
ontstaan, gaat het om het organiseren van verantwoordelijkheden. Cruciaal is dat de 
gezamenlijke lidstaten zélf de speler zijn. Het gaat hier niet om het economische toneel 
van de markt, met concurrentie en innovatie en sociale of andere effecten. Nee, dit is 
het politieke toneel van de ordeverstorende gebeurtenissen, waar het draait om het 
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vinden van een antwoord op de talloze verschijningsvormen van Vrouwe Fortuna. De 
handeling bij het zekerstellen van binnenlandse of buitenlandse veiligheid kan alleen van 
de staten uitgaan. Daartoe zijn die ooit ontstaan. De fundamentele vernieuwing van de 
Unie is dat de lidstaten deze verantwoordelijkheid formeel gezamenlijk dragen. Daar zit 
de wezenlijke politisering van het verband. 
 Deze politisering heeft een belangrijk, zelden onderkend gevolg. In de 
Gemeenschap leefden de lidstaten onder de fictie van de juridische gelijkheid. Elke 
lidstaat dezelfde rechten, Duitsland evenveel als Luxemburg. Dit gaf een zekere 
spanning met de feitelijke machtsongelijkheid, maar in zoverre de Gemeenschapsregels 
van de lidstaten vooral zelfbinding vergden en ze de taken van toezicht en controle in 
handen van Europese instellingen hadden gelegd, ging het nog net. 

In de Unie is het anders. Uit de aard der zaak staan de gezamenlijke lidstaten er 
op het toneel. Zij zijn geen onpartijdige marktmeesters of dienstbare podiumknechten, 
maar de spelers van wie de handeling uitgaat. In de Unie, anders gezegd, hebben de 
lidstaten een leger, een diplomatie, een politieapparaat, macht en een geschiedenis. Deze 
kenmerken kunnen niet langer achter een gordijntje worden gestald om de juridische 
fictie van ieders gelijkheid te waarborgen, nee, ze zijn bepalend voor de vraag hoeveel 
verantwoordelijkheid ieder kan of wil dragen. En dan is het antwoord: speler Duitsland 
meer dan speler Luxemburg. Derhalve zijn de lidstaten in de Unie ongelijk – groot en 
klein, rijk en arm, met een lange of korte buitengrens, met vriendelijke of bozige 
(buiten)buren. Dit verandert de aard van hun samenzijn ingrijpend. 

Deze ongelijkheid uit zich sterk in de omgang met Vrouwe Fortuna. Om te 
beginnen hebben de lidstaten alle een eigen geografische ligging. Duitsland is vanouds 
betrokken bij economieën en ontwikkelingen in Midden-Europa. Frankrijk voelt een 
verantwoordelijkheid voor de overkant van de Middellandse Zee – van Noord-Afrika 
tot aan het Midden-Oosten – en wil daar graag andere zuidelijke lidstaten bij betrekken. 
Zweden en Polen delen sinds tsaar Peter de Grote een zorg jegens Rusland over de 
invloedssferen rond de Baltische Zee. En terwijl het voor Zweden weinig uitmaakt of 
buurland Noorwegen ooit in de ledenkring komt, bidt Polen met heel zijn hart dat 
buurland Oekraïne van de partners spoedig mag toetreden. 

Behalve ieders plaats in de ruimte is er die in de tijd. De nationale geschiedenis is 
onder meer resultaat van de manier waarop elke staat in het verleden op Vrouwe 
Fortuna heeft gereageerd – of haar heeft uitgedaagd. Indonesië heeft voor Nederland 
een andere betekenis dan voor Cyprus. Een wereldtop over racisme en het 
slavernijverleden resoneert anders in Londen dan in Warschau. De toetreding van 
Turkije heeft een andere impact op de bevolking van Wenen dan op die van Madrid. 
Over de keuze van een onafhankelijk geworden buurland voor de naam ‘Macedonië’ is 
Griekenland al bijna twintig jaar verontwaardigd (de Macedonische vorst Alexander de 
Grote was immers een Griek). 

In vergelijking met deze soms eeuwen teruggaande, goeddeels ontastbare en niet 
te formaliseren gevoeligheden van allerlei slag, is de gezamenlijke geschiedenis van de 
lidstaten als lid-staten nogal beperkt. Teruggerekend vanuit 2009 duurt ze voor de Zes 
pas een kleine zestig jaar, voor alle toetreders minder dan veertig, en voor de helft onder 
die laatste pas vijf of nog minder. Het zou dus miraculeus zijn wanneer de 
Zevenentwintig als bij toverslag in gesloten front de buitenwereld tegemoet traden, hun 
hartkloppingen en handelingsimpulsen alle op maat in een per verdrag voorgeschreven 
ritme. Evenmin als Fortuna voorspelbaar is, laat de virtù zich dwingen. 
 
Des te opmerkelijker is de sinds 1992 door de Unie gebrachte politisering van de 
gezamenlijkheid. Deze blijkt meer precies uit de verdragsbepalingen voor de 
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buitenlandse politiek.* De Twaalf geven zichzelf met ‘Maastricht’ gezamenlijke belangen, 
een hoogste gezag en het recht op nadenken over een gezamenlijke verdediging. 

Het eerste element zit in de doelstelling van de buitenlandse politiek: 
‘bescherming van de gemeenschappelijke waarden, de fundamentele belangen en de 
onafhankelijkheid van de Unie’.320 De toekenning van eigen belangen en een 
onafhankelijkheid naar buiten betekent een emancipatie van de kring ten opzichte van 
de leden. Het tweede element zit in de institutionele vormgeving: de Europese Raad zet 
de grote lijnen uit en neemt de strategische besluiten.321 Hiermee kreeg de tafel van de 
regeringsleiders – die de facto al een decennium de belangrijke Gemeenschapsbesluiten 
nam – voor het eerst verdragsrechtelijk taken toegewezen. Weliswaar voorlopig alleen 
deze, en alleen in het Unieverdrag, maar de lidstaten bevestigden dat het voor high politics 
benodigde gezag niet uit de Gemeenschapssfeer kon komen. Derde element: de 
lidstaten verklaren dat de buitenlandse politiek op termijn ‘tot een gemeenschappelijke 
defensie’ kan leiden.322 Ondanks grote aarzelingen van Groot-Brittannië, Denemarken 
en Nederland vanwege de mogelijke concurrentie voor de Navo en van Ierland vanwege 
zijn neutraliteit – alsmede actieve tegenwerking van de Amerikanen – werd deze 
bepaling opgenomen. Het taboe dat sinds het echec van de defensiegemeenschap uit 
1954 op nadenken over een Europees leger had gelegen, was doorbroken. 

Deze voorzichtige entree van de gezamenlijke lidstaten op het toneel van de 
grote politiek bracht ook een andere vraag terug: die van de geografische grens. Deze was 
in de Gemeenschapsjaren taboe. Er waren acute redenen dat ze zich na 1989 opdrong, 
met name vanwege kandidaat-leden vanachter het IJzeren Gordijn voor de poort. Maar 
de grensvraag werd in de Unie ook conceptueel onontkoombaar. Europa wilde actief 
naar buiten treden, een rol op het wereldtoneel. Voorlopig waren het slechts woorden, 
maar in de wens alleen lag een krachtmeting met andere spelers besloten, het aftasten 
van invloedssferen, inclusief geografische grenzen. 
 Een betekenisvolle juridische eigenaardigheid van de Unie moet nog worden 
genoemd. Op de Top van Maastricht had de Nederlandse Raadsvoorzitter Lubbers, 
gesteund door Commissievoorzitter Delors, verhinderd dat de Unie een rechtspersoon 
zou worden.† Het onbegrijpelijke resultaat: de Unie, het met veel tromgeroffel 
gepresenteerde nieuwe politieke verband, bestond juridisch niet. Volgens sommige 
juristen werden de handelingen van de Unie, zoals het uitzenden van soldaten, niet door 
haarzelf verricht maar door ‘de lidstaten gezamenlijk’. Anderen meenden dat de Unie in 
de praktijk desniettemin als rechtspersoon kon handelen; zo sloot de Raad in april 2001 
een akkoord met het voormalige Joegoslavië ‘uit naam van de Unie’.323 Blijkbaar 
verkeerde de Unie in juridisch schemergebied, tussen wel en niet handelingsbekwaam. 
 
De vorm van de Unie was beweeglijk. Zoals het oprichtingsverdrag een antwoord was 
op de aardschok van 1989, zo kwamen er opvolgers om te dealen met zijn naschokken. 
Belangrijkste naschok: de komst van vijftien nieuwe leden, merendeels vanachter het 
IJzeren Gordijn. Met horten en stoten, uitgedrukt in een serie verdragen, pasten de 
lidstaten hun grondslag aan de situatie aan. Op ‘Maastricht’ (ondertekend in 1992) 
volgden ‘Amsterdam’ (1997) en ‘Nice’ (2001). Daarna – maar inmiddels waren er ook 
nieuwe schokken te verwerken – een grondwetsverdrag (2004) en ‘Lissabon’ (2007). 

                                                 
* Uiteraard bracht Maastricht ook depolitisering, in de vorm van een Economische en Monetaire Unie die 
in 1999 zou ingaan. De monetaire politiek werd tot Europese zaak gemaakt maar in één moeite 
gedepolitiseerd, want toevertrouwd aan een onafhankelijke Bank. Om de stabiliteit van de ene munt te 
waarborgen bond de politiek zich de handen. Blijkbaar beschouwden de gezamenlijke regeringen zichzelf 
op dit punt dus niet als temmers van Vrouwe Fortuna, maar als haar bondgenoot (een gedachte die voor 
Parijs wezensvreemd blijft). Geen toeval dus dat de monetaire bepalingen niet in het Unieverdrag werden 
gezet, maar in het Gemeenschapsverdrag. 
† Na de publieke vernedering van ‘Zwarte Maandag’ was deze episode een minder opgemerkt 
achterhoedegevecht van de verdedigers van de Gemeenschap tegen de doorbraak naar de Unie. 
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Deze continue juridische verfijning van de onderlinge verhoudingen ging 
gepaard met een toenemende spanning tussen grote en kleine landen in de 
verdragsonderhandelingen. Doorgaans wordt deze spanning geweten aan het feit dat er 
relatief steeds meer kleine landen kwamen; de verhouding groot–klein ging van één op 
één in de beginjaren (Frankrijk, Duitsland, Italië versus de Benelux) naar zes op 
eenentwintig, anno 2009. Inderdaad maakte de groei van het ledental een aanpassing van 
het voor zes ontworpen institutionele mechaniek nodig. Vandaar een luidruchtige strijd 
om veto’s en stemmengewicht in de Raad, om zetels in het Parlement en om het aantal 
eurocommissarissen. Het was een bron van wanhoop en vermaak en van ontelbare 
krantencommentaren. Maar die spanning tussen groot en klein zat dieper. Ze vloeit 
voort uit de steeds verdergaande politisering van het verband. Het Gemeenschapskorset 
werd opgerekt. Behalve een Gemeenschap van gelijken ‘van papier’ was de 
gezamenlijkheid nu ook formeel een Unie van lidstaten ‘van vlees en bloed’. 

De lidstaten zochten dwingender instrumenten voor het bundelen van politieke 
verantwoordelijkheid. Zo benoemden ze in 1999 een ‘hoge vertegenwoordiger’ die het 
probleem van het steeds roulerende Raadsvoorzitterschap in de contacten met de 
buitenwereld zou moeten verhelpen. Ook besloot de Unie dat jaar dat ze onder eigen 
vlag militaire crisisoperaties en vredesmissies kon uitvoeren. Ze begon eveneens met 
nadenken over een gezamenlijke bewaking van de buitengrens. 

De tussensfeer werd tevens op een andere manier georganiseerd. ‘Versterkte 
samenwerking’, luidde de formule. Voorheen was het zo dat als enkele leden iets wilden 
ondernemen maar niet de hele club meekregen, ze dat buiten het verdrag om moesten 
doen; zo was bijvoorbeeld de paspoortunie ‘Schengen’ ontstaan. Vanaf 1999 mocht zo’n 
groepje onder bepaalde voorwaarden van het clubgebouw gebruikmaken, vanuit de 
gedachte dat andere leden zouden aanhaken. Het was een manier om met name Britse 
en Deense blokkades van nieuwe Europese initiatieven te omzeilen. Deze vernieuwing 
werd in Brusselse kringen enthousiast begroet als kans op ‘voorhoedes’, ‘flexibiliteit’ en 
‘kern-Europa’. In de buitenlandse politiek was er de variant van de ‘constructieve 
onthouding’, waarbij een lidstaat die niet wilde meedoen met een bepaald optreden zijn 
veto niet uitsprak, zich niet committeerde, maar wel ‘in een geest van wederzijdse 
solidariteit’ aanvaardde dat het optreden de Unie bond.324 Zo zocht men vormen die 
ieders zelfstandigheid waarborgden en toch gezamenlijk inspelen op de situatie mogelijk 
maakten. 
 In het verdrag van Lissabon (2007) werd het juridisch onderscheid tussen de 
Gemeenschap en de Unie opgeheven. De Gemeenschap verdween, de Unie bleef over. 
De instellingen bleven dezelfde, met dien verstande dat de Europese Raad van 
regeringsleiders nu voor alle beleidsterreinen de richtinggevende besluiten zou nemen. 
Tevens besloot het gezelschap van nationale leiders zichzelf een vaste voorzitter te 
geven, vanwege de vertegenwoordiging naar buiten. Deze figuur maakt de Unie politiek 
tot één lichaam. Het was de luidruchtig becommentarieerde pendant van een stille 
juridische omwenteling die elders in het verdrag werd voltrokken: ‘De Unie heeft 
rechtspersoonlijkheid.’325 

Deze laatste vernieuwingen pasten echter minder bij de naschokken van 1989 
dan bij het tijdvak na 2001, waarin, na de gebeurtenissen op het eigen continent, ook die 
in de wereld de aandacht vroegen. 
 

Nieuwe leden & de grens 
 
Wat te doen met de andere zijde van het IJzeren Gordijn? Ondanks de fraaie verhalen 
over het ‘einde van de Europese deling’ heerste er na 1989 een onbehagen in de West-
Europese hoofdsteden. Men hield het liever zoals het was. 
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Dit werd haarfijn opgemerkt. De Tsjechische president Václav Havel schreef: 
‘Four years after the fall of communism, it can be said without much exaggeration that 
this momentous historical event has caused the democratic West some major 
headaches. For all we know, many a Western politician’ – en de auteur had er in de 
Praagse Burcht ongetwijfeld velen op de thee gehad – ‘may occasionally wonder, in the 
privacy of his mind, whether it might not have been a mistake to support the struggles 
for self-liberation within the Soviet bloc (even though that support was mainly verbal 
and moral).’ De voormalige Tsjechische dissident bespeurde in het Westen een 
‘nostalgie’ naar de dagen van sovjetheerschappij. De wereld was toen prettig eenvoudig 
dankzij een duidelijke en begrijpelijke vijand, die doorgaans de status quo verkoos en 
onderlinge meningsverschillen tot bagatel maakte. ‘All that has vanished’, aldus Havel, 
‘The old order has collapsed, but no one has yet created a new one. Meanwhile, the 
‘postcommunist world’ is constantly springing new surprises on the West: nations 
hitherto unheard of are awakening and want countries of their own. Highly improbable 
people from God knows where are winning elections.’326 Ook de Poolse minister 
Geremek verklaarde op de vraag of zijn land begin jaren negentig solidarnosc van de 
Gemeenschap ervoer: ‘Ik zal een eerlijk, geen diplomatiek antwoord geven. Nee, wij 
hadden niet de indruk dat er een uiting van solidariteit was van de kant van Europa 
jegens de nieuwe landen.’327 

Hoofdpijn of niet, vanaf 9 november 1989 wisten de Twaalf dat hun 
gezamenlijke leven zou veranderen.* In een metafoor van de Duitse minister Fischer 
was met de Val van de Muur de ‘achterwand’ van het Europese huis verdwenen.328 Er 
gaapte een gat. De Sovjet-Unie liet een machtsvacuüm achter dat door een nieuwe 
ordening zou moeten worden gevuld, op het gevaar af van instortende economieën en 
werkloosheid, wegvallend staatsgezag en criminaliteit, ja zelfs burgeroorlogen, 
vluchtelingenstromen in en komend van de oostzijde van het continent. Deze 
verschijningen van Vrouwe Fortuna zouden niet alle keurig aan de buitengrens halt 
houden. Na enkele jaren aarzelen besloten de regeringsleiders van de Twaalf in 1993 
hun kring in beginsel voor de jonge Midden- en Oost-Europese democratieën te 
openen. Hoewel de westerse welvaart een grote aantrekkingskracht had op de 
kandidaten, gaf voor de Twaalf niet de wens de Europese markt met circa honderd 
miljoen consumenten uit te breiden de doorslag. Eerder het besef dat ook de eigen 
veiligheid gediend was met stabiliteit in de oostelijke helft van het continent. De 
Balkanoorlogen toonden vanaf 1991 dat nationalistische rivaliteiten nog even 
ontwrichtend konden werken als voor 1939. Een verijdelde coup in Moskou, zomer 
1991, herinnerde eraan dat de welwillendheid van het Kremlin geen natuurgegeven was. 

Zeker Duitsland, het enige land dat zelf door de Koude Oorlog doorkliefd was 
geweest, voelde de noodzaak van een ‘overkoepelende Europese orde’.† De Duitse en 
de Europese deling werden er al decennialang in elkaar gelezen en gespiegeld. Najaar 
1989 verzekerde bondskanselier Kohl steeds dat Duitse eenheid en Europese 
eenwording ‘twee keerzijden van dezelfde medaille’ waren.329 In het Straatsburgse 

                                                 
* Machiavelli: ‘Maar aangezien alles op aarde in beweging is en stilstand niet bestaat, zal er altijd 
vooruitgang of verval zijn, en zullen keuzes die je verstandelijk afwijst je vaak worden opgedrongen. En 
zo kan het gebeuren dat een staat die gemaakt is (..) voor handhaving van de status quo, door de 
omstandigheden tot expansie wordt gedwongen.’ (Machiavelli, Discorsi, I.6) 
† De Duitse minister Fischer in 2000: ‘Eine auf Westeuropa beschränkte EU hätte es dauerhaft mit einem 
gespaltenen Staatensystem in Europa zu tun gehabt: in Westeuropa die Integration, in Osteuropa das alte 
Gleichgewichtssystem mit seiner anhaltend nationalen Orientierung, Koalitionszwängen, klassischer 
Interessenpolitik und der permanenten Gefahr nationalistischer Ideologien und Konfrontationen. Ein 
gespaltenes europäisches Staatensystem ohne überwölbende Ordnung würde Europa dauerhaft zu einem 
Kontinent der Unsicherheit machen, und auf mittlere Sicht würden sich diese traditionellen Konfliktlinien 
von Osteuropa auch wieder in die EU hinein übertragen. Gerade Deutschland wäre dabei der große 
Verlierer.’ (Joschka Fischer, Humboldtrede 12 mei 2000) 
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Parlement zei hij: ‘Europa is niet alleen Londen, Rome, Den Haag, Dublin en Parijs, maar 
ook Warschau, Boedapest, Praag en Sofia – en natuurlijk ook Berlijn, Leipzig en 
Dresden.’330 Een dubbelzinnig charmeoffensief. 

 
De Osterweiterung van de kring na 1989 werd niet alleen gedreven door Duitsland, ze ging 
ook in Duitsland van start. Op 3 oktober 1990, met de Duitse vereniging, werd Oost-
Duitsland geabsorbeerd in de Bondsrepubliek. Tegelijk werd het betrokken grondgebied 
deel van de Gemeenschap. Het was een geopolitieke uitbreiding zonder toetreding. 
Deze Europese dimensie werd door Bonn erkend; op het Duits-Duitse eenheidsfeestje 
waren Commissievoorzitter Delors en Parlementsvoorzitter Barón Crespo aanwezig, als 
enige buitenlandse gasten. Hoewel de Duitse situatie uitzonderlijk was, schiep dit toch 
een precedent: een voormalig lid van het Warschaupact behoorde nu tot de Navo en de 
Gemeenschap. 

Terecht schreef de Duitse hoogleraar Oost-Europese geschiedenis Karl 
Schlögel: ‘Die Einigung Europas ist 1989 über die Europäer gekommen. Sie ergab sich, 
unerwartet. (..) Es mögen sich manche einbilden, sie seien Herren des Verfahrens, 
genannt ‘Osterweiterung der EU’. Das ist eine bequeme und beruhigende Illusion, eine 
Selbsttäuschung. Wie bei allen großen geschichtlichen Ereignissen und Vorgängen 
handelt es sich, tektonische Vorgängen gleich, um wilde, quasi naturprozeßhafte 
Vorgänge, in denen die vermeintlichen Akteure eher Getriebene als Antreiber, eher 
Improvisatoren denn Strategen sind.’331 Het onafwendbare resultaat van de klap van 
1989: de kring van lidstaten groeide in twintig jaar van Twaalf naar Zevenentwintig. 
Eerst kwam Oost-Duitsland erbij (1990); ten tweede de neutrale staten Oostenrijk, 
Zweden en Finland (1995); ten derde de Midden-Europese staten Polen, Tsjechië, 
Slowakije, Hongarije en Slovenië, tegelijk met de ex-sovjetrepublieken Estland, Letland 
en Litouwen en de eilanden Malta en Cyprus (2004); ten vierde de Zwarte-Zee-staten 
Bulgarije en Roemenië (2007). 

De tweede stap in de na-Muurse uitbreiding, na de Duitse vereniging, was de 
toetreding van Oostenrijk, Zweden en Finland. Deze sequentie wordt wel eens vergeten. 
De drie landen, militair neutraal, lagen tijdens de Koude Oorlog in een grijs gebied 
tussen de Amerikaanse en de Russische invloedssfeer. Finland had een twaalfhonderd 
kilometer lange grens met de Sovjet-Unie en was na 1945, gezien het sovjetoptreden in 
Polen of Estland, allang blij dat zijn onafhankelijkheid door de Russen werd erkend. Pas 
na de val van het sovjetrijk in 1991 durfde het eigenstandige buitenlandpolitieke stappen 
te zetten. Zweden, neutraal sinds 1814, oordeelde mede gezien de buitenlandpolitieke 
samenwerking van de lidstaten dat het beter buiten de Gemeenschap kon blijven. 
Oostenrijk, als verslagen nazi-bondgenoot door de vier grootmachten bezet, had in 
1955 met neutraliteit ingestemd in ruil voor een snellere terugtrekking van de Russische 
troepen. Nu het Kremlin zijn militaire schaduw minder ver wierp en het continent in 
beweging raakte, openden zich perspectieven. In economisch opzicht vormden de drie 
met Noorwegen, IJsland en Zwitserland de Europese Vrijhandelsassociatie. Deze 
lichtere institutionele structuur was na het vertrek van oprichter en drijfkracht Groot-
Brittannië vooral aantrekkelijk voor wie geen lid van de Gemeenschap wilde of kon zijn. 
Nadat pogingen tot een de Twaalf en de Zes overkoepelende organisatie waren mislukt, 
stapten Wenen, Stockholm en Helsinki over van de ene naar de andere club.* Zo werden 
de Twaalf in 1995 de Vijftien. 

De derde en de vierde stap in de oostelijke uitbreiding betroffen de staten die na 
1989 onder het sovjetijs uitkwamen. Polen en Hongarije klopten het eerste op de poort 
van de Twaalf; andere volgden. Er ontspon zich een langjarig ritueel rond de drempel. 
De soms bittere onderhandelingen gingen gepaard met een palet aan diplomatieke 
                                                 
* Van de andere leden van de Associatie had de Noorse regering dat ook gewild, maar de Noorse 
bevolking stemde (net als in 1972) per referendum tegen. 
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overgangsvormen en -termijnen. Vanaf 1993 was de uitkomst niettemin duidelijk. De 
lidstaten beseften wat ze zelf in het stichtingspact hadden opgeschreven: ‘elke Europese 
staat’ mocht in beginsel binnen. Toen ging het nog om de eisen en de timing. De eisen 
leidden tot een indrukwekkende transformatie van de kandidaten. Grondwetten werden 
herschreven, wetboeken aangepast, Europese marktregels ingevoerd, 
minderheidsrechten erkend, alles om over de drempel te mogen. De timing leidde tot 
een dans van heimelijke vertraging (de leden, met hun eigen tempi) versus 
verwachtingsvolle versnelling (de niet-leden buiten). Op de achtergrond drong 
Washington aan op snelheid. Op 1 mei 2004 kwamen de eerste acht staten waarvan het 
grondgebied voorheen in de Russische invloedssfeer lag de Unie binnen, tegelijk met 
twee Middellandse-Zee-eilanden. Polen was van deze Tien veruit de grootste; het werd 
de zesde grote lidstaat aan een tafel met nu vijfentwintig stoelen. Roemenië en Bulgarije, 
die hun achterstand op de buren in economische en rechtstatelijke ontwikkeling 
onderweg niet hadden ingehaald, volgden in 2007. 

 
Het uiteenvallen van Joegoslavië in een serie bloedige burgeroorlogen (1991–1999) was 
de grootste naoorlogse catastrofe op het Europese continent. Vrouwe Fortuna hield 
huis op een manier die men na 1945 niet meer voor mogelijk had gehouden: een 
meerkoppige draak van gewelddadig nationalisme, meer dan honderdduizend doden, 
ruim een miljoen daklozen en verdrevenen, vernietiging van steden en historisch 
erfgoed, koele moordpartijen op burgers. Het was een huiveringwekkend drama. 

De lidstaten spraken veel over het geweld in hun achtertuin maar waren notoir 
onmachtig de strijdende partijen zelfs maar te scheiden. Hun onderlinge onenigheid 
stookte het vuur eerder op. Een diplomatiek dieptepunt was de eenzijdige erkenning 
door Duitsland van Slovenië en Kroatië, enkele weken na de Top van Maastricht waar 
men tot een gemeenschappelijke buitenlandpolitiek had besloten. Even leek het of 
Europa weer terug was bij de breuklijnen uit 1914, waarbij Bonn en Wenen de Kroaten 
steunden en Parijs en Londen de Serven. Uiteindelijk waren het Amerikaanse vliegtuigen 
die in 1995 een staakt-het-vuren tussen Servische en Bosnische strijders afdwongen. Ze 
vlogen over de hoofden van de verbaasde Europeanen heen. Hoewel Washington de 
Balkan als een regionale, dus Europese zaak beschouwde, bleken de Vijftien niet 
handelingsbekwaam. Dit ervoer men vooral in Londen en Parijs als een diepe 
vernedering.* 

Pas toen in Kosovo eenzelfde genocide dreigde als in Bosnië trok het Westen, 
ditmaal inclusief Europa, een ‘rode lijn’.332 De Duitse minister: ‘De catastrofe op de 
Balkan schudde de Europese leiders wakker, en zette ze in beweging, niet zonder de 
druk van de publieke opinie.’333 Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland namen het 
voortouw in een slotronde van diplomatie tussen Kosovaren en Serviërs. Toen dit niets 
opleverde steunden ze de Amerikanen bij het gebruik van geweld. In maart 1999 
bombardeerde de Navo Servië. Europa had regionale verantwoordelijkheid genomen. 
‘Zeker’, erkende de Franse minister in 1999, ‘het was een optreden van de Europeanen, 
eerder dan van de Unie als zodanig en haar instellingen (..), maar dat doet niets af aan de 
getoonde samenhang.’334 Opvallend aan de Kosovo-oorlog was dat het de eerste 
oorlogsdeelname van Duitsland sinds 1945 was. Het land had naast Londen en Parijs 
een leidende rol opgeëist, onder meer met een beroep op zijn gelijktijdig roulerend 
Unievoorzitterschap. Vanaf 1999 stond Europa’s grootste lidstaat zichzelf opnieuw een 
militaire rol op het wereldtoneel toe. De boetedoening scheen voorbij. 

                                                 
* De vernedering van 1995 bracht Groot-Brittannië en Frankrijk terug in hetzelfde schuitje. Net als het 
gezamenlijk beleefde Suez-debacle, dat veertig jaar eerder hun wegen deed scheiden, was het een 
psychologisch beslissend moment. De ervaring legde de basis voor een hechtere defensiesamenwerking 
tussen beide ex-grootmachten, in 1998 in Saint-Mâlo afgesproken en nadien in Europees verband 
uitgebouwd. 
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Joegoslavië is inmiddels in zeven opvolgerstaten uiteengevallen. Deze hebben 
alle, net als Albanië, het vooruitzicht over de drempel van de Unie te eindigen. Slovenië 
ging al binnen (2004), Kroatië en Macedonië zitten in de wachtkamer, met Servië, 
Bosnië en Montenegro zijn akkoorden gesloten. Ook Kosovo, sinds 2008 de facto een 
protectoraat van de Unie, heeft een ‘Europese roeping’. Dat zal de teller op Vierendertig 
brengen. 
 
Deze geopolitieke bewegingen naar het oosten, die nog geen eindpunt vonden, dwingen 
de Unie na te denken over haar grens. De noodzaak er een te definiëren was lang taboe. 
Het vereist in alle situaties groot politiek zelfbewustzijn een grens te trekken.* In het 
vertoog van het Europese project was het extra moeilijk. De notie van een grens werd 
geassocieerd met het statengezelschap, met de geopolitieke balans en de oorlogen 
waaruit men in 1950 juist had willen ontsnappen. 

De moeilijkheid zit aan de oostzijde. In het noorden, westen en zuiden vindt het 
continent geografische markeringen in de Noordkaap, de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse Zee. In het oosten daarentegen strekt zich een open vlakte duizenden 
kilometers uit, voorbij Kiev, voorbij Moskou, voorbij de Oeral... Hoe hier een streep te 
trekken? Mocht dat wel? Tot het Brusselse retorische standaardrepertoire in de vroege 
jaren 2000 behoorde dat elke oostelijke markering van de Unie ‘een nieuw IJzeren 
Gordijn’ zou zijn, dus eigenlijk een reïncarnatie van het kwaad. Het leek of men het 
probleem ontweek door het (ruimtelijk) vooruit te schuiven, naar het adagium van 
tsarina Catharina de Grote: ‘De enige manier om mijn grenzen te verdedigen is ze 
verder weg te leggen’.335 Hoewel een kind begreep dat de Europese Osterweiterung niet tot 
aan Japan zou doorgaan, was het verboden te vragen waar ze zou ophouden. 

Inmiddels is deze preutsheid op haar retour. Vanaf 2003 hebben de lidstaten 
nagedacht over een politiek van ‘nabuurschap’. Toen de Tien toetreders van 2004 bijna 
in de haven waren, kwam er aandacht voor wat ‘erachter’ lag. Het verdrag van Lissabon, 
waarin de grensvraag zelf nog steeds wordt vermeden, bevat wel een prominent artikel 
over nabuurschap.336 Dit betekent een erkenning van het bestaan van buren. Niet buren 
van de lidstaten afzonderlijk – die waren er altijd al – maar buren van de lidstaten 
gezamenlijk. Het is een stap naar de bepaling van een grens (‘Hier houdt mijn huis op en 
begint jouw huis’). De clausule vraagt een ruimtelijke zelfdefinitie. Ze is dus een element 
in de geopolitieke volwassenwording van de gezamenlijkheid. 

Over de oostelijke grens beslist, bij gebrek aan geografische markering, de 
politiek. Het nieuwe feit was dat Rusland, na als het ware een decennium in de touwen 
te hebben gehangen, zich vanaf 2000 opnieuw als grootmacht met imperiale ambities 
manifesteerde. Een Russische toetreding tot de Unie werd onwaarschijnlijk. Dit 
scherpte tenminste het denken. De vraag ging luiden: waar houdt de (potentiële) zone 
van de Europese ledenkring op en begint die van Rusland? In de betreffende 
tussenruimte beschouwen onder meer Oekraïne, Moldavië en Georgië zich (gedeeltelijk) 
als ‘Europees’. Een lidmaatschap van deze en andere ex-sovjetrepublieken zou 
inmiddels niet meer een antwoord op de sovjetimplosie van 1989/1991 zijn, maar een 
nieuwe zet in het geopolitieke spel tussen de Europees-Atlantische structuren en het 
Kremlin.† De vraag is nog niet beantwoord. 

                                                 
* George Kennan, bondig als altijd: ‘In every attempt to define a circle of countries associating together 
for some political purpose, the greatest difficulty is never whom to include but always whom to exclude.’ 
(George F. Kennan, Memoirs I, 412) 
† Opmerkelijk: toen het Georgische leger in augustus 2008 de afvallige regio Zuid-Ossetië binnenviel en 
zo een oorlog met Rusland uitlokte, ontving president Saakasjvili de internationale pers in zijn werkkamer 
met achter zich de Georgische én de Europese vlag. Het was een signaal aan de wereld: wij zijn een staat 
op Europese grond en dus met een aanspraak ooit tot de Unie te behoren – de Unie hier evident als (met 
Amerika verbonden) veiligheidsblok. 
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Dan is er, in het zuidoosten, de republiek Turkije. Dit grote land, zelfverklaarde 
brug tussen Europa en Azië, lid van de Navo sinds 1952, tekende een associatieakkoord 
met de Zes in 1963, klopte formeel op de poort van de Twaalf in 1987, vormt een 
douane-unie met de Vijftien sinds 1995 en is toegelaten als kandidaat-lid in 1999. Sinds 
2005 vinden onderhandelingen plaats die ertoe kunnen leiden dat Europa de Bosporus 
oversteekt. Toch leeft bij meerdere leden, waaronder Parijs en Berlijn, de gedachte van 
een permanente tussenstatus. Wel of niet de poort open voor Turkije? Het is een van de 
grote vragen die de Europese lidstaten hebben te beantwoorden. De strategische, 
geopolitieke dimensie en de symbolische, identiteitsdimensie zijn beide immens. Deze 
kwestie kan wel vooruitgeschoven maar niet ontweken worden. De komende jaren 
zullen beslissen; de uitkomst is ongewis. 

Ten slotte zijn er in de Europese geografische ruimte, aan het uiterste 
noordwesten en in het centrum, de niet-leden Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het 
zijn de laatste drie leden van de Europese Vrijhandelsassociatie. Zij zouden van club 
kunnen veranderen, zoals het in oktober 2008 zwaar door de kredietcrisis getroffen 
IJsland scheen te willen doen, maar niemand dwingt hen. 

Alles bijeen is een Unie van 35 leden waarschijnlijk, van 40 niet ondenkbaar. 
 
Deze geografische en politieke bewegingen hebben de aard van het politieke Europa 
gewijzigd. De implicaties voor de machtsverhoudingen in de institutionele binnensfeer 
zijn veelbesproken. Belangwekkend is ook dat het grondgebied van de Unie steeds meer 
samenvalt met dat van het Europese statengezelschap als geheel. De selecte kring van 
Zes die zich opwierp als voorhoede voor alle Europese staten is naar lidmaatschap 
steeds minder te onderscheiden van het wijdere concert. Het in 1950 ingebouwde telos is 
haast uitgewerkt. De hooggestemde roeping, die na 1989 een plicht werd, bijna vervuld. 

Dit betekent niet dat de gezamenlijkheid haar werkingskring simpelweg heeft 
vergroot. Nogmaals Schlögel, aan de vooravond van de toetreding van de Tien van 
2004: ‘Europa ist im Übergang, aber nicht von A nach B, wie viele kluge Leute zu 
wissen glauben, sondern von einem alten Zustand A, den wir alle kennen, zu einem 
Zustand, der wir nicht kennen – weder in Ost noch in West. (..) Auch Westeuropa ist 
für eine lange Zeit aus der europäischen Geschichte, aus dem Erfahrungs- und 
Lebenszusammenhang Europas herausgefallen. Auch für ‘EU-Europa’ gibt es eine Art 
von ‘Rückkehr nach Europa.’’337 

Het betekent wel dat de Unie de eerbiedwaardige naam ‘Europa’ niet langer ijdel 
gebruikt. 

 
2 Na de Torens 

 
 Op 11 september 2001 bevonden de roulerende voorzitter van de Europese 
Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor 
buitenlandse zaken zich in de datsja van wijlen partijleider Chroetsjov, in Jalta. Een 
beladen plaatsnaam. Vond er een heropvoering plaats van het fameuze beraad waarop in 
1945 de Europese landkaart was hertekend? Dat niet. Het trio Verhofstadt, Prodi en 
Solana zat op de Krim voor de jaarlijkse topontmoeting Europese Unie-Oekraïne. 
 Toen de heren die middag nieuws bereikte van een aanslag in New York braken 
ze de ontmoeting op. Tijdens de terugvlucht naar Brussel wisten ze dat er duizenden 
mensen in de Twin Towers zaten, niet dat die reeds waren ingestort. Beelden hadden ze 
niet gezien. Onderweg werd een tamelijk conventionele verklaring opgesteld. De 
verrassing kwam bij aankomst op het Brusselse vliegveld, aan het begin van de avond: 
een opgewonden massa van tweehonderdvijftig journalisten stond te wachten. ‘Ineens 
drong door dat het nieuws huge was.’338 

Geen ‘Jalta’, wel een veranderde wereld. 
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Het einde van het einde van de geschiedenis 

 
De Val van de Berlijnse Muur maakte zo’n indruk op tijdgenoten dat na 1989 de gedachte 
kon postvatten dat dit de gebeurtenis was die aan de Geschiedenis een einde had gemaakt. 
De finale klap. De rest zou naspel zijn. De gedachte werd filosofisch opgetuigd door de 
Amerikaanse intellectueel Fukuyama in zijn aan Hegel ontleende these van ‘het einde van 
de geschiedenis’, gelanceerd in de zomer van 1989. Kort gezegd betoogde hij dat van de 
twee natuurlijke menselijke strevingen, te weten het verlangen naar gelijkheid en het 
verlangen de beste te zijn, de eerste werd bevredigd door de liberale democratie en de 
tweede door de markteconomie. De voorhoede Noord-Amerika, West-Europa en Japan 
kende beide en had daarmee het historische eindstadium bereikt, aldus Fukuyama; de rest 
van de wereld zou volgen. Een vreedzame wereld lag in het verschiet. 

Dit verzadigde geschiedbeeld beviel de Europeanen goed. Nooit meer een 
onverwachte bezoekster voor de deur. Nog even de oosterburen over de eindstreep 
loodsen en dan zat het werk erop. Beter, hun op het recht gebaseerde statenorde scheen 
een loffelijke historische voorpost. Zei niet de Amerikaanse president Bush in oktober 
1990: ‘I see a world building on the emerging new model of European unity, not just 
Europe but the whole world, whole and free’?339 
 Het duurde een tijdje voor men besefte dat het ‘einde van de geschiedenis’ een 
ander woord was – critici zouden zeggen: het ideologische rookgordijn – voor de pax 
americana, de Amerikaanse hegemonie van de jaren negentig. Na het einde van de Koude 
Oorlog was het land de spil geworden in een unipolaire wereldorde, militair en 
technologisch oppermachtig, hoeder en voornaamste begunstigde van een vermeend 
statenloze economische ‘globalisering’. In Washington groeide de imperiale neiging het 
nationale belang in termen van een universele missie te gieten, macht en deugd te 
vereenzelvigen. Amerika’s militaire macht was het centrale geopolitieke feit. Als Europa 
sinds 1989 na de geschiedenis leefde, dan nog steeds onder de Amerikaanse paraplu. 

De terroristische aanslagen van 11 september 2001 brachten een snelle omslag in 
het westerse politiek-historische bewustzijn teweeg. Al na enkele dagen betitelde de 
Amerikaanse publicist Kaplan het tijdvak 1989–2001 als het ‘twaalfjarig bestand’.340 Hij 
bedoelde: terugkeer van conflict, machtsdenken, primaat van nationale veiligheid over 
universele mensenrechten. Commentatoren vatten de omslag samen in de uitdrukking 
‘terugkeer van de geschiedenis’. Het was meer dan de mediaopwinding van het moment. 
Degenen in posities van politieke verantwoordelijkheid ervoeren het evenzeer. De Duitse 
minister Fischer publiceerde vier jaar later het boek Die Rückkehr der Geschichte. Die Welt 
nach dem 11. September und die Erneuerung des Westens.341 Het in enkele dagen 
uitgekristalliseerde geschiedbesef bleek tamelijk duurzaam. 
 
De schok van 11 september was voor de Europeanen een dubbele. Enerzijds was er de 
vrees voor islamitisch terrorisme in eigen huis. Aanslagen als in New York en Washington 
konden ook in Londen, Madrid of Amsterdam worden gepleegd, temeer daar ze 
gedeeltelijk in Europa waren voorbereid. Anderzijds was er het besef van de Amerikaanse 
kwetsbaarheid. Dit laatste had op Europa een ander effect dan op de aangevallene zelf. 
De paraplu van de beschermheer was lek. Dat maakte het extra moeilijk vol te houden dat 
deze niet bestond. 

De reactie heet van de naald was er een van onvoorwaardelijke solidariteit. De 
Europese Navoministers besloten op 12 september de clausule ‘een aanval op één is een 
aanval op alle’ van kracht te verklaren. De Europese kranten schreven: ‘Wij zijn allen 
Amerikanen’. Europese leiders deden een wedstrijdje wie het eerste in het Witte Huis was. 
(De Franse president won, gevolgd door de Britse eerste minister en de Duitse minister 
van buitenlandse zaken.) Opvallend was dat de Unie die eerste dagen geen rol vond. De 
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Duitse bondskanselier opperde meteen op de 12de een Top te beleggen; dit werd 
afgewezen.342 De roulerende Raadsvoorzitter, Belgisch premier Verhofstadt, moest 
meermaals op persconferenties toegeven dat hij president Bush nog niet aan de telefoon 
had gekregen. De Witte-Huis-medewerkers die hem moesten doorverbinden wisten niet 
wie de Belg was. 

Toch kon een europarlementariër ruim twee maanden later beweren: ‘Bin Laden 
heeft misschien meer gedaan voor de Europese integratie dan wie ook sinds Delors.’343 
De Vijftien vonden namelijk wel een krachtig gezamenlijk antwoord op het terrein van 
de binnenlandse veiligheid. Op 21 september 2001 – niet meteen, maar een week later – 
kwam de Europese Raad in speciale zitting bijeen. De regeringsleiders verklaarden dat 
de strijd tegen het terrorisme meer dan ooit een prioriteit was. De Europese Raad 
‘instrueerde’ de ministers van justitie binnen drie maanden de belangrijkste maatregelen 
gereed te hebben.344 Dit was ongebruikelijk dwingende taal. (Men proeft er hoe, naar het 
woord van Carl Schmitt, de noodtoestand toont wie de soeverein is.) In december 
aanvaardden de lidstaten een gezamenlijke definitie van ‘terrorisme’. Dit betekende een 
begin van een harmonisering van strafrecht, die enkele maanden eerder nog ondenkbaar 
leek. Tegelijk werd een politiek akkoord bereikt over een Europees arrestatiebevel, 
eveneens een kwestie waar al jaren vruchteloos over werd gesproken. Voor bepaalde 
zware misdrijven zouden rechters een andere lidstaat relatief eenvoudig om uitlevering 
van verdachten kunnen verzoeken. Dit was zeer ingrijpend voor de nationale 
rechtssystemen. 
 Pas toen de emotie minder hevig was en een verhouding ten opzichte van de 
geraakte beschermheer Amerika moest worden bepaald, begonnen de problemen. 
 

Het hoofd van de tafel 
 
De Europeanen steunden de Amerikanen onverkort bij hun eerste buitenlandpolitieke 
respons op de aanslagen, de omverwerping van het Afghaanse Talibanregime, in 
oktober 2001. Maar over de voorgenomen tweede respons van Washington, de 
omverwerping van het Irakese regime van Saddam Hoessein – aan het Amerikaanse 
thuispubliek gepresenteerd als onderdeel van dezelfde war on terror – raakten de 
Europeanen bitter verdeeld. 

De leiders van Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Denemarken en Portugal en van 
de kandidaat-landen Tsjechië, Polen en Hongarije hadden vooraf onverkort steun aan 
Washington betuigd, in een ingezonden brief in de Wall Street Journal.* Daarentegen 
waren onder meer Frankrijk, Duitsland en België fel tegen de Amerikaanse inval in Irak 
gekant. De Europese ruzies hadden geen invloed op de beslissingen van het Witte Huis 
en het Pentagon. Op 20 maart 2003 vielen Amerikaanse troepen Irak binnen; op 9 april 
viel Bagdad. 
 
Onder de schaduw van de Irakoorlog werd in Brussel door vertegenwoordigers uit alle 
lidstaten en de Europese instellingen gesproken over de toekomst van de Unie. De 
Europese Conventie, een jaar eerder ingesteld, twijfelde het voorjaar van 2003 aan 
zichzelf. Hoe kon je een grondwetsverdrag ontwerpen terwijl de lidstaten verscheurd 
waren over oorlog en vrede? Het zou surrealistisch aandoen. Toch brak de Irakcrisis dit 
Europese gesprek niet. 

De buitenlandse politiek nam in het zelfbeeld van de Conventie een voorname 
plaats in. Een Unie die ‘met één stem’ op het wereldtoneel zou spreken was voor veel 
van de conventieleden het mooist haalbare resultaat. Misschien kon enige 

                                                 
* Ondertekenaars van deze ‘Brief van de Acht’, 30 januari 2003, waren Aznar, Barroso, Berlusconi, Blair, 
Medgyessy, Miller, Rasmussen en Havel, respectievelijk eerste minister van Spanje, Portugal, Italië, Groot-
Brittannië, Hongarije, Polen en Denemarken en president van Tsjechië. 
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meerderheidsbesluitvorming worden ingevoerd, had een werkgroep einde 2002 na 
pittige interne discussie bepleit. Een andere aanbeveling was de instelling van een 
Europese ‘minister van buitenlandse zaken’. Feit is dat het werk aan de betreffende 
verdragsartikelen tijdens de Irakcrisis achter de schermen stillag. Eerst tijd voorbij laten 
gaan, was het parool. 

In de Conventie maakte nadien de redenering opgang dat de lidstaten de voor 
een buitenlandse politiek noodzakelijke ‘gezamenlijke wil’ ontbeerden (dat was evident), 
dat deze niet per decreet of verdrag kon worden afgedwongen (dat was voor 
federalistische hardliners even slikken) en dat men dus op zijn best voorbereidingen 
voor de toekomst kon treffen. Rond die denklijn verzamelde vicevoorzitter Dehaene 
een consensus.  

Toch is het spreken in termen van ‘politieke wil’ enigszins misleidend. Alsof die 
wil kan worden losgezien van de vorm waarin hij zich uitdrukt. Terecht schreven twee 
politiek analisten, in een andere context: ‘to suggest, as some analysts have, that only 
‘political will’ is needed for governments to coordinate their policies internationally is 
disconcertingly like Molière’s suggestion that all that is needed to cure sleeplessness is a 
‘dormitive potion’.’345 Er is een plaats nodig waar een gezamenlijke wil gestalte kan 
krijgen.  

In de Unie is de Europese Raad die plaats. Aan hun gezamenlijke tafel stelden 
de regeringsleiders de grote lijnen van het buitenlands beleid vast. Als ze het oneens 
waren, was het er niet. Maar als ze het eens waren, wel. En naarmate ze er langer samen 
zaten, de gezamenlijke belangen steeds groter werden of althans convergeerden met 
ieders nationale belangen, kwam dat vaker voor. 

Velen vonden deze situatie onbevredigend. Onenigheid aan die hoogste tafel 
zou Europa sprakeloos maken. Kort gezegd kan men kiftende disgenoten op twee 
manieren in het gareel krijgen: met regels of met gezag. De eerste optie, het in de 
verdragssfeer brengen van het Europese buitenlandse beleid, werd in de Conventie 
bepleit door europarlementariërs, de Commissie, nationale parlementariërs en 
regeringsvertegenwoordigers van enkele kleinere landen (maar niet die van de kandidaat-
leden). Het zou een uitbouw betekenen van de bevoegdheden waarover de Commissie 
beschikte voor onder meer handelspolitiek en noodhulp aan de Derde Wereld. Maar – 
voor wie eraan twijfelde – het was tussen januari en maart 2003 duidelijk geworden dat 
deze optie irreëel was. De vertegenwoordigers van de grote landen, Londen en Parijs 
voorop, wensten hun high politics niet door de regels van de binnensfeer te laten binden. 
Deze twee lidstaten hadden de sterkste diplomatie, een kernmacht en een permanente 
zetel in de Veiligheidsraad. Terwijl de kleinere lidstaten kosteloos uit naam van een 
algemeen belang meerderheidsstemming voor Europese buitenlandse politiek konden 
bepleiten, hadden beide ‘glorieuze naties’ ook iets te verliezen. Tegelijk erkenden Parijs 
en ook Londen dat gezamenlijk optreden in veel gevallen wenselijk was. Daarom kozen 
zij voor een tafel met groter gezag. 

Alle lidstaten hebben een geografische en historische plaats in de wereld, ook 
zonder het verdrag. Wil je samen sterk staan, dan is het zaak bestaande posities, relaties 
en belangen niet als betreurenswaardige relicten te beschouwen, maar te verbinden. Dat 
gaat het beste daar waar ze verbindbaar zijn. 
 
Het idee was de Europese Raad een vaste voorzitter te geven. Het zesmaandelijks 
roulerende voorzitterschap baarde met name de grote lidstaten zorgen, zeker gezien de 
aankomende uitbreidingen. De voorzitter van de Europese Raad was woordvoerder van 
de Unie in de wereld. Maar wat als er een internationale crisis uitbrak wanneer Malta of 
Tsjechië voorzitter zou zijn? Het toenemende ledental maakte die kans groter. Leiders 
van de kleinere landen zouden lang niet altijd met gezag namens Europa tot andere 
politieke machten kunnen spreken. Dat de Belg Verhofstadt na 11 september 2001 
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telefonisch niet tot het Witte Huis was doorgedrongen en dat de Griek Simitis in het 
voorjaar van 2003 niets had kunnen doen om de Europese verscheurdheid over Irak te 
voorkomen waren voortekenen. Het alternatief was iemand voor een aantal jaren tot het 
hoofd van de tafel te benoemen. 
 De gedachte leefde in Parijs al langer. Conventievoorzitter Giscard d’Estaing – 
dezelfde die de Europese Raad in 1974 had opgericht – beschouwde het als zijn missie 
invoering te bewerkstelligen. President Chirac steunde hem van harte. In de loop van 
2002 schaarden ook Groot-Brittannië en Spanje zich achter het plan, bij monde van 
Blair en Aznar. Vanwege de achternamen van het drietal regeringsleiders sprak men van 
het ‘A-B-C’-voorstel. Wat nog miste in dit front was de D van Duitsland. Berlijn zag 
echter weinig in het plan. De Duitsers wilden liever de Europese binnensfeer versterken. 
Naar goed gebruik zetten Parijs en Berlijn een compromis in elkaar. Het werd publiek 
gemaakt op 15 januari 2003, een week voor de veertigste verjaardag van het door De 
Gaulle en Adenauer gesloten Frans-Duitse Vriendschapsverdrag.346 De kern ervan was: 
én een vaste voorzitter van de Europese Raad én de verkiezing van de 
Commissievoorzitter door het Parlement.* Na deze Frans-Duitse deal was momentum 
voor een vaste tafelheer onstuitbaar. 
 De kleine lidstaten waren ongerust over het voorstel. Zij ontwaarden er een 
machtsgreep van de groten in, een ondermijning van de Commissie. De strijd 
verplaatste zich van het principe echter al snel naar de ‘bevoegdheden’ van de vaste 
voorzitter van de Europese Raad. Giscard had die in een concepttekst nogal dik 
aangezet, zodat alle energie van de tegenstanders opging aan het snoeien ervan. Hij of 
zij mocht geen eigen kantoor of eigen taken hebben. Uiteindelijk ontstond een 
consensus rond de bezweringsformule dat de vaste voorzitter een Chairman van de 
hoogste tafel zou worden en geen Président van Europa. 
 Twee zinnetjes uit de verdragstekst zijn belangrijk. (Beide stonden in het 
grondwetsverdrag van 2004 en overleefden tot in het Lissabonverdrag van 2007.) Ten 
eerste: ‘The President of the European Council shall, at his level and in that capacity, 
ensure the external representation of the Union on issues concerning its common 
foreign and security policy’.347 Derhalve is de vaste voorzitter de persoon die op het 
hoogste niveau – lees: in het Witte Huis of het Kremlin – namens Europa spreekt. De 
Unie beschikte sinds 1999 over een hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, 
maar deze kon je niet naar Bush of Poetin sturen. In die vacature werd nu voorzien. 

De tweede belangrijke regel luidt: ‘De voorzitter van de Europese Raad kan geen 
nationaal mandaat uitoefenen’.348 In dit zinnetje schuilt een revolutie. Aan deze tafel 
heeft de nieuwe voorzitter als eerste geen nationale stoel.† Terwijl de voorzitters tot op 
heden altijd een dubbele pet op hebben – Merkel namens Europa én Duitsland, 
Topolánek namens Europa én Tsjechië – draagt deze persoon er maar één. Zodoende 
zal een vaste voorzitter van de Europese Raad de Unie veel beter dan de nationale 
regeringsleiders én beter dan de Commissievoorzitter of de Parlementsvoorzitter 
kunnen vertegenwoordigen. Hij spreekt namens een hoofdstad noch namens ‘Brussel’ 

                                                 
* Hoezeer de Franse helft van dit plan tegen de Duitse zin was bleek op een besloten bijkomst van de 25 
regeringsvertegenwoordigers in juni 2003. De Franse vertegenwoordiger verklaarde er dat het ‘zeer 
belangrijk’ was dat er in het nieuwe verdrag een vaste voorzitter van de Europese Raad zou komen. De 
Duitse minister Fischer nam daarop het woord en zei: ‘Inderdaad, deze persoon is heel belangrijk. Maar 
hij moet vooral niets doen.’ (Fischer, 11 juni 2003, door: Jacques Keller, gesprek met auteur, 16 januari 
2009.) 
† De Commissievoorzitter is ook lid van de Europese Raad, maar de hamer van het roulerende 
voorzitterschap gaat aan hem voorbij. Hij spreekt dus nooit namens de Europese Raad als geheel. Zijn 
stoel aan die tafel is wel vitaal voor de band tussen de lidstatensfeer en de binnensfeer. De in 
gemeenschapskringen vereerde Delors begreep dit het beste; hij beschouwde het forum van de 
regeringsleiders niet als concurrent van zijn instelling, maar benutte het – dankzij goede contacten met 
zowel Mitterrand als Kohl – als bron van politiek gezag voor zijn eigen plannen. 
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of ‘Straatsburg’, maar namens de gezamenlijke lidstaten. Bovendien doet hij dat behalve 
naar buiten ook naar binnen, jegens de nationale bevolkingen. 

Verdragsmatige bevoegdheden heeft de voorgestelde belichaming van de Unie 
weinig. Hij of zij zal het moeten hebben van persoonlijke kwaliteiten – gezag bij de 
leden aan tafel en publiek charisma voorop – en van gebeurtenissen die Europa tot 
handelen noden. Virtù wachtend op Fortuna, Fortuna wachtend op virtù. 
 
Beseffend dat de geschiedenis niet voorbij is, dat met diplomatieke verklaringen en 
noodhulp het buitenlandpolitieke arsenaal niet is uitgeput, zonder te wachten op 
institutionele vernieuwingen, heeft de Unie sinds 2001 op tal van plaatsen in de wereld 
gehandeld. Zij heeft daarbij eenmaal het hoogste offer van een eigen burger gevraagd.  

Tot voor kort scheen dit ondenkbaar. Met enige ironie schreef een Duitse 
intellectueel in 2004 (tevens verwijzend naar de toenmalige, mede door Habermas’ 
grondwetspatriottisme geïnspireerde pogingen een Europese grondwet op te stellen): ‘If 
the real litmus test of European unity is the willingness ‘to die for Solana’, as the British 
Times once put it, then perhaps reasoned patriotism is simply not enough. (..) There are 
certainly no large European conscript armies waiting to be mobilized by the idea that 
‘dulce et decorum est pro Javier mori.’’ 349 
 De Unie heeft geen leger. Dit taboe uit 1954 staat. Toch is er een gezamenlijke 
veiligheidspolitiek, onder meer rustend op ad hoc samenwerkingsverbanden tussen 
nationale legers. Met veel getelefoneer krijgt men manschappen en materieel bijeen. 
Soms lukt dat, soms niet. De verantwoordelijke generaal Bentégeat, in een klein 
kantoortje in Brussel, sprak met gevoel voor Europese paradoxen van een ‘permanent 
niet-leger’.350 
 Sinds 2003 ontplooit de Unie crisismissies buiten de grenzen, zowel militaire als 
civiele, gericht op veiligheid en/of de opbouw van rechtstatelijke structuren. Aan het 
begin van 2009 waren over de hele wereld operaties gaande, met duizenden mensen. 
Een militaire en een politiemissie in Bosnië, een omvangrijke politiemissie in Kosovo. 
Ook ging een waarnemingsmissie naar de Kaukasus om het staakt-het-vuren na de 
Russisch-Georgische oorlog van augustus 2008 te controleren. Verder zijn er missies 
van rechters, politieagenten en grenspostbewakers in de Palestijnse gebieden, in Irak en 
in Afghanistan. 
 Einde 2008 stuurde de Unie enkele schepen naar de golf van Aden om tegen 
Somalische piraten op te treden. Deze belemmerden de veiligheid van de duizenden 
schepen die via het Suezkanaal van of naar Europa varen. Op de grens van Tsjaad en de 
Democratische Republiek Congo zijn meer dan drieduizend militairen uit negentien 
lidstaten actief om de veiligheid te bewaken, met name nabij het drielandenpunt Tsjaad, 
Congo, Soedan.  

Het was nabij dit punt, op maandag 3 maart 2008, dat Gilles Polin, een sergeant 
met kleine Europese vlag op zijn Franse uniform, werd gedood door schoten van het 
Soedanese leger. Het onderdeel in kwestie bestond uit Zweedse, Ierse, Belgische, 
Oostenrijkse en Franse soldaten, onder gezag van een Franse kapitein. De hele operatie 
stond onder commando van een Ierse luitenant-generaal. Bij de begrafenis van sergeant 
Polin, negen dagen later, waren aanwezig: de Franse president Sarkozy, de Franse 
ministers van binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en defensie, alsmede de hoge 
vertegenwoordiger voor het buitenlandse beleid van de Unie, Javier Solana. 

Aldus rommelt de Unie onder druk van de onontkoombaarheid van Vrouwe 
Fortuna de randen van de hoge politiek binnen. Verbazingwekkend, gezien het verleden. 
Crisisbeheersing met Europese soldaten in Centraal-Afrika of elders gaat ver uit boven 
een diplomatie van woord en gebaar alleen, waartoe de Unie einde jaren negentig nog 
veroordeeld scheen. Anderzijds is het veel bescheidener dan – stel – met eigen troepen 
of kanonneerboten de Oekraïense Krim uit Russische handen willen of kunnen houden. 
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Zoals een betrokken minister de stand van de Europese buitenlandse politiek 
samenvatte: ‘Vergeleken met vroeger is het heel wat. Vergeleken met wat nodig is, is het 
niets.’ Om waarschuwend te besluiten: ‘We zullen hiervoor een hoge prijs betalen. De 
geschiedenis is meedogenloos.’351 
 
 3 Na vandaag 
 
 Hoe dit verder gaat? Wetenschappers kunnen modellen maken, bevolkingscijfers 
extrapoleren, energievoorraden doorrekenen, moderniseringsprocessen veronderstellen, 
zeespiegels meten en nog veel meer. Maar toch kan het vandaag een 8 november zijn, of 
een 10 september. Wat de tijd morgen brengt, is open. 
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III  

 
 DE ZOEKTOCHT NAAR PUBLIEK 

 
 

Courts and aristocracies have the great quality which rules the multitude, 
though philosophers can see nothing in it – visibility. 

 
Walter Bagehot (1867)352 
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 DE STRIJD OM HET APPLAUS 
 
Is Europa wel echt of bestaat het alleen op papier? En hoe kun je eigenlijk vaststellen of 
het echt is? 

Ieder beseft dat deze kwestie een subjectieve dimensie heeft. Het verschil tussen 
een ‘echt’ Europa en een ‘op papier’ heeft te maken met wat zich afspeelt in de harten 
en hoofden van de bevolking. De politieke leiders ervaren dit ook. Zij weten dat ze hun 
gezamenlijke macht ontlenen aan iets ongrijpbaar mentaals en vrezen permanent dat dit 
hun ontglipt. In een rapport dat hij schreef in 1975 op verzoek van zijn acht Europese 
collega’s (en dat dus aan hen was gericht) drukte de Belgische premier Tindemans deze 
ongerustheid aldus uit: ‘Het volstaat niet dat onze lotsgemeenschap werkelijk is; ze moet 
ook als zodanig worden waargenomen.’353 Dit geeft een boeiende perspectiefwisseling. 
Blijkbaar staat voor de leiders niet een papieren Europa tegenover een levend Europa, 
maar een politieke werkelijkheid (voor hen onbetwijfelbaar) tegenover de waarneming 
ervan door de bevolking (een vraagteken). Het eigenaardige is vooral dat die waarneming 
de ervaren politieke werkelijkheid volgens de Belgische premier nog ‘werkelijker’ zou 
maken. Hoe kan dit? 

Dit raakt aan het klassieke probleem van de status van sociale verschijnselen. In 
tegenstelling tot de natuurwetenschappen hebben de sociale wetenschappen (inclusief 
geschiedenis, recht, filosofie) te maken met de betekenis die mensen aan verschijnselen 
toekennen. Geld, regeringen of huwelijken bestaan omdat wij geloven dat ze bestaan. 
Toch zijn deze zaken ‘objectief’ in de zin dat hun eigenschappen niet alleen een kwestie 
van smaak of morele keuze zijn. Verhelderend in dit verband werkt het onderscheid dat 
de Amerikaanse filosoof John Searle maakte tussen ‘brute feiten’ en ‘institutionele 
feiten’. Een bruut feit is dat de zon op 93 miljoen kilometer van de aarde staat. Een 
institutioneel feit is dat Obama president van Amerika is. Brute feiten vereisen taal om 
ze te formuleren, maar bestaan onafhankelijk van waarneming of taal. Institutionele 
feiten daarentegen kunnen alleen in de sociale werkelijkheid bestaan. 

Een institutioneel feit ontstaat wanneer met een gemeenschappelijke 
aanvaarding een rol en functie wordt toegekend aan iets (een persoon, object of 
gebeurtenis) die het anders niet zou hebben (een president, een voorzittershamer, een 
verjaardag). Searle spreekt van ‘statusfunctie’. Hij geeft het voorbeeld van een stam die 
een forse stenen muur om het dorp heeft, die indringers buiten houdt. Stel dat die muur 
door de jaren heen verbrokkelt tot een laag rijtje stenen. Stel dat de stam en de 
buurstammen dat rijtje stenen wel blijven erkennen en zich gedragen alsof je er nog 
steeds niet overheen kunt klimmen. Dan heeft de stenenrij de statusfunctie van 
symbolische grens verworven. Met die stap is een institutioneel feit geboren. 

Er zit iets magisch in de schepping van institutionele feiten, die ons aan hun 
bestaan kan doen twijfelen. Ze hebben geen fysieke oorzaak. Vaak rusten ze op een 
taaldaad, zoals het huwelijk dat wordt bekrachtigd door een wederzijds ‘ja’. Soms rusten 
ze op conventies die ver in de tijd teruggaan, zoals dat de familie Van Oranje in 
Nederland het staatshoofd levert. Wie wil weten waarom eigenlijk, vindt geen bodem. In 
laatste instantie volgt op het waarom een daarom. Een sociale orde bestaat zogezegd uit 
vele dwarsverbanden, maar ga je de diepte in dan blijkt hij te zweven boven een leegte 
van toeval en willekeur. 

De werking van geld illustreert de bodemloosheid. Heel vroeger bestond geld 
alleen als gouden en zilveren munten. Toen ontdekten bankiers dat ze het goud konden 
opslaan en in ruil daarvoor een certificaat uitreiken aan de crediteur. Weer later bleek dat 
je het goud ook kunt vergeten: de certificaten volstaan. De bank geeft biljetten uit en 
zolang iedereen gelooft dat het geld die waarde vertegenwoordigt, geldt het. Wanneer de 
mensen het vertrouwen erin verliezen, wordt een biljet van honderd euro weer een 
waardeloos stukje papier. 
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De meeste institutionele feiten – een land, een munt, een taal – maken deel uit 
van de sociale wereld waarin we zijn opgegroeid. Ze zijn vanzelfsprekend geworden. 
Hun duurzaamheid wordt in sommige gevallen gewaarborgd door statusbewijzen, zoals 
een koopakte of een trouwring. Institutionele feiten kunnen ketens vormen, onderlinge 
verbanden aangaan. Bijvoorbeeld: een bepaald geluid geldt als belofte, een bepaalde 
belofte geldt als contract, een bepaald contract geldt als huwelijk. Of: wie een bepaalde 
knop indrukt brengt zijn stem uit, alle stemmen opgeteld geven een verkiezingsuitslag. 
Zo bezien worden moderne samenlevingen bijeengehouden door een duurzaam 
vlechtwerk van institutionele feiten. Dit betekent omgekeerd dat het onmogelijk is een 
sociale orde vanuit het niets op te richten. Er is altijd tijd nodig.* 

De gedachte van een zwevende sociale orde, die alleen rust op langdurige 
collectieve aanvaarding, is voor veel mensen lastig te aanvaarden (althans zodra ze 
erover gaan nadenken). Bovendien klinkt het heel kwetsbaar, alsof het systeem zomaar 
kan instorten. Dat kan ook. De beurskrach van 1929 of de implosie van het sovjetrijk in 
1989/1991 waren twee historische momenten waarop het tapijt als het ware ineens 
onder een institutie werd uitgetrokken. Ook in de kredietcrisis van 2008 verdween de 
vastigheid van de waarde en bekroop bankiers het gevoel dat ze op de afgrond 
afkoersten of in een peilloos ravijn staarden. Vervallen rijken, afgezette dynastieën, 
uitstervende talen, vergeten praktijken – de geschiedenis is een kerkhof van 
institutionele feiten. Daartegenover staat de bewondering voor de stichters, de 
scheppers, de vernieuwers, kortom voor al diegenen die duurzaam nieuwe institutionele 
feiten in het leven wisten te roepen. Blijkbaar beseffen we toch dat de sociale orde zo 
vanzelfsprekend niet is. 

De ongerustheid van de leiders over de vraag of Europa wel of niet bestaat valt 
al beter te begrijpen. De Europese lotsgemeenschap van Tindemans bestaat pas dan en 
alleen dan wanneer ze als zodanig wordt ervaren. Net als elk ander institutioneel feit is 
ze weg wanneer men er niet collectief in gelooft. Deze principiële bodemloosheid 
springt echter in het geval van Europa sterker in het oog dan bij een institutioneel feit 
als, zeg, Nederland, dat ten minste twee eeuwen van historische vanzelfsprekendheid 
aan zijn kant heeft en zich graag als ‘bruut feit’ voordoet. 

Institutionele feiten – geld, verkeersregels, Europa – worden naar Searles idee 
gedragen door een collectief gedacht Wij aanvaarden. Toch weten we daarmee nog niet 
wie dat ‘wij’ dan is en waarop die aanvaarding rust. Eerst een blik op het wij, vervolgens 
op de aanvaarding. 
 
Wie vormen het wij dat een aanvaarding van een institutioneel feit kan uitspreken? Een 
groep? De aanwezigen? Een land? Een groep staten? Een taalgemeenschap? De hele 
wereld? Het blijkt afhankelijk te zijn van het type institutioneel feit. 
 Als voorbeeld het volgende feit: de Raad van ministers besluit over bepaalde 
zaken bij meerderheid. Om te weten wie het bijbehorende Wij aanvaarden uitspreekt, kan 
men een willekeurig Europees verdrag openslaan. Het verdrag van Rome uit 1957 
begint zo: ‘Zijne Majesteit de Koning der Belgen, de President van de Federale 
Republiek van Duitsland, de President van de Franse Republiek, de President van de 
Italiaanse Republiek, Hare Koninklijke Hoogheid de Groot-Hertogin van Luxemburg, 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden; vastbesloten de fundamenten van een 
steeds hechter verbond tussen de Europese volken op te richten...’ Daarna volgen nog 

                                                 
* Vgl. Pocock in een essay over het tijdsbesef van traditionele samenlevingen: ‘The traditional conception 
of society is in several ways of enduring value to social theorists. Any social act does in fact presuppose an 
antecedent degree of socialisation, and it is conceptually impossible to imagine a social complex coming 
into existence at any single moment.’ (J.G.A. Pocock, ‘Time, institutions and action; an essay on traditions 
and their understanding’, in: idem, Politics, time and language. Essays on political thought and history, Chicago 
1989, 233-272, 238) 
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zeven overwegingen en dan: ‘hebben besloten een Europese Economische 
Gemeenschap te scheppen, en met het oog daarop tot hun gevolmachtigden 
aangewezen...’ Daarop volgt een lijst van ministers en andere ondertekenaars, welke ‘de 
volgende bepalingen zijn overeengekomen’, waarna de eigenlijke verdragstekst begint. In 
artikel zoveel staat dan dat de Raad in normale gevallen bij meerderheid besluit.  

De Europese stichtingsverdragen spelen zich af in een wereld van Wij de staten. 
Zes staatshoofden spraken de aanvaarding uit, twaalf regeringsvertegenwoordigers 
ondertekenden het verdrag. Instemming van de zes betrokken parlementen maakte 
meerderheidsbesluitvorming een institutioneel feit. Omgekeerd, zodra één staat de 
inhoud niet langer aanvaardde, zoals Frankrijk onder De Gaulle in 1965, stond het 
betreffende institutionele feit ernstig onder druk. Aanvaarding door de bevolkingen was 
geen vereiste. Ook wanneer uit een opiniepeiling zou blijken dat een ruime meerderheid 
van een of meer bevolkingen tegen Europese meerderheidsbesluitvorming was, zou dit 
institutionele feit blijven bestaan. De aanvaarding speelt zich af in de officiële wereld 
van politici, ambtenaren en rechters. 

Feit is dat Europa’s regeringsleiders mettertijd op zoek zijn gegaan naar een 
uitbreiding van dit wij. Sommigen zouden graag zien dat ook de inwoners van de 
lidstaten zich tot een Europees wij voelen behoren. Een recente aanwijzing bood de 
verklaring die de regeringsleiders opstelden om het vijftigjarig bestaan van het 
stichtingspact te vieren, op 25 maart 2007 in Berlijn. In deze verklaring, die geheel in 
wijvorm is geschreven, staat de zin: ‘Wij burgers van de Europese Unie zijn tot ons 
geluk verenigd.’354 In Berlijn deden de leiders een poging om, naast of voorbij de staten, 
een wereld van Wij de burgers in het leven te roepen. 
 Een institutioneel feit verandert van aard met het wij dat het draagt, zoals dit 
voorbeeld toont. Zijn het de staten dan betreft het een juridisch feit, meer in het 
bijzonder een feit van internationaal recht. Zijn het de burgers of varianten daarop – 
bekend is het We the People uit de Amerikaanse grondwet – dan kan men spreken van een 
politiek feit. Zo bezien zou de overgang van een internationaal-rechtelijke orde naar een 
politieke orde dezelfde zijn als de overgang van Wij de staten naar Wij de burgers. 
 Elk institutioneel feit, kortom, is kwetsbaar. Enige zorg over de instandhouding 
ervan is hoe dan ook op zijn plaats. Maar men kan van mening verschillen over welk 
type bodem nodig is. Sommige politici vonden het voldoende als Europa een juridisch 
feit bleef, rustend op een verdrag en gedragen door het wij van politici, ambtenaren en 
rechters. Daarentegen meenden anderen dat Europa een politiek feit moest worden, 
uitdrukking van een ‘lotsgemeenschap’ (Tindemans) en gedragen door een wij van een 
algemeen publiek. Die laatsten werden door grotere zorgen geplaagd. Met hun 
specifieke wens schiepen zij gedeeltelijk hun eigen ongerustheid. Wellicht getuigde dit 
van oordeelskracht, maar in elk geval was het een keuze. De vraag wélk wij het 
institutionele feit Europa moest dragen, de staten of ook de burgers, was vanaf het 
begin de inzet van politieke strijd. 
 
Van Wij de staten is duidelijk wie het uitspreekt, maar wie zich op Wij de burgers beroept 
heeft wat uit te leggen. Zeker in het geval van Europa, waar veel burgers er volstrekt 
niet van op de hoogte zijn dat er uit hun naam wordt gesproken. De uitdrukking roept 
daarmee een dubbele vraag op: wie (onderwerp) spreekt dit wij uit en wie (lijdend 
voorwerp) omvat het precies? In de praktijk van een moderne staat blijken deze beide 
vragen vaak gezamenlijk te worden beantwoord. Politieke vertegenwoordiging gaat om 
het oprichten en onderhouden van het wij van de bevolking. 
 Hier stuit men op het politiek-filosofische probleem van de constituerende 
macht. Hoe kan een groep mensen zichzelf een staatsorde geven als de 
vertegenwoordigers die erover zouden kunnen spreken logischerwijs pas na de stichting 
van de staat in het leven kunnen worden geroepen? Het is de paradox van een politiek 
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feit uit de stichtingsklasse, van een Wij aanvaarden dat Wij aanvaarden. Een bekend 
voorbeeld is: Wij aanvaarden dat de Constitutionele vergadering namens ons spreekt. Dit leidt tot 
vicieuze cirkels, want wie moet een dergelijk grondleggend ‘wij’ uitspreken? 

De klassieke filosofische oplossing was de natuurstaat: de hypothese van een 
ooit genomen, unanieme beslissing om vanaf een bepaald moment bij meerderheid te 
beslissen en/of de macht aan een of meer vertegenwoordigers te geven. Het 
vertegenwoordigingsprobleem werd door Hobbes, Locke en Rousseau omzeild door de 
toevlucht te zoeken buiten de tijd. Elk individu had stichtingsmacht, maar buiten (of aan 
het begin van) de geschiedenis. Dit was fraai in theorie, maar voor een stichting in het 
hier en nu, in de tijd, bood dit geen soelaas. In de historische praktijk is de enige (of 
althans minst gewelddadige) manier om de vicieuze cirkel te doorbreken, bluf van 
zelfbenoemde vertegenwoordigers. De bluf bijvoorbeeld van de Amerikaanse Framers 
van 1787 of van de Franse Assemblée constituante uit 1789; deze vergaderingen wierpen 
zich op als stem van het Amerikaanse respectievelijk Franse volk en werden daarin 
zowel door tijdgenoten als door latere staatsrechtgeleerden gesteund.* Met deze 
oplossing werd een politieke stichting in het hier en nu mogelijk. De onwerkbare 
hypothese van de natuurstaat werd verruild voor de praktische fictie van de natie. 

Die oplossing had ook haar prijs. Wat namelijk – vermoedelijk als evident 
onpraktisch – uit beeld verdween, was de eis van unanimiteit. (Terwijl Rousseau nog 
schreef dat mensen voordat ze één volk waren daar eerst allemaal mee dienden in te 
stemmen, hoorde je daar na 1800 zelden nog iemand over.) In het beste geval beslist het 
volk bij referendummeerderheid over een door zijn vertegenwoordigers opgestelde 
grondwet. Ook dan verdwijnt de vicieuze cirkel niet, want wie bepaalt de vraag waarover 
wordt gestemd, wie trekt de grenzen van de kiezersgroep? De stichtingsmacht in de tijd 
ligt niet meer bij individuen, maar bij het volk als geheel. Een uitvloeisel is dat de 
constituerende macht (peuple, Volk) als vanzelfsprekend een bepaalde groep mensen 
omvat. Hiermee blijft de voorafgaande, eveneens erg praktische vraag onbeantwoord 
welke individuen deel uitmaken van de natie en welke niet. Het initiatief voor de 
beantwoording van die laatste vraag ligt in de praktijk bij de vertegenwoordigers. Zij 
doen een voorstel en pogen vervolgens steun te vinden. 

Neem de verwikkelingen rond het Frankfurter Parlement uit 1848/49. Deze 
tonen de nauwe samenhang tussen beide vragen wie het wij uitspreekt en wie het omvat. 
Het Frankfurter Parlement, met constitutionele ambities voor de Duitse landen 
bijeengekomen in het revolutiejaar 1848, onderkende de prioriteit van de 
vertegenwoordiging. Het wachtte dus niet tot één Duits volk was opgestaan maar kwam 
eerst samen en delibereerde daarna over namens wie het bestond. Twistpunt was de 
vraag of men een ‘groot-Duitse’ of ‘klein-Duitse’ eenheid wilde, dat wil zeggen een 
Duitsland met of zonder veelvolkerenstaat Oostenrijk. Dit was een politieke keuze; 
dialectstudies, geschiedwetenschap of een exegese van Fichtes Reden an die Deutsche 
Nation hielpen er niet bij. Op 27 oktober 1848 koos het Frankfurter Parlement voor het 
compromis van de klein-Duitse optie met romp-Oostenrijk. Hiermee bruuskeerde het 
de wens van de Oostenrijkse keizer, die besloot niet mee te doen. Een tweede 
tegenvaller was dat het er, ondanks de belofte van burgerschap-door-algemeen-
kiesrecht, niet in slaagde de bestaande politieke instellingen in de ogen van het publiek 
te delegitimeren. Zowel de Pruisische koning als de Habsburgse keizer konden blijven 
vasthouden aan de claim ‘namens de Duitsers’ te spreken. De Pruisische koning 
Frederik Willem IV – in maart 1849 met 290 tegen 248 stemmen tot Duits keizer 
gekozen – weigerde de keizerskroon uit handen van een volksvergadering te ontvangen. 

                                                 
* Vgl. Schmitt over de Constituante van 1789: ‘Es wäre ein in diesen Fragen der demokratischen 
Verfassungslehre besonders abwegiger Formalismus, dieser ersten Nationalversammlung den Charakter 
eines Beauftragten der verfassungsgebenden Verwalt des Volkes abzusprechen.’ (Carl Schmitt, 
Verfassungslehre, Berlijn 2003, 87) 
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Enkele maanden later werd wat van het parlement resteerde, verjaagd door soldaten. De 
Frankfurter constitutionele bluf eindigde zo in een echec. De Nationalversammlung vond 
geen afgebakend publiek; het Duitse volk moest nog een tijdje op zijn oprichting 
wachten. 
 Zoals politieke partijen strijden om de gunst van de kiezers binnen een 
bestaande orde (binnen, in Sieyès’ termen uit 1789, de pouvoir constitué), zo vinden op het 
metaniveau gevechten plaats om de gunst van de individuele dragers van die orde (om 
hun pouvoir constituant). In het moderne staatsrecht doet men alsof individuen met de 
‘oerstichting’ voor eens en altijd afstand deden van hun constituerende macht. Dat is 
heel merkwaardig. In de politiek van alledag wordt voortdurend een beroep gedaan op 
de stichtingsmacht van individuen, namelijk steeds wanneer hun wordt gevraagd zich tot 
een bepaalde politieke gemeenschap of staatsvorm te bekennen. Denk aan politieke 
boodschappen van het type ‘Wordt burger en zweer uw koning af’, ‘Wordt Vlaming en 
betaal niet mee aan België’, ‘Wordt Nederlander en lever uw Marokkaanse paspoort in’. 
Zulke oproepen richten zich niet tot een geconstitueerd wij; ze hebben als doel het 
scheppen of van aard of samenstelling wijzigen van een politiek wij. Op het spel staat 
niets minder dan ontstaan, vormverandering en vergaan van staten. 
 Wil de Europese gezamenlijkheid de overgang van een juridisch feit naar een 
politiek feit maken, en veel van haar vertegenwoordigers zeggen dit te willen, dan moet 
ze een succesvol beroep doen op (een deel van) de constituerende macht van de 
individuele burgers van de nationale staten. Dit beroep is succesvol wanneer Europa’s 
politieke vertegenwoordigers kunnen pretenderen te spreken en beslissen namens een 
gezamenlijk ‘wij’, zonder om die reden te worden uiteengejaagd door soldaten, 
weggehoond door de pers of afgestraft door de kiezers. 

In een dergelijke representatieve claim zit steeds een moment van bluf. Het is 
dus niet verwonderlijk dat Europese politici balanceren op het smalle koord tussen 
moedige besluiten en politieke retoriek. Men kan er ironisch over doen (vooral over die 
retoriek), maar het volgt uit de aard van de zaak. Deze evenwichtskunst duurt al zestig 
jaar. Het wij laat op zich wachten. 
 
Nu een blik op het andere element in de toverformule Wij aanvaarden die institutionele 
feiten zou dragen, de aanvaarding. Wat is de bron van de collectieve aanvaarding? De 
twee eenvoudigste antwoorden luiden: macht en gewoonte. 

Neem een verkeersregel. Waarom stoppen we zelfs als er niemand op straat is 
voor rood licht? De ene hypothese: door de dreiging met een sanctie. Achter elk 
stoplicht staat in potentie de almachtige soeverein, in de vorm van een agent met een 
bonboekje en een pistool. De aanvaarding van de wet rust op de macht. Dit is een 
simpel model van gehoorzaamheid, met een zekere verklarende kracht. Een dictator als 
Mao (‘Alle macht komt uit de loop van een geweer’) voelde zich er goed bij thuis. Toch 
klopt er iets niet. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens de plunderingen in Los Angeles in 1992. 
De politie was niet in staat de plunderaars te arresteren, aangezien het er te veel waren. 
In plaats daarvan werd een man opgepakt die zijn eigen winkel gewapenderhand wilde 
bewaken. Harde les voor deze winkelier: de regel bestond ook voor de soeverein slechts 
zolang ze door een meerderheid werd nageleefd. De macht komt blijkbaar niet alleen 
van boven. 

De andere hypothese: we aanvaarden een regel omdat, ja, omdat we het altijd al 
deden. Al vanaf dat je aan de hand van je ouders leerde fietsen, stop je voor rood licht. 
Eerst kreeg je ingeprent dat doorfietsen gevaarlijk was vanwege de auto’s, maar dat 
vergat je. Het werd vanzelfsprekend. Iedereen stopt voor rood. Ook deze verklaring van 
collectieve aanvaarding schiet tekort. De oorsprong van de gewoonte blijft onverklaard. 
Vanaf wanneer werd een bepaalde institutie aanvaard? Waar ligt het begin? Niet elke 
institutie rust op een voorgaande, hoewel we dat graag geloven. (Een bekende truc is te 
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doen alsof een bepaalde regel al bestond en er als vanzelfsprekend naar te handelen. 
Ook hier geldt: wanneer de bluf niet wordt doorzien, kun je een nieuw institutioneel feit 
scheppen.) Weggemoffeld of niet, ergens moet een breuk zijn. 

Macht en gewoonte kunnen de werking van collectieve aanvaarding dus niet 
helemaal verklaren. Ze weten geen raad met hun eigen oorsprong.  
 
De Britse rechtsfilosoof Hart introduceerde twee nuttige onderscheidingen om de 
werking van collectieve aanvaarding beter te begrijpen, die tussen primaire en secundaire 
rechtsregels en die tussen het interne en het externe perspectief op regelhandhaving. Dit 
verscherpt ook het onderscheid tussen institutionele feiten van het juridische en van het 
politieke type. 

Primaire regels zijn verplichtende gedragsregels voor individuen, zoals: niet met 
volle mond praten, stoppen voor rood licht. Secundaire regels zijn regels over de regels, 
zoals: je moeder bepaalt hier wat smakken is, een agent kan bekeuren, het parlement 
mag de regel veranderen. Terwijl een systeem van louter primaire regels (bijvoorbeeld 
etiquetteregels) nogal onzeker en statisch is, openen secundaire regels het spreken in 
termen van ‘geldigheid’, ‘rechtspraak’ en ‘wetgeving’. In het ontstaan van een dergelijke 
set metaregels identificeert Hart de overgang van een prejuridische naar een juridische 
orde. In het verlengde ervan ligt de overgang naar een politieke orde. 
 Wat betreft de naleving spreekt Hart, liever dan van macht of gewoonte, van het 
externe en het interne perspectief op een regel. Het externe perspectief is dat van de 
waarnemer bij een stoplicht die na verloop van tijd concludeert dat als het licht op rood 
springt, er een grote kans is dat mensen stoppen. De regel is voor hem een 
waarneembaar feit, ontdaan van subjectieve elementen als angst, moraal of geloof. Het 
interne perspectief is dat van de (meeste) verkeersdeelnemers zelf, die het rode stoplicht 
beschouwen als een reden om te stoppen. Wanneer je vraagt waarom ze stoppen, 
zeggen ze: omdat het rood is. De regel is een onzichtbare norm in hun hoofd, die niet 
kan worden bevraagd. Het is het verschil tussen Men aanvaart klaarblijkelijk (extern feit) 
en Wij aanvaarden (interne norm). 

De combinatie van beide onderscheidingen primair/secundair en intern/extern 
levert volgens Hart de voorwaarden waaronder een rechtsorde functioneert. De 
primaire regels moeten door de burgers worden nageleefd. Het doet weinig terzake of ze 
deze hebben geïnternaliseerd of uit angst voor straf gehoorzamen. Met de secundaire 
regels ligt het anders. De ambtenaren, rechters en andere vertegenwoordigers van de 
officiële wereld moeten deze internaliseren. De ultieme metaregel, die het hele systeem 
draagt, dient voor hen een vanzelfsprekende norm te zijn. De dreiging die een 
twijfelende burger bij het stoplicht de regel doet naleven, helpt niet bij het bepalen 
welke wet officieel geldig is. Immers, wie moet het pistool van de soeverein in laatste 
instantie vasthouden? In Harts legalistische visie is er dus een strikte arbeidsdeling 
tussen enerzijds de gehoorzamende burgers en anderzijds de het systeem aanvaardende 
magistraten. Op deze visie valt wel wat af te dingen. Mogelijk volstaat het voor een 
rechtsorde, maar voor een politieke orde is hoe dan ook meer nodig. 

Politiek vereist dat ook de bevolking de secundaire regels in grote lijnen 
aanvaardt. Blinde gehoorzaamheid uit angst voor straf is onvoldoende. Wat het 
minimum behelst is lastig te bepalen. In elk geval minder dan kennis van de hele 
grondwet of het complete strafrecht (daar kun je desnoods een advocaat voor inhuren), 
maar meer dan een schaapachtig ‘dit is de wet’. Losjes geformuleerd schijnt een gevoel 
van ‘onze wetgever’, ‘onze rechters’ en ook ‘onze politie’ bij een meerderheid van de 
bevolking noodzakelijk. Ontbreekt dit gevoel, dan zal men de situatie snel ervaren als 
politieke overheersing door een vreemde mogendheid. 

Dit gevoel van ‘onze’ is waar elke (nieuwe) politieke orde mee worstelt, dus ook 
de Europese. Illustratief is de in Nederland populaire klacht over ‘Brusselse 
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bemoeizucht’. Die gaat dieper dan die over ‘Haagse regelzucht’. Doorgaans erkennen de 
mopperaars, ook degenen die de regering nog liever vandaag naar huis zouden sturen, 
Den Haag als onze wetgever; dit institutionele feit is het gelukt vanzelfsprekend te 
worden. Daarentegen wordt de Europese regel niet erkend als van ons (want waar 
bemoeien ze zich mee?). Aangezien Europa geen bruut feit is, à la een planeet in een 
baan om de zon, helpt uitleg weinig. Zolang ‘Brussel’ als buitenlandse bezettingsmacht 
wordt beschouwd, riekt zulke informatieoverdracht naar propaganda of retoriek. 
 
Hoe traceer je het gevoel van ‘onze’? Tal van politieke denkers hebben deze interne en 
ongrijpbare gemoedsbeweging proberen te vangen. Ze lokaliseren er het bindmiddel van 
een politieke gemeenschap. Naar gelang de invalshoek en de intellectuele mode spreken 
ze van ‘volk’, ‘cultuur’, ‘dêmos’, ‘solidariteit’ of ‘nationale identiteit’. Een immense sociaal-
wetenschappelijke literatuur is erop gebaseerd. Toch zit hier een probleem. Het 
probleem is dit: al deze termen verwijzen niet naar een feit maar naar een interne norm. 
Het wij zit van binnen; het is een kwestie van (collectieve) zelfrepresentatie. Aan het 
debat over het wij kan de wetenschapper van binnenuit deelnemen (zoals Huntington in 
2004 deed in het boek met de kernachtige titel Who are we? America’s great debate), maar de 
externe waarnemer kan er strikt genomen geen bijdrage aan leveren. 
 In plaats van naar de norm aan de binnenkant kan die waarnemer beter kijken 
naar de buitenkant. Hoe wordt de volkse aanvaarding van de secundaire regels van de 
politieke orde zichtbaar in de feiten? Een vergelijking met een sportwedstrijd helpt. 
Tijdens de wedstrijd worden de regels die bepalen hoe je een punt scoort, slechts zelden 
geformuleerd. Wel worden ze gebruikt, in de eerste plaats door de regelhandhavers. De 
scheidsrechter die oordelen uitspreekt zoals ‘uit’ of ‘goal’ is te vergelijken met de rechter 
of ambtenaar die een geldigheidsuitspraak doet als ‘Dit is de wet’. Het is in het gebruik 
dat de onzichtbare interne norm zich toont als extern feit. Belangwekkend is vooral dat 
de secundaire regels niet alleen worden gebruikt door de officiële wereld, maar ook door 
de bevolking – in haar rol van publiek. Wat doet het publiek? Het komt kijken. Het 
juicht. En voordat de scheidsrechter met zijn fluit een treffer heeft goedgekeurd, staat 
het al op de banken en schreeuwt: ‘Goooaal!’ Deze schreeuw is een van de manieren 
waarop het publiek zijn erkenning van de secundaire regel uitdrukt – voor elke 
waarnemer zichtbaar en hoorbaar. 

De onmisbare rol van het publiek wordt vaak vergeten. Bij de handhaving van 
de primaire regels komt het er inderdaad niet aan te pas. In die constellatie (rood licht) 
zijn de burgers zelf de ‘spelers’, voor wier overtredingen wordt gefloten. Bij de 
secundaire regels ligt het anders. Rechtspraak en wetgeving zijn onderdeel van het 
‘metaspel’ waarin de regels worden geïdentificeerd, toegepast en gewijzigd. Dit metaspel 
wordt doorgaans niet gespeeld door de burgers, maar door officiële regeltoepassers 
(rechters, ambtenaren) en regelwijzigers (politici). Toch zijn de burgers bij deze taken 
onmisbaar. Het is bijvoorbeeld geen bijkomstigheid dat elke rechtszaal over een 
publieke tribune beschikt; dit duidt erop dat het oordeel niet slechts de overtreder 
aangaat maar de samenleving als geheel. Evenmin is het toeval dat de alleroudste 
secundaire rechtsregels gaan over de geldigheid van een getuigenis; met deze vorm van 
rechtsvinding worden toevallige omstanders betrokken bij de regelhandhaving en krijgt 
omgekeerd een individuele zaak reliëf tegen de achtergrond van een publieke ruimte.  

Maar voor geen groep is de aanwezigheid van publiek zo noodzakelijk als voor 
politici. Een gerechtshof kan in de schaduw liggen, een parlement vraagt om 
schijnwerpers. Het verschil vloeit voort uit de aard van het werk. Terwijl het 
rechtsoordeel in beginsel naar onderliggende regels verwijst (precedenten, de grondwet), 
bestaat er voor het politieke oordeel, dat een regel wijzigt of instelt, geen onderliggend 
criterium. Dit is logisch, want anders zou die regel er al zijn. Toch handelt een politicus 
niet arbitrair. Wat hij doet of pretendeert te doen is de regels wijzigen ‘uit naam van de 



 192 

bevolking’, ‘met het oog op het algemeen belang’, ‘in dienst van het vaderland’, of 
varianten erop. De kunst is deze claim geloofwaardig te maken. De enige waarneembare 
aanwijzing voor succes is steun van het publiek. Voor de representatieve democratie is 
dit evident. Daar is het publiek formeel de baas; in zijn hoedanigheid van electoraat kan 
het publiek de politieke spelers periodiek vervangen. (Verkiezingen zijn het moment 
waarop het publiek zelf speler is.) Het geldt echter in het algemeen. Geen enkele 
politieke orde kan zonder een band met het publiek. Zonder tribune geen arena. 

Zoals de scheidsrechter ‘uit’ of ‘goal’ roept, zo kan het voetbalpubliek opkomen, 
kijken, juichen, klappen, huldigen, uitjouwen, een bom gooien – of voortijdig en 
mistroostig het stadion verlaten. Het is niet moeilijk voor deze gedaanten politieke 
varianten te vinden. Het publiek is wispelturig. Soms zwaait het met vlaggetjes tot de 
Koning voorbijkomt en roept het ‘hoera’. Soms mokt het in demonstratie, staking of 
protest. In een plechtige bui zingt het het volkslied en steekt het de vlag uit. Lui op de 
bank volgt het dagelijks de belevenissen van de spelers in de politieke arena. Palaverend 
bemoeit het zich in krant of kroeg met zijn zaak en schept zich zo een mening: de 
publieke opinie. Periodiek staat het op en brengt het zijn stem uit. Ook zijn er 
momenten dat het publiek zijn belangstelling voor wat er gebeurt verliest. Daarmee heft 
het zich op, de publieke zaak verweesd achterlatend. 

Het publiek is een grillig en ongrijpbaar wezen. Toch is deze veelvormige 
verschijning waarin de bevolking toont de secundaire regels van de politieke orde te 
aanvaarden een onmiskenbaar feit. Een externe waarnemer kan het zien, horen, soms 
ruiken of voelen. Het immense belang dat aan dit feit wordt gehecht blijkt uit de energie 
waarmee de publieksverschijningen worden betast en beklopt: kiesgedrag tot achter de 
komma geanalyseerd, kijk-, luister- en klikcijfers opgeteld, de publieke opinie in al haar 
diepten gepeild. Het schijnt te draaien om de intrigerende vraag: Was will das Publikum? 
Wat gaat er om in het hoofd van iemand die de vlag uithangt, een brief naar de krant 
stuurt of mest voor een kantoor van het ministerie uitstort? Nogmaals: de onderzoeker 
krijgt die emotie niet te pakken. De volkswil drukt zich alleen uit in het publieke feit. In 
plaats van als een psychoanalyticus het innerlijke volksgemoed te willen doorgronden 
kan men zich beter behavioristisch opstellen. Want, zoals het Franse spreekwoord zegt, 
Il n’y a pas d’amour, que des preuves d’amour. 

‘Blijken van liefde’: dat is waar een politieke orde om vraagt en waar de politici 
die hem verpersoonlijken naar snakken. Zij spelen een rol op het toneel en moeten het 
publiek met hun spel overtuigen. Politici zonder pers, zonder openbare mening, zonder 
demonstranten – dat worden ambtenaren. IJdelheid is hun deugd. 

En het hofgemaakte publiek? Dat aarzelt. Sommigen in zijn midden laten zich 
graag door de politici verleiden. Maar er zijn er ook met de diepe argwaan van Célines 
romanpersonage Princhard, soldaat en leraar, die zijn kameraden waarschuwde: ‘Je vous 
le dis, petits bonshommes, couillons de la vie, battus, rançonnés, transpirants de 
toujours, je vous préviens, quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c’est 
qu’ils vont vous tourner en saucissons de bataille. C’est le signe...’355 
 

Drie strategieën 
 
Een Europese politieke arena verlangt een publiek van... Europeanen. Maar bestaan die 
eigenlijk wel? 
  Net als in ‘Europa’ klinkt in het woord ‘Europeaan’ een complex van 
geografische, culturele, historische, juridische, politieke betekenissen, die zich niet tot 
elkaar laten reduceren. Helemaal onthand zijn we toch niet. Opnieuw is de analyse 
gebaat bij het onderscheid in sferen van handeling. In de geografische en culturele 
buitensfeer zitten andere mensen dan in de institutionele binnensfeer. In de afdeling 
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‘grote Europeanen’ heeft het vakje met Columbus of Goethe weinig van doen met dat 
voor Monnet of Spaak. 
 Sinds het interbellum vonden interessante verschuivingen plaats in het gebruik 
van het woord ‘Europeaan’. Deze onthullen iets over de passages naar Europa waarin 
de staten verwikkeld zijn. De Franse politicus en schrijver Jean-François Deniau legde er 
de vinger op. Hij schreef, in 1977: ‘il n’y a plus d’Européens! (..) Il y a cinquante ans, on 
parlait naturellement des Européens pour désigner les habitants de notre continent par 
rapport aux Africains, aux Asiatiques ou aux Américains. Aujourd’hui, l’expression est 
devenue désuète et n’est pratiquement plus utilisée. Quand on parle des Européens 
désormais, il ne s’agit plus que d’évoquer les ‘milieux européens’, c’est-à-dire les 
mouvements d’opinion ou groupes de spécialistes proches du comité d’action de Jean 
Monnet ou des institutions de Bruxelles. Par rapport aux nouvelles classifications en 
vigueur, Tiers Monde et pays de l’Est, on dira de nous ‘les Occidentaux’, éventuellement 
‘les Blancs’ ou encore ‘les pays industrialisés’.’356 

Dit is een belangwekkende observatie. In termen van de hier onderscheiden 
sferen kan men zeggen: na 1950 verhuisde het woord ‘Europeaan’ van de geopolitieke 
en culturele buitensfeer, waar het de Amerikanen, Afrikanen en Aziaten als natuurlijk 
gezelschap had, naar de institutionele binnensfeer, waar het een ideologische lading 
kreeg en samenviel met de architecten en metselaars van Europa. Bijgevolg gold in de 
jaren vijftig en zestig Schumans politieke partij als ‘de Europese partij’ en waren het 
‘Europeanen’ die voor Britse toetreding ijverden, maar was De Gaulle, hoewel 
Fransman, uitdrukkelijk géén Europeaan. Eigenaardige paradox: in de jaren dat er 
zoveel over Europa werd gepraat verdwenen de bijbehorende mensen. ‘Europeanen’ 
schrompelden conceptueel ineen van bewoners van een continent naar aanjagers van 
een project. 
 Meteen ontwaren we hier een opvallend gat. Zitten er geen Europeanen in de 
tussensfeer van de gezamenlijke lidstaten? Het is alsof het begrip overstak van de 
continentale buitensfeer naar de Brusselse binnenruimte zonder halt te houden bij de 
ledensfeer. Dit is precies het gat dat de Europese politiek sinds de jaren zeventig poogt 
te dichten. De Europeanen die het georganiseerde Europa als publiek nodig denkt te 
hebben, dat zijn de bevolkingen van de lidstaten. Niet meer – de Noren, Zwitsers en 
Russen op het continent hoeven zich niet aangesproken te voelen. Maar ook niet 
minder – de diplomaten, parlementariërs, ambtenaren en lobbyisten uit de Brusselse 
binnensfeer volstaan niet. De opdracht, anders gezegd, was (uitgaande van de Negen uit 
1977) het woord ‘Europeaan’ weer weg te halen uit de binnenkamers en tenminste tot 
onderdeel te maken van de zelfdefinitie van de Belgen, Luxemburgers, Nederlanders, 
Fransen, Duitsers, Italianen, Britten, Denen en Ieren.  
 Maar hoe doe je dat? 
 
Moderne staten gebruiken allerlei strategieën om de aandacht van het publiek te winnen 
en vast te houden. Van vlaggengezwaai en legerparades, via parlementen en 
ombudsmannen, tot pensioenen, werken aan de weg of gratis onderwijs. Deze 
methoden kunnen door elkaar heen worden gebruikt; hoe meer, hoe beter. Toch kan 
men verschillende tradities onderscheiden. In de kern zijn er drie grondvormen. Het 
wijgevoel kan geloofwaardigheid ontlenen aan een idee van ‘ons volk’, van ‘in ons 
voordeel’ of van ‘onze eigen besluiten’. Met een historische knipoog – dus zonder het al 
te letterlijk te nemen – kan men deze de ‘Duitse’, ‘Romeinse’ en ‘Griekse’ 
publieksstrategie noemen. De Europese politiek heeft zichzelf gestalte gegeven door een 
afwisselend gebruik van deze drie strategieën. 

De ‘Duitse’ publieksstrategie zet in op een culturele of historische identiteit van 
regeerders en geregeerden. Dezen spreken dezelfde taal of geloven in dezelfde waarden 
en heilige boeken of hebben dezelfde gewoonten of hun voorouders vochten in 
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dezelfde oorlog. Het publiek dient te voelen: zij (regeerders) en wij (geregeerden) maken 
deel uit van hetzelfde volk. Duitse denkers als Herder, Schlegel en Fichte maakten rond 
1800 het nationalisme, dat als politieke kracht met en in nasleep van de Franse Revolutie 
opkwam, tot intellectueel verhaal. Zij voelden zich behoren tot één Duits cultuurvolk, 
dat tot hun spijt een staat ontbeerde. Met hun geschriften wilden ze een nationaal gevoel 
opwekken; de staatsmacht zou volgen. Dit ideologische programma vond, met 
varianten, in heel Europa navolging. Van Londen tot Belgrado en van Parijs tot Palermo 
hanteerde men dezelfde strategieën om een nationale identiteit zichtbaar te maken of te 
bewerkstelligen. Bekende elementen zijn een nationale geschiedschrijving, vlag en 
volkslied, nationale feestdagen, leerplicht en dienstplicht, codificatie van een 
eenheidstaal, monumenten voor helden, de ‘uitvinding van tradities’.  
 De ‘Romeinse’ publieksstrategie beroept zich op een voordeel dat de bevolking 
ontleent aan het functioneren van de politiek. De regeerders bieden bescherming, ze 
scheppen mogelijkheden of ze geven geld. Het beoogde publiek bestaat uit klanten. Met 
de verwijzing ‘Romeins’ is dus niet op het republikeinse maar op het keizerlijke Rome 
gedoeld, op het Rome waar de burger buiten spel stond en de bevolking, naar de klacht 
van de dichter, met ‘brood en spelen’ genoegen nam. Van de voordelen die het 
keizerlijke Rome de bevolking bood was de veiligheid de fundamenteelste. De pax 
romana was – naast meer materiële voordelen als aquaducten of baden – een grote troef 
voor het rijk bij het binden van vreemde volkeren aan zijn gezag. 
 De ‘Griekse publieksstrategie’ rust op de periodieke beoordeling door de 
bevolking van vertegenwoordigers die uit haar naam besluiten nemen. Soms wordt deze 
methode aangevuld met een rechtstreekse stemming van de bevolking over haar 
voorgelegde kwesties. Het doel is dat men de wetten en besluiten als ‘onze zaak’ ervaart. 
Daartoe beschikt het publiek in een democratie over een stem. In het oude Griekenland 
ligt de oorsprong van het meerderheidsbeginsel waarop zowel de rechtstreekse als de 
moderne, vertegenwoordigende varianten rusten.* In Pericles’ beroemde omschrijving 
van de Atheense staatsvorm: ‘Haar naam luidt democratie, omdat het bestuur niet 
neerkomt op een klein aantal, maar bij een meerderheid berust.’357 In de Griekse 
strategie krijgt het publiek een opvallend krachtige rol, die op lange termijn het politieke 
vermogen vergroot op de open toekomst te reageren. 
 
De Europese lidstaten hebben sinds 1950 uit al deze tradities ideeën en elementen 
geplukt om hun bevolkingen bij hun gezamenlijkheid te betrekken. Er werden 
verkiezingen georganiseerd, subsidies ingesteld en prijzen uitgereikt, er kwamen een vlag 
en een volkslied, er werd nagedacht over helden, over het bieden van bescherming aan 
de burgers en nog veel meer. Soms merkte men dat de ene strategie vastliep en 
schakelde men over op een andere. Het verbaast niet dat de instellingen uit de 
binnensfeer, met name Commissie en Parlement, ijverig de publieksgunst zochten. 
Daarentegen was de houding in de ledensfeer dubbelhartig. De lidstaten erkenden dat 
een publiek van Europeanen ongetwijfeld nuttig was voor de gezamenlijkheid, zij namen 
zelf de belangrijkste daarop gerichte besluiten, maar tegelijk wilden ze voorkomen hun 
eigen nationale publiek te verliezen. Zo werd de slag om het publiek een strijdtoneel 
tussen de gezamenlijkheid en de staten. 

Deze zoektocht naar een Europees publiek, gedreven in de binnensfeer en 
halfhartig in de ledensfeer, wordt in de hoofdstukken 7–9 besproken. De analyse 
verloopt niet chronologisch maar is uiteengetrokken over de Duitse, Romeinse en 

                                                 
* In het Nederlandse debat wordt de ‘rechtstreekse verkiezing’ van een minister-president of 
burgemeester soms aangezien voor een vorm van ‘directe democratie’. Dit is spraakverwarring. Ook een 
rechtstreeks gekozen premier of burgemeester is een vertegenwoordiger, die uit naam van de bevolking 
handelt. Het is beter de term ‘directe democratie’ te reserveren voor referenda en andere door de 
bevolking zelf genomen besluiten. 
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Griekse strategie. Met elke aanpak boekte men wel enkele successen, maar elk stuitte 
ook op eigen problemen. 
 
Toch is er sinds Deniaus observatie uit 1977 over het spraakgebruik, toen de enige 
zelfverklaarde ‘Europeanen’ in Brussel schenen te wonen, wel wat veranderd. Het 
woord bewoog van de binnenkamers naar buiten, in de richting van de tussensfeer. De 
bevolkingen van de lidstaten werden (deels) (ook) Europeaan, zo zeggen ze tegen 
opiniepeilers. Mogelijk hadden genoemde publieksstrategieën, die juist midden jaren 
zeventig een impuls kregen, dus enig succes. Dat zal in het vervolg worden bezien. Maar 
er gebeurde ook iets anders – iets ongrijpbaars en hevigs. 

De geopolitieke schok van 1989 gaf het woord ‘Europa’ een nieuwe lading. Het 
zolang tussen Amerika en Rusland verdeelde continent werd zich weer van een eenheid 
bewust. Twee ontwikkelingen vallen op. Ten eerste: de grenzen van de kring schoven op 
naar die van het continent als geheel. Dit maakte een beroep van de politiek op 
geografische en culturele betekenissen van ‘Europa’ geloofwaardiger. Ten tweede: de 
verspreiding van westerse economische methoden over de hele wereld, na 1989 onder 
Amerikaans leiderschap als ‘globalisering’ aangedreven, leidde tot indrukwekkende 
economische en politieke mondiale machtsverschuivingen. De indeling van de wereld 
uit 1975 in Westen, Oosten en Derde Wereld werd zinledig. Het communistische 
‘Oostblok’ verdween als mondiale machtsfactor, daarmee ook de vanzelfsprekende 
transatlantische solidariteit van het ‘Westen’ ondervragend. De ‘Derde Wereld’ is 
feitelijk geslonken tot Afrika, terwijl Azië, met grootmachten China en India, een 
hervonden zelfbewustzijn toont en ook Zuid-Amerika een plaats op het toneel opeist. 
Anders gezegd, mocht de inwoners van het oude continent, inmiddels bijna allen in de 
Unie verenigd, op een dag het gevoel bekruipen dat zij ‘Europeanen’ zijn, dan zal niet in 
de laatste plaats de wereldgeschiedenis hen hebben samengedreven. 
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L’Europe ne sera pas le fruit d’une simple transformation 
économique, voire politique; elle n’existe vraiment que si elle adopte 
un certain système de valeurs, morales et esthétiques; si elle pratique 

l’exaltation d’une certaine manière de penser et de sentir, la flétrissure 
d’une autre; la glorification de certains héros de l’Histoire, la 

démonétisation d’autres. (..) Ce n’est pas le Zollverein qui a fait 
l’Allemagne, ce sont les Discours à la nation allemande de Fichte, ce sont 

les professeurs de morale qui en sont issus.358 
Julien Benda (1933) 

 
 
7 DE DUITSE STRATEGIE: LOTGENOTEN 
 
 Vooraan in het stichtingspact van 1957 schreven de zes staten dat ze ‘een steeds 
hechter verbond’ tussen de Europese volkeren nastreefden. Of in de bekendere 
Engelstalige versie, een ‘ever closer union’. Deze formule staat er tot op heden in. Ze is 
dubbelzinnig. Er wordt permanente beweging ingebouwd, maar geen einddoel bepaald. 
Dit open einde is door de staten druk bediscussieerd (‘federatie’, ‘confederatie’, 
‘statenverbond’?). Maar hoe zit het met de bevolkingen? Om hen draait het. Zij moeten 
onophoudelijk nader tot elkaar komen. En dan? Moesten de bevolkingen uiteindelijk in 
een groter geheel opgaan of zouden ze ondanks jarenlang genader toch zichzelf blijven? 
Het zijn twee verschillende denkwijzen: enkelvoud of meervoud? 

De behoefte één Europese identiteit op te wekken leeft het sterkst in de 
binnensfeer van de gemeenschappelijke instellingen. Daar gingen sommigen als 
historische voorhoede aan de slag Europa te bouwen, daar verscheen de veelheid der 
naties als probleem, het scheppen van ‘Europeanen’ als oplossing. Als vanzelf werd men 
tot cultuur- en identiteitspolitiek gedreven. Een Britse antropoloog toonde aan in de 
veldwerkstudie Building Europe (2000) hoe deze federale roeping in het zelfbeeld, de 
denkwijze en de organisatie van de Commissie en het Parlement zit ingebakken. In deze 
sfeer was de impliciet leidende vraag: Hoe worden we één? 

Daarentegen hielden de lidstaten hun aarzelingen bij pan-Europese 
identiteitspolitiek. Het gold misschien niet voor alle leden, maar wel steeds voor enkele. 
Argwanende ogen ontwaren zelfs in zoiets onschuldigs als ‘Europadag’, de verjaardag 
van de Schumanverklaring van 9 mei 1950 die sinds 1985 een vrije dag is voor Europese 
ambtenaren, een nauw verhulde poging tot nation-building. Leer hun de Brusselse 
sluiptechnieken kennen; je zult zien, stap voor stap gaat Europa onze nationale 
feestdagen afschaffen! Deze spanning moet niet als overgevoeligheid of 
kinderachtigheid worden afgedaan. Beide partijen beseffen dat in de band met het 
publiek hun bestaansgrond op het spel staat. 
 Hoewel de ledensfeer van de veelheid leeft, is opmerkelijk dat ook deze niet aan 
een zekere identiteitspolitieke dwang ontkomt. Wel is het wijgevoel dat de Europese 
gezamenlijkheid zou moeten ondersteunen er van een heel andere orde dan in de 
binnensfeer. Voor de ledenkring gaat het niet om eenwording, maar om samenzijn. (Let op 
het dubbele verschil: ‘samen’ in plaats van ‘één’, ‘zijn’ in plaats van ‘worden’.) De 
lidstaten willen zichzelf niet opheffen; dat beperkt hun belangstelling voor de vraag hoe 
ooit één te worden. Wel staan zij op elk moment voor de vraag: Waarom zijn we samen? 
Wat onderscheidt ons van de niet-leden? Het antwoord bepaalt de uitstraling naar de 
rest van de wereld én naar de eigen bevolkingen. Ook die laatste willen graag weten in 
wat voor gezelschap ze terechtgekomen zijn. De zelfdefinitie van de ledenkring was 
steeds inzet van politieke strijd. 
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1 Hoe worden we één? 
 
 Het wijgevoel dat men in de Duitse strategie als bodem onder een politieke orde 
wil leggen is dat van een gedeelde identiteit. Voor het hedendaagse Europa ligt dat 
buitengewoon moeilijk. 

Het probleem is niet zozeer principieel. Uit welke ingrediënten een collectieve 
identiteit wordt opgebouwd – een taal, een cultuur, een godsdienst, een vijand, samen 
doorstane historische beproevingen – is relatief open. Dus er zou heus iets zijn te 
verzinnen dat de Europeanen bindt of tenminste van hun buren onderscheidt. Maar met 
een antropologische, sociologische of taalkundige definitie van een bepaalde groep als 
Europees, schiet de politicus nog weinig op. Voor de politiek is de hoofdvraag immers 
of de betrokkenen zichzelf als Europeanen beschouwen. Het culturele wijgevoel kan niet 
(meer) worden opgelegd, maar is uitdrukking van zelfrepresentatie. Wat hoogstens kan, 
is het publiek met zachte hand verleiden, het met beelden, symbolen of verhalen sturen. 

Het probleem is daarom eerder praktisch-historisch. De Europese staten hebben 
sinds de negentiende eeuw flink hun best gedaan hun nationale bevolkingen een 
identiteit te geven. In de beroemde uitspraak van de Italiaanse parlementariër d’Azeglio, 
kort na de nationale eenwording van 1860: ‘We hebben Italië gemaakt, nu moeten we 
Italianen maken.’359 Afhankelijk van de uitgangssituatie lag de nadruk op de historische 
prioriteit van het volk, dat zijn wil in een staat moest kunnen uiten (de droom van de 
Duitse nationalisten als Fichte) of op de vormende kracht van de staat, die de massa tot 
gemeenschap van burgers kon kneden (waar men in Frankrijk of Spanje meteen mee 
kon beginnen). Grof gezegd is dat in de meeste Europese staten erg goed gelukt. De 
invoering van de leerplicht en de dienstplicht, een nationale pers, nationale 
geschiedschrijving of nationale feestdagen droegen alom bij aan culturele eenwording 
binnen de landsgrenzen. Daarbij werd van staatszijde de harde hand niet geschuwd. 
Minderheden werden onderdrukt. Regionaal verzet, bijvoorbeeld tegen een verbod op 
het gebruik van streektalen, werd met geweld neergeslagen. Het doel was ‘boeren tot 
Fransen’ te maken, zoals Eugen Webers befaamde studie naar de Franse variant heet.360 
Of men het beschavingsoffensief of culturele assimilatie wil noemen, resultaat was dat 
het Europese statenconcert van 1815 in ruim honderd jaar veranderde in een gezelschap 
van hechte natiestaten. De afzonderlijke staten die de interne eenheid het best konden 
afdwingen, bleken het stabielst. (De veelvolkerenrijken van de Habsburgers en de 
Ottomanen hielden het uit tot 1914, maar vielen toen uiteen.) Het is begrijpelijk dat de 
staten deze met pijn en moeite verworven existentiële bodem niet graag zouden 
opgeven of delen met een concurrent. 
 Deze omstandigheid perkt de ruimte voor pan-Europese identiteitspolitiek danig 
in. Onder verwijzing naar de Italiaanse leuze uit 1860 zeggen hedendaagse politici wel 
eens: ‘We hebben Europa gemaakt, nu moeten we Europeanen maken.’361 Als 
uitdrukking van de wens een publiek te vinden is het een eerlijk zinnetje. Als analogie 
met het project van het negentiende-eeuwse nationalisme is het misleidend. De operatie-
natiestaat valt niet zomaar te herhalen. Ten eerste beschikken de bevolkingen in kwestie 
inmiddels alle over een sterke culturele identiteit; ze zijn geletterde naties geworden en 
kunnen zich geen ander bestaan meer voorstellen. Een vergelijking met de negentiende-
eeuwse ‘boeren-tot-natie’-praktijk bracht een Duitse intellectueel tot de terechte vraag: 
‘Aber wo befinden sich heutzutage die provinziellen Analphabeten, welche freiwillig 
oder unfreiwillig ‘europäisiert’ werden müssen?’362 Ten tweede is in de moderne 
Europese samenlevingen, stel dat ze een centraal gezag hadden, de techniek van de 
harde assimilerende hand niet langer aanvaardbaar. Gewapenderhand het gebruik van 
een eenheidstaal afdwingen is er niet meer bij; sterker, de staat die bij de beschaafde 
voorhoede wil horen moet de minderheidstalen op zijn grondgebied erkennen. 
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De Europese stichters van na 1950 zouden tegenwerpen dat zij helemaal geen Europese 
natie wilden maken. In hun zelfbeeld bouwden zij juist tegen de negentiende-eeuwse 
natiestaat in. Zij identificeerden het nationalisme als een vernietigende kracht; de recente 
wereldoorlogen leverden in hun ogen afdoende bewijsmateriaal. De populariteit van de 
Europese gedachte was in de eerste naoorlogse jaren evenredig aan het diskrediet van de 
natiestaat. Er verscheen menig boekje rond het thema natiestaat versus federalisme.363 
De leidende gedachte van de Europese federalisten uit 1942/48, aldus een betrokken 
Italiaanse diplomaat achteraf, was ‘que si on ne détruisait pas l’Etat national souverain, 
on ne ferait pas l’Europe.’364 

Wel zat er een onuitgesproken spanning in het beoogde einddoel van de 
stichters. Was de vereniging van Europa een vredesproject of een machtsproject? 
Vredesproject: de naties opheffen, de soevereiniteit van de staten breken, om in Europa 
de eerste stap naar de wereldvrede te zetten.* Machtsproject: de naties tot een groter 
geheel versmelten, de macht van de staten samenballen, om zo als Europa beter de 
gezamenlijke belangen in de wereld te verdedigen. Deze denklijnen liepen lang door 
elkaar. Ruwweg lag in Den Haag, Brussel en de kringen van Monnet de nadruk op het 
eerste aspect, in Parijs en aanvankelijk in Bonn op het tweede. 
 Beide visies vragen om een ander publiek. In het vredesproject is Europa 
‘éminemment un acte moral’,365 die verzoeningsbereidheid en idealisme vereist. In het 
machtsproject is Europa een politieke daad, die vraagt om oordeelskracht en een 
herdefiniëring van het eigenbelang. In het ene geval moeten nationale burgers apatride 
wereldburgers worden (of desnoods gedepolitiseerde consumenten), in het andere geval 
betrokken of zelfs trotse Europeanen. Anders gezegd: het vredesproject vergt de 
demping van de nationale identiteiten ten gunste van universele waarden, het 
machtsproject de ontwikkeling van een Europese identiteit. 
 
Als kantelmoment in de verhouding tussen beide zou men 1973 kunnen beschouwen. 
Het vredesproject verloor aan urgentie naarmate een nieuwe Frans-Duitse oorlog 
minder denkbaar werd. Omgekeerd won het machtsproject aan belang naarmate de 
Koude Oorlog en de dekolonisatie Europa’s geslonken macht in de wereld zichtbaar 
maakten. Deze trage ontwikkelingslijnen vonden in zekere zin hun snijpunt in de 
toetreding van Groot-Brittannië tot de ledenkring, per 1973. Vanaf toen konden de 
lidstaten samen ‘namens Europa’ tot de rest van de wereld spreken. Het is geen toeval 
dat de regeringsleiders van de Negen nog hetzelfde jaar, in december 1973 in 
Kopenhagen, bespraken wie zij eigenlijk waren, als club van landen in de wereld. Het 
resultaat was een ‘Verklaring over de Europese identiteit’. Niet het zoveelste 
discussiedocument van intellectuelen, maar een poging tot zelfdefinitie op het hoogste 
politieke niveau. 

Het is opvallend, en te weinig opgemerkt, hoezeer de Europese regeringsleiders 
de zoektocht naar een gezamenlijk publiek vanaf 1973 op meerdere fronten in beweging 
zetten. Hun Kopenhaagse verklaring legitimeerde de Duitse publieksstrategie; deze kans 
op ontwikkeling van een Europese cultuurpolitiek werd door de binnensfeer enthousiast 
aangegrepen. Een jaar later besloten de regeringsleiders tot de rechtstreekse verkiezing 

                                                 
* Tot deze school hoorde de eerste secretaris van de mijnbouwautoriteit in Luxemburg, Max Kohnstamm. 
Voor deze Monnetdiscipel was Europa een vredesproject dat de valkuilen van een nationalisme op 
continentale schaal moest vermijden. Op 19 oktober 1956 schreef hij staccato in zijn dagboek: ‘We 
moeten niet natie Europa in plaats van natie Frankrijk plaatsen. Dit zou kleine zaak zijn die catastrofe ten 
slotte toch niet zou vermijden. Het moet een open, nooit halt makende zaak zijn. Nu Engeland, straks 
Scandinavië-Polen. (..) Tunis en Marokko in Gemeenschap.’ Zo begon volgens Kohnstamm een 
transformatie van de relatie tussen de volkeren, het ‘echte nooit eindigende doel.’ Het probleem: ‘Zullen 
alleen altijd (..) Spierenburgs ontmoeten die niet begrijpen en die van Europa een soevereine staat willen 
maken.’ (Mathieu Segers (ed.), De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953–september 1957, 
Amsterdam 2008, 187) 
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van een Parlement; dit gaf de lang verhoopte impuls aan de Griekse publieksstrategie. 
Weer een jaar later, naar aanleiding van het rapport van de Belgische premier 
Tindemans uit 1975, bespraken ze beleid dat duidelijk zichtbare en tastbare voordelen 
voor hun burgers zou hebben; hiermee expliciteerden ze de Romeinse publieksstrategie. 

Met deze daden besloten de leiders van de Negen de facto dat hun samenzijn, 
juridisch feit sinds 1952, tevens een politiek feit moest worden. Het politieke telos uit het 
stichtingspact, destijds in niet-bindende verklaringen vooraan weggestopt, kreeg 
feitelijke gevolgen. Dit was een fundamentele omwenteling. Hoewel er tot op heden 
tussen de lidstaten wordt gestreden om het hoe, werd de of-vraag van het publiek in de 
jaren na 1973 beslecht. Zodra hun kring, weliswaar op kousenvoeten, het toneel van de 
wereld betrad, kon hij niet langer zonder eigen publiek. 
 

Cultuurpolitiek 
 
De verklaring van de negen regeringsleiders dat Europa een identiteit had, werkte voor 
de binnensfeer als een startschot. Nu kon men voorstellen ontwikkelen om deze 
identiteit aan het licht te brengen, te herontdekken of te versterken. Als vanzelf kwam 
men in de Commissie en het Parlement uit bij de politieke technieken van het 
negentiende-eeuwse nationalisme: het oppoetsen van een Europees verleden als spiegel 
voor het wij in het heden, het in werking zetten van verhalen- en beeldenmachines. Zo 
hoopte men in het bewustzijn van de bevolking door te dringen. 

In 1977 kwam de Commissie met een pakket cultuurpolitieke voorstellen. Het 
was gericht op vrij verkeer van culturele goederen en diensten.* Toch bevatte het ook 
enkele symbolisch beladen plannen. Zo was er het idee voor ‘Europese zalen’ in musea, 
waar werken ‘die deel uitmaken van het erfgoed van de Gemeenschap’ moesten worden 
tentoongesteld. Andere plannen waren de oprichting van culturele instituten van de 
Gemeenschap en een serie van 365 tv-uitzendingen ‘van ten minste vijf minuten, gewijd 
aan een grote Europeaan uit verleden of heden’.366 De Raad van ministers weigerde het 
rapport in behandeling te nemen. Groot-Brittannië en Denemarken voerden de 
oppositie aan, maar werden stilzwijgend gesteund door Frankrijk en Duitsland. 
Gezamenlijk cultureel erfgoed beschermen viel nog te overwegen, maar Europese 
musea en een heldengalerij, dat riekte naar onvervalste nation-building. Dat vonden de 
lidstaten niet de bedoeling. 

Ook de opzet van de Commissie in het onderwijs een ‘Europese dimensie’ aan 
te brengen stuitte op een muur van weerstand bij de lidstaten. Dat het Brusselse 
onderwijsdepartement pogingen waagde is voorstelbaar. Hadden de regeringsleiders niet 
zelf gezegd dat er een Europese identiteit was? En zouden de geschiedenisles en de 
aardrijkskundeles bij de jeugd geen identiteitsversterkende wonderen kunnen verrichten? 

Publicitair dieptepunt was de betrokkenheid van de Commissie bij de productie 
van een publieksboek Europese geschiedenis, het in vele talen uitgekomen Europa: 
geschiedenis van zijn bewoners (1990) van Jean Baptiste Duroselle. Het boek was een moreel 
succesverhaal over de triomf van de Europese eenheid tegen de boze krachten van de 
verdeeldheid – van Zeus’ ontvoering van de prinses Europa, via de Romeinen en Karel 
de Grote, naar de rampen van het nationalisme en de nieuwe hoop na 1945. De 
kritieken waren niet mals. In de Britse pers werd het boek vergeleken met 
sovjetgeschiedschrijving ‘ten dienste van een idee’.367 Vooral uit Athene kwam veel 

                                                 
* Aangezien het stichtingspact niet in een bevoegdheid voor cultuurpolitiek voorzag moest men onder 
economische dekmantel opereren. Wel kon bijvoorbeeld de doelstelling van het ‘steeds hechtere verbond 
tussen de volkeren’ uit de preambule worden ingeroepen. Commissieambtenaren verpakten culturele 
voorstellen meesterlijk in economische termen – vereenvoudiging van de belastingheffing voor 
‘werknemers in de cultuursector’, onderzoek naar de financiële situatie van de filmindustrie. Pas in 1992 
werd de begeerde ‘juridische basis’ voor cultuurpolitiek door de lidstaten in het verdrag opgenomen. 
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protest; de bijdrage van de oude Grieken en het Byzantijnse rijk aan de Europese 
beschaving was tekortgedaan. De Commissie trok zich terug uit het project.* Komisch 
waren de verwikkelingen rond een bijbehorend lesboek. Historici uit twaalf landen 
schreven elk een concepthoofdstuk en ruzieden daarna over de woorden. In het 
hoofdstuk over Frankrijk moest de term ‘invasies der Barbaren’ worden vervangen door 
‘invasies der Germanen’. De Spaanse omschrijving van de Engelse zeeheld Sir Francis 
Drake als ‘piraat’ werd geschrapt. Het bleek moeilijk tot een neutrale, ‘Europese’ versie 
van historische gebeurtenissen te komen. 

De les van zulke identiteitspolitieke fiasco’s was pijnlijk: de poging legitimiteit 
voor de gezamenlijke orde te verwerven door een gevoel van ‘wij Europeanen’ te 
scheppen, kon als een boemerang terugkaatsen. Het verwijt van propaganda lag op de 
loer. De cultuurpolitieke publieksstrategie was risicovol. 
 
De Brusselse instellingen deden toch een dappere poging de citadel van de nationale 
identiteitsvorming binnen te dringen, de massamedia en filmindustrie. Een revolutionair 
weet dat je heden ten dage de macht grijpt via de televisiestudio’s. Vertaald in een 
(vrijblijvende) resolutie van het Europese Parlement uit 1982 klonk het zo: ‘European 
unification will only be achieved if Europeans want it. Europeans will only want it if 
there is such a thing as a European identity. A European identity will only develop if 
Europeans are adequately informed. At present, information via the mass media is 
controlled at national level.’368 Ergo, er moeten Europese televisiekanalen komen. 
Vergelijkbare redeneringen werden voor de filmindustrie opgezet. 
 Het monopolie van de nationale media werd ook betreurd door de Commissie. 
Ze nam, aangevuurd door het Parlement maar op economische gronden, het initiatief 
deze te doorbreken. De richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ werd na jarenlange 
onderhandelingen in 1989 aangenomen. Ze verplichtte lidstaten radio- en 
televisieprogramma’s uit de hele Gemeenschap door te laten, harmoniseerde de 
advertentiemarkt en schiep zo een markt voor televisieprogramma’s. De hoop was dat 
een gedeelde beeldtaal en gedeelde verhalen zouden ontstaan. Het onbedoelde gevolg 
was een dominantie van Engelstalige, met name Amerikaanse programma’s. Dit was een 
tegenvaller. Men wenste een Europees wijgevoel, maar oogstte Dallas everywhere. 
 Wanneer de kortste route naar het ‘zelf’ vastloopt, kan men het proberen via de 
omweg van ‘niet de ander’. De Amerikaanse dominantie van de entertainmentmarkt kon 
worden aangegrepen als motief om de eigen cultuurindustrie te beschermen. Dit was 
een oud Frans thema, zowel economisch belang als ideologisch refrein. Na de komst 
van de Franse sociaal-democraat Delors naar Brussel, in 1985, werd het sterk aangezet. 
De cultuurindustrie als verdediger van de Europese beschaving; een kruistocht tegen 
intellectueel imperialisme. Zoals een europarlementariër schreef, zonder financiële steun 
zal de Europese audiovisuele industrie ‘in de open markt worden geworpen, zoals de 
christenen voor de leeuwen in de arena’.369 Dit retorische motief viel echter slecht bij 
publiek en regeringen van meer Atlantische lidstaten, zoals Groot-Brittannië, 
Denemarken en Nederland. Zij herkenden zich er niet in. Het was dus ongeloofwaardig 
voor de gezamenlijkheid van lidstaten. Een terugkerend probleem: de verhouding tot 
Amerika definieerde Europa niet maar spleet het in tweeën. 

Nu volgde een derde stap in de identiteitsqueeste. Wanneer het ‘zelf’ 
onbepaalbaar is en de ‘ander’ geen markering biedt, resteert de terugvalpositie, het ‘zelf’ 
opvatten als veelheid. Met dat uitgangspunt ontwikkelde de Commissie een media- en 
filmpolitiek die wel op instemming van de lidstaten kon rekenen. Bijvoorbeeld niet 
langer subsidiëring van filmproductie in de hoop dat door samenwerking een Europese 
stijl zou ontstaan, maar het steunen van de distributie van nationale producties naar 
                                                 
* Een Franse uitgever zette het voort, dankzij financiële steun van de Frans-Brits-Noorse zakenman 
Frédéric Delouche. 
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andere lidstaten, dankzij onder meer subsidies voor ondertiteltechnieken en 
distributienetwerken. Een vergelijkbare beweging was zichtbaar in de onderwijspolitiek, 
waar de ene Europese lesinhoud tot bonje leidde maar uitwisselingsprogamma’s voor 
studenten, taalstages voor leraren en het afdwingen van de wederzijdse erkenning van 
diploma’s wel in goede aarde vielen. 

Vanuit het perspectief van de politieke zoektocht naar één publiek was de 
nadruk op de veelheid een terugtrekkende manoeuvre. Gezien de destijds door 
intellectuelen bezongen lof van diversiteit en multiculturaliteit kon men deze aftocht 
niettemin met opgeheven hoofd maken. Monter werd het doel bijgesteld van culturele 
constructie van een zelf naar kennisname van de (Europese) ander. Hiermee was de 
juiste snaar geraakt. Tot op heden leeft de Europese cultuurpolitiek – waarin jaarlijks 
honderden miljoenen euro’s omgaan – onder het regime van ‘culturele diversiteit’ en 
‘interculturele dialoog’. 

Het idee van één Europese cultuur als drager van de gezamenlijke politieke orde 
werd door de binnensfeer verlaten. De weerstand was te groot. Hoewel de 
regeringsleiders in Kopenhagen hadden verklaard dat er een Europese identiteit 
bestond, wensten de lidstaten niet dat hun burgers zichzelf als alléén Europeaan zouden 
beschouwen. Geconfronteerd met deze blokkade zocht de Brusselse cultuurpolitieke 
dadendrang vanaf eind jaren tachtig een uitweg in de praktijk van de uitwisseling en het 
verhaal van de diversiteit. Zo vond de binnensfeer haar bescheiden rol: ze versterkt de 
band tussen de bevolkingen van de lidstaten, maar maakt hen niet tot één natie.* 
 Toch was de ‘Duitse’ publieksstrategie hiermee niet afgedaan. Zo snel is de 
gereedschapskist van het negentiende-eeuwse nationalisme niet leeg. Wanneer elke 
specifieke culturele inhoud op bezwaren stuit, kan men beelden of verhalen in omloop 
brengen die rusten op universele waarden, op zelfverwijzing of op lege symboliek. 
Vooral dit laatste werd een voltreffer. 

 
Vlag 

 
Op 29 mei 1986 vond in Brussel een eigenaardige ceremonie plaats. Even buiten het 
hoofdkwartier van de Commissie werd de nieuwe vlag van de Gemeenschap plechtig 
ingewijd. Er waren schoolkinderen met vlaggetjes, enige toekijkende ambtenaren, 
verbaasde passanten en een optreden van Sandra Kim. Het piepjonge Belgische 
zangeresje van Italiaanse komaf bracht het liedje ten gehore waarmee ze enkele 
maanden tevoren het Eurovisiesongfestival had gewonnen: J’aime la vie. Vervolgens werd 
de blauwe vlag met twaalf sterren voor de eerste maal in zijn nieuwe functie gehesen, 
terwijl een koor het Europese volkslied zong, Beethovens ‘Ode aan de vreugde’. Daarna 
volgden speeches van Commissievoorzitter Delors en Parlementsvoorzitter Pflimlin. 
Beiden spraken de hoop uit dat de vlag een symbool van de inspanningen voor 
Europese vrede zou worden. 

Deze plechtigheid bekroonde een jarenlange lobby van de 
Gemeenschapsinstellingen. Strikt genomen was het overigens geen ‘vlag’ die werd 
gehesen voor het Berlaymontgebouw maar een ‘logo’. Dat was het semantische 
compromis waarmee de ambassadeurs van de lidstaten uiteindelijk hadden kunnen 
instemmen. Dit ‘logo’ kon vervolgens op verschillende materialen worden afgedrukt. 
Bijvoorbeeld op een rechthoekig lapje stof. 
                                                 
* Deze conclusie kan men ook in de verdragsteksten teruglezen. De ironie wil namelijk dat Commissie en 
Parlement lang ijverden voor een verdragsbasis voor cultuurpolitiek, maar toen zij deze in Maastricht 
(1992) verwierven, er feitelijk werd vastgelegd dat de Unie niet één cultuur had. Het artikel in kwestie 
neigt meer naar diversiteit dan naar eenheid en vermijdt de term ‘Europese cultuur’, terwijl ‘cultuur’ wel 
aan de staten en zelfs de regio’s wordt toegekend. Schrale troost voor de binnensfeer was de mogelijkheid 
voor ondersteuning van ‘scheppend werk op artistiek en literair gebied’. (Art. 151, lid 1, EG) In gewoon 
Nederlands: prijzen uitreiken, subsidies uitdelen en rapporten opstellen. 
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Een vlag is een symbool. Hij betekent niets, maar ‘staat voor’ iets anders. Niet op de 
manier waarop een kaart voor een landschap staat of een foto voor een persoon, maar 
per min of meer willekeurige conventie, zoals een letter voor een klank staat of een kruis 
voor de Kerk. Er is geen intrinsieke band tussen het symbool en het gesymboliseerde. 
Wie een symbool wil scheppen kan dus weinig anders doen dan bewerkstelligen dat het 
publiek die band als vanzelfsprekend ziet. Het is, zoals Pitkin schrijft in haar klassieke 
studie over representatie, ‘a matter of working on the minds of people who are to accept 
it rather than of working on the symbol itself. And since there is no rational justification 
for the symbolic connection, for accepting this symbol rather than that one, symbol-
making is not a process of rational persuasion, but of manipulating affective responses 
and forming habits.’370 Wie knielt voor een kruis of de vlag plechtig hijst, heeft zulke 
gewoonten gevormd. Hij aanvaardt in de handelingen het bestaan van het 
gesymboliseerde. (Dat doet trouwens ook wie een kruisbeeld schendt of een vlag 
verbrandt; symbolen hebben, als symbool, meer te vrezen van onverschilligheid dan van 
vijandschap.) 

Het eerste hijsen van de Europese vlag was dus een cruciale doorbraak. De vlag 
maakt de gezamenlijkheid zichtbaar. Hij vertelt niets over de identiteit van het 
gesymboliseerde, hij verwijst niet naar oorsprong of verleden ervan, hij toont simpelweg 
dat het bestaat. Het is het nulpunt van de Duitse strategie, vorm zonder inhoud. Geen 
narratief over het zelf, maar puur opgeëiste aandacht. Omgekeerd stelt de vlag het 
publiek in staat, dankzij zijn zichtbaarheid, de aanvaarding van het gesymboliseerde uit 
te drukken.* Dit laatste is minstens zo belangrijk. Menig democraat met kopzorgen over 
Europa’s legitimiteit zou, misschien zijns ondanks, danig opkikkeren van een met 
blauwe vlaggen wapperende menigte. 
 
De doorbraak van 1986 vond plaats in een al decennia slepend feuilleton. De blauwe 
vlag met twaalf sterren behoorde oorspronkelijk toe aan de Straatsburgse Raad van 
Europa. Die had een parlementaire vergadering, waarvan de leden een eigen vlag 
wensten. Dit naar voorbeeld van de Europese Beweging, waarvan de groene E op wit 
vlak – bijgenaamd de ‘witte onderbroek op groen grasveld’ – rond 1950 met name in 
Frankrijk en België populair was. Het duurde een prijsvraag, enkele heraldische en 
protocollaire studies plus harde onderhandelingen voor de vijftien lidstaten eruit waren. 
Het werd een blauwe vlag met twaalf sterren.† Het resultaat werd in december 1955 
voor het eerst officieel gehesen, bij een vergadering van de ministers in Parijs. 

Het was op uitnodiging van de Straatsburgse Raad zelf dat de Gemeenschap 
deze vlag drie decennia later overnam, tezamen met een volkslied, de ‘Ode aan de 
vreugde’ uit Beethovens Negende. Met het volkslied bevestigde Europa zijn 
universalistische neiging (‘Alle Menschen werden Brüder’). Met de vlag koos het, in 
tegenstelling tot Amerika, voor een identiteit onafhankelijk van het aantal lidstaten: het 
aantal sterren is en blijft twaalf. 

                                                 
* Bekend is de Amerikaanse ‘Pledge of Allegiance’, sinds 1892 met de hand op het hart uitgesproken bij 
publieke gelegenheden (en door vele schoolkinderen dagelijks): ‘I pledge allegiance to the flag of the 
United States of America, and to the Republic for which it stands: one Nation under God, indivisible, 
With Liberty and Justice for all.’ Eerst de zichtbare vlag, dan de onzichtbare staat. 
† Onderweg waren alle ontwerpen met een kruis erin, een beeldelement in de vlag van zeven van de 
vijftien lidstaten van de Raad van Europa, afgevallen vanwege verzet van lidstaat Turkije (dat zich al in 
augustus 1949, tegelijk met Griekenland, bij de tien oprichters had gevoegd). Men kwam eerst uit op een 
azuurblauwe vlag met vijftien sterren. Dit stuitte op diplomatiek protest van West-Duitsland, dat wilde 
voorkomen dat het Saargebied, sinds de oorlog een Frans protectoraat en een van de vijftien, zich als een 
soevereine staat zou beschouwen. Vermindering tot veertien was om de omgekeerde reden 
onaanvaardbaar voor de Fransen en de Saarlanders, dertien was een ongeluksgetal en zo kwam men uit op 
twaalf. 
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 Aanleiding voor deze symboolpolitieke beslissing vormden de Europese 
verkiezingen van 1984. De lage opkomst gaf de regeringsleiders reden tot zorg. Het 
publiek was schijnbaar onvoldoende doordrongen van het belang van de Gemeenschap. 
Enkele weken later, op de Top van Fontainebleau, besloten de leiders te laten 
onderzoeken hoe de Gemeenschap ‘haar identiteit en haar imago kon versterken en 
uitdragen, zowel voor haar burgers als in de rest van de wereld’.371 De opdracht ging 
naar een Italiaanse europarlementariër. In diens eindrapport stond: ‘Er is om zowel 
praktische als symbolische redenen duidelijk behoefte aan een vlag en een embleem die 
kunnen worden gebruikt bij nationale en internationale evenementen, tentoonstellingen 
en andere gelegenheden waar het bestaan van de Gemeenschap onder de publieke 
aandacht moet worden gebracht.’372 De regeringsleiders stemden met deze aanbeveling 
in op de Top van Milaan van juni 1985. (Tijdens die Top moesten de betogers op het 
Milanese Domplein zich nog behelpen met de ‘witte onderbroek’ van de Europese 
Beweging.) 
 Het idee van een Europese vlag werd voorzichtig gepresenteerd. Het genoemde 
rapport bezwoer dat hij ‘natuurlijk in geen enkel geval het gebruik van nationale vlaggen 
in de weg’ stond.373 De invoering werd bepleit onder het motto: versterking van de 
zichtbaarheid van de Gemeenschap in het dagelijks leven van de burgers. Dit was ook 
nodig om aan het principebesluit van de regeringsleiders een juridische vertaling te 
kunnen geven. Toen er namelijk najaar 1985 een veertig pagina’s dik Commissievoorstel 
lag voor een ‘Raadsverordening tot vaststelling van het statuut van de Europese Vlag’, 
compleet met ceremonieprotocollen, bescherming tegen misbruik en dergelijke, 
schrokken sommige lidstaten toch een beetje. ‘Je kunt je voorstellen wat Margarets 
reactie is als dit document met een dikke plof op de deurmat van Downing Street 10 
valt’, mopperde de Britse ambassadeur tegen een collega.374 Deze geluiden kwamen van 
meer zijden. Ook de voorstanders wilden een discussie over soevereiniteit liever 
vermijden. Zij wisten dat er nooit een vlag zou komen als ze zich in nation-building-
termen zouden uitdrukken. De voorzitter van de vergadering vond de uitweg in het 
argument van de huisstijl, de corporate identity. Hiermee bood hij de ruimte dankzij welke 
de tegenstanders konden instemmen. De politieke connotaties van ‘vlag’ werden 
ingetrokken en de Gemeenschap kreeg dus een ‘logo’. Aangezien deze 
diplomatensubtiliteit aan gewone burgers ontgaat, hadden Delors c.s. alle reden tevreden 
te zijn met deze symboolpolitieke coup. Niemand heeft ooit een logo zien wapperen. 
 
Een vlag moet zijn territorium veroveren op andere vlaggen. Terwijl de instellingen van 
Gemeenschap en Unie de vlag op zichzelf kunnen gebruiken, wappert hij in de lidstaten 
zelden alleen, maar meestal naast de nationale vlag. (Het is een aardige indicator om te 
zien in welke sfeer van de gezamenlijkheid een gebouw staat of een bijeenkomst 
plaatsvindt.) Per lidstaat verschilt en verschuift het gebruik van de vlag. De Franse 
president Sarkozy koos voor een staatsieportret met Franse én Europese vlag, verspreid 
over alle scholen en publieke gebouwen in het land. Daarentegen is Groot-Brittannië 
nogal recalcitrant: tot chagrijn van de Commissie weigerde de Britse regering heel lang 
de nationale nummerplaten te voorzien van het blauwe logo met twaalf sterren. 

Tijdens een Europees topberaad over de kredietcrisis, in oktober 2008, drukten 
de vlaggen de plaats van elk van de deelnemers in de handelingssferen protocollair 
feilloos uit. De bijeenkomst vond plaats in het Elysée, op uitnodiging van roulerend 
Raadsvoorzitter Sarkozy. Drie andere regeringsleiders waren aanwezig: Merkel (Berlijn), 
Brown (Londen) en Berlusconi (Rome), evenals drie vertegenwoordigers van Europese 
instellingen: Commissievoorzitter Barroso, centrale bankier Trichet en de voorzitter van 
de ministers van de eurolanden, Juncker. Hoe werd dit zichtbaar? Op de afsluitende 
persconferentie zaten de eerste vier achter een nationaal plus Europees vlaggetje, de 
laatste drie alleen achter een Europees. 
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 Vlag en volkslied maakten in 2004 bijna promotie. Als ‘symbolen van de Unie’ 
werden ze opgenomen in het grondwetsverdrag. Na de gestrande ratificatie daarvan 
werden ze opnieuw onderwerp van discussie. Met name Den Haag, Londen en Praag 
vonden dat de vlag te veel aan staatsvorming deed denken. Daar werd het (nationale) 
publiek ongerust van. Op hun aandringen werden de symbolen buiten het verdrag van 
Lissabon gehouden. Daarentegen beschouwden zestien andere lidstaten dit als een 
pijnlijke amputatie. Zij namen de moeite in een aanhangsel te verklaren dat vlag en 
volkslied ‘voor hen de symbolen blijven van het gemeenschappelijk lidmaatschap van de 
burgers van de Europese Unie en van hun band met de Unie.’375 

De Europese vlag houdt voorlopig een onzekere juridische status. Enerzijds 
biedt deze ‘lege’ corporate identity de gezamenlijkheid veel houvast bij het slaan van een 
band met een publiek. Anderzijds blijkt uit de recente ophef over zijn statelijke 
implicaties opnieuw hoezeer een dergelijke gooi naar legitimiteit in zijn tegendeel kan 
omslaan. Deze dubbelheid hoort bij het publieke bestaan zelf. Wie zich toont aan het 
publiek, kan applaus of hoon ten deel vallen. 

De weg teruggaan, de onzichtbaarheid weer in, kan niet meer. Sinds een kwart 
eeuw zijn symbool en gesymboliseerde in de geesten dermate succesvol verklonken dat 
het uit angst voor kritiek strijken van de Europese vlag zelfopheffing van de 
gezamenlijkheid zou betekenen. 
 

Pantheon 
 
Een pantheon is de reële of symbolische ruimte waar de helden van de natie begraven 
liggen. Een gemeenschap schept er een gedeeld verleden mee. Zo besloot de Franse 
regering kort na de Revolutie van 1789 de net voltooide Eglise Sainte-Geneviève onder de 
naam Panthéon in gebruik te nemen als mausoleum voor de eigen helden. De Franse 
natie, nieuwe drager van de soevereiniteit, behoefde een historische legitimiteit die de 
grip van het eeuwenoude koninklijke gezag op de bevolking kon weerstreven. Mirabeau 
was in 1791 de eerste die door ‘la Patrie reconnaissante’ in het Panthéon werd begraven, 
spoedig gevolgd door Voltaire en Rousseau. In naam een eerbetoon door de ‘natie’ aan 
haar grote mannen, is dit evenzogoed een daad waarmee de natie zichzelf over hun rug 
uitvindt. Het gaat om het opwekken van het gevoel bij de aangesprokene: dit is mijn 
man, mijn volk, mijn land. 

Wel wordt deze uitnodiging tot identificatie gecompliceerder wanneer meerdere 
politieke gemeenschappen trots projecteren op dezelfde figuren. Was Christoffel 
Columbus een Spanjaard of een Genuees? Historici debatteren erover. Franz Kafka een 
Tsjech of een Duitser? Per bibliotheek verschillend. Hitler een Duitser of een 
Oostenrijker? Nemen jullie hem maar.* 
 
In de slag om het pantheon dulden de natiestaten geen concurrentie. Het wekt geen 
verbazing dat Brusselse voorstellen voor aan grote Europeanen gewijde 
televisieprogramma’s op een weigering van de lidstaten stuitten. Des te opmerkelijker 
dus dat er toch enige pan-Europese helden zijn ontstaan. Het was niet noodzakelijk 
hiervoor museumzalen in of standbeelden op te richten. De truc is bepaalde historische 
figuren te gebruiken als naam. 

De sterkste claim in dit verband is die op de universeel-Rotterdamse geleerde 
Erasmus. Het naar hem vernoemde uitwisselingsprogramma voor studenten, dat sinds 
1987 meer dan een miljoen studenten een beurs heeft gegeven, is geslaagde branding. In 
het begrip ‘Erasmus’ resoneert nu ‘Europa’. Erasmus leent zich goed voor de rol. De 

                                                 
* Blijkens een persbericht van 11 maart 2007 wil een Duitse deelstaatafgevaardigde uit Nedersaksen de 
naturalisatie van Hitler van Oostenrijker tot Duitser, uitgevoerd in 1932, postuum ongedaan maken. 
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reizende humanist en grote verzoener was in het interbellum al door een Franse 
intellectueel aangemerkt als ‘het perfecte symbool van de Europese burger’.376 

Gesterkt door dit succes heeft het Brusselse onderwijsdepartement nadien 
programma’s vernoemd naar onder meer Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius en 
Grundtvig. Deze pogingen tot europantheonisering zijn niet geslaagd. Kansrijker is een 
technologisch prestigeproject uit 2002 dat mede vanwege de hoge verwachtingen een 
klinkende naam meekreeg: ‘Galileo’. Het betreft een Europese navigatiesatelliet die het 
monopolie van de Amerikaanse tegenhanger moest doorbreken. Maar zolang deze 
satelliet nog niet beschikbaar is, denkt het publiek bij Galilei eerder aan de valversnelling 
te Pisa dan aan Europa’s macht in de lucht. 

Voor zover uit deze pogingen een lijn valt te destilleren ziet de Brusselse 
binnensfeer het Europese pantheon bevolkt door universele geleerden en kunstenaars, 
die liefst niet door één natiestaat zijn te claimen. Typerend is hoe Comenius 
(Komensky) wordt voorgesteld op de betreffende Commissiewebsite. Hij heeft geen 
nationaliteit maar is ‘geboren in wat tegenwoordig de Tsjechische Republiek is’, was 
behalve een grondlegger van de moderne pedagogie ‘een kosmopoliet en universalist die 
onophoudelijk streed voor mensenrechten, vrede tussen de naties, sociale vrede en de 
eenheid van de mensheid.’377 Een man met als vaderland de wereld, voorloper en held 
van het vredesproject. 

Hier vond men een andere concrete uitweg uit de moeilijkheid een gezamenlijke 
identiteit te definiëren tegen de zwaartekracht van de naties in. Europa niet als ‘veelheid’ 
en begunstiger van diversiteit en dialoog, maar als verlichte drager van universele 
waarden. 
 
Vernoeming naar staatslieden of politici is in Europa vrijwel ondoenlijk. In de Europese 
geschiedenis is de trots van de ene natie veelal de vloek van een andere. Napoleon een 
groot Europeaan? Zelf beschouwde hij zich om zijn Europese roeping als ‘de opvolger 
van Karel de Grote en niet van Lodewijk XIV’.378 Maar de held van Austerlitz (2 
december 1805) is ook de beul van Madrid (3 mei 1808). Dergelijke verwijzingen ‘liggen 
te gevoelig’, zoals het heet. Niet iedereen kan zich in de persoon herkennen en deze 
verleent dus geen overkoepelende legitimiteit. 

Zo moeilijk als de historische terugverwijzing is, zo aantrekkelijk de 
zelfverwijzing. Beschikbaar zijn de politici die aan de stichting en constructie van de 
Gemeenschap en de Unie hebben bijgedragen. Men vindt in Brussel, Straatsburg en 
Luxemburg gebouwen van Commissie en Parlement vernoemd naar onder meer 
Adenauer, Monnet, Schuman, Spaak en Spinelli.* Met name Jean Monnet wordt voor 
vernoeming ingezet; zijn naam siert ook veel leerstoelen, onderzoekscentra, stichtingen 
en een enkele school. Deze strategie is in tegenstelling tot de vorige zelfverwijzend. Men 
boort er geen nieuwe bron van legitimiteit buiten zichzelf mee aan, maar bevestigt alleen 
de eigen identiteit. 

De vijf genoemde politici vallen in de selecte categorie van de pères fondateurs. De 
term is een ideologisch programma op zichzelf, geënt op de Amerikaanse Founding 
Fathers. Het valt te verwachten dat ook eind-twintigste-eeuwse Europese politici als 
Delors, Havel of Kohl eens tot de politieke afdeling van het Europese pantheon zullen 
worden geroepen. Toch houdt het aanroepen van een père fondateur een retorische 
meerwaarde die de lateren vooralsnog niet kunnen bieden. Zolang de Unie aan haar 
eigen bestaan twijfelt, is het geruststellend stichters te hebben. 
 

                                                 
* Maar geen Raadsgebouwen; zoals Napoleon op verzet van de destijds door hem veroverde staten zou 
zijn gestuit, zo Monnet of Schuman op dat van de lidstaten met een ‘eurosceptische’ publieke opinie. Het 
tekent de drempelpositie van de Raad, steeds tegelijk in de verdragsmatige binnensfeer en de tussensfeer 
van de lidstaten. 
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Geld 
 
Bij de invoering van de euro klonk in Nederland esthetisch gemopper over het 
verdwijnen van ‘onze mooie briefjes’ – wat jammer van de vuurtoren en de 
zonnebloemen en de snip. Maar achter de teleurstellend saaie eurobiljetten gaat een 
duizelingwekkend schouwspel van identiteitspolitieke keuzes schuil. Nergens wordt het 
drama van de Europese zoektocht naar publiek zo zichtbaar als in de slag om die luttele 
vierkante centimeters papier. 
 Afgezien van alle, destijds druk becommentarieerde praktische en financiële 
kanten behelst de invoering van een nieuwe munt een symbolische operatie van de 
eerste orde. Gek genoeg is daar publiekelijk nauwelijks bij stilgestaan. Geld bestaat 
alleen bij de gratie van vertrouwen. De persoon die een muntstuk of biljet in handen 
krijgt, moet erop kunnen vertrouwen dat het de betreffende waarde vertegenwoordigt. 
Niet alleen dat het ‘echt geld’ is, als onderscheiden van ‘vals geld’, maar fundamenteler, 
dat het überhaupt geld is. Dit vertrouwen wordt vanouds gewaarborgd door de staat. 
Als het vertrouwen in de staat wegvalt, is ook het geld niets meer waard en 
verschrompelt het tot een stukje metaal of papier. (In Searles termen verandert het dan 
van ‘institutioneel feit’ weer in ‘bruut feit’.) De staat biedt deze waarborg door het geld 
een teken mee te geven. Daarom was het ontwerp zo belangrijk. De inzet bij de 
schepping van Europees geld was: wat moet ons gezamenlijke vertrouwenwekkend 
teken worden? 

De naam zelf kan een eerste waarborgteken zijn. Veel geldnamen verwezen naar 
het gewicht in edelmetaal dat het muntstuk vertegenwoordigde (pond, lira, peso), andere 
beriepen zich op de uitgifte door een vorst (kroon, reaal, dukaat) of een staat (frank, 
florijn). Met die laatste methode slaat men een band tussen munt en macht. Toen de 
Europese leiders in Maastricht besloten een gezamenlijke munt in te voeren, hadden ze 
er nog geen naam voor. De rekeneenheid in het toenmalige monetaire stelsel heette 
‘ecu’. Het was de afkorting van European currency unit, maar de oud-Franse munt écu 
resoneerde erin mee – een list, indertijd, van president Giscard d’Estaing. In die 
resonantie zat voor de Duitsers, die de sterkste munt hadden, het probleem; om het 
vertrouwen van hun publiek in hun munt niet te verspelen wensten zij geen 
Fransachtige naam. De knoop moest op het hoogste politieke niveau worden 
doorgehakt. In december 1995, op de Top van Madrid, kozen de regeringsleiders voor 
‘euro’. Het was een voorstel van de Duitse minister van financiën Waigel. De naam was 
historisch neutraal en lag qua klank dichtbij ‘Europa’. Iedereen tevreden. 

Wat betreft de afbeeldingen op de munten besloten de ministers in 1996 tot een 
‘nationale zijde’ en een ‘gemeenschappelijke zijde’.379 Dit zou de emotionele overgang 
voor het publiek moeten vergemakkelijken. De nationale zijde mocht vrij worden 
ingevuld, met dien verstande dat de twaalf sterren uit het Europese logo moesten 
worden verwerkt – eerste representatie van de gezamenlijkheid. Voor de Europese 
keerzijde kozen de regeringsleiders in 1997, in Amsterdam, voor een afbeelding van het 
grondgebied van de gezamenlijke lidstaten. Gezien de schuivende buitengrens kon de 
grond geen vast teken bieden, maar het spel met de identiteit is subtieler. Het winnende 
ontwerp komt in drie varianten. De stukken van een, twee en vijf cent tonen een globe 
met Europa in de wereld; op de stukken van tien, twintig en vijftig cent staat een kaart 
waarop alle lidstaten als puzzelstukjes een eindje zijn uiteengeschoven; op de munten 
van een en twee euro staat dezelfde kaart, maar nu met de lidstaten aaneengesloten.* 
Drie beelden, drie representaties. Europa verschijnt eerst als eenheid naar buiten, dan als 
veelheid van binnen en ten slotte als eenheid op zichzelf; continent, lidstaten, 
ledenkring. 
 
                                                 
* Nota bene: na de toetreding van de Tien van 2004 werd het ontwerp een eerste maal aangepast. 
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Fascinerend is het debat dat plaatsvond over de biljetten. Uniforme biljetten zouden er 
komen, in zeven coupures oplopend van vijf tot vijfhonderd euro. Ook daarop moest 
een teken staan dat de biljetten tot ‘ons geld’ maakte. (Om de controle op valsemunterij 
te vereenvoudigen zag men af van een ruimte voor nationale invulling.) Terwijl men op 
munten doorgaans het portret van de regerend soeverein of een symbool van het volk 
aantreft, staan op biljetten vaak historische persoonlijkheden, gebouwen of planten en 
dieren waarin een natie zichzelf herkent. Veertien van de vijftien lidstaten kenden het 
genre van het historische portret. Toegepast op het gezamenlijke geld zou deze 
beeldtraditie leiden tot de pijnlijke vraag welke zeven ‘grote Europeanen’ afbeelding 
verdienden – en welke helden allemaal niet. 
 Verantwoordelijk voor het ontwerp waren de verzamelde nationale 
bankgouverneurs. Zij waren verenigd in het Europese Monetaire Instituut, de voorloper 
van de Centrale Bank. Eind 1994 zetten ze experts aan het werk. Een groep historici, 
kunsthistorici, psychologen en professionele biljettenontwerpers kreeg de opdracht drie 
‘beeldthema’s’ te bedenken. 

Wat voor plaatje moest het worden? Eerst bedachten de experts enkele criteria. 
Het beeldthema moest ‘Europa symboliseren, een boodschap van Europese eenheid 
dragen’. Bovendien dienden de biljetten, afgezien van technische vereisten als 
leesbaarheid en veiligheid, ‘voor het publiek aanvaardbaar te zijn’. Voor een biljet met, 
zeg opnieuw, Napoleon zou dat niet in alle landen gelden. Bovendien wilde de 
adviesgroep hoe dan ook de Europese vlag zien. ‘We geloven dat de vlag al in de 
collectieve geest staat geplant als wijzend op ‘iets’ dat Europees is. (..) Afgezien van zijn 
precieze betekenis als grafisch model, zijn werkelijke waarde is dat hij is aanvaard als 
teken van ‘gemeenschappelijke identiteit’.’380 Deze steun zouden de fonkelnieuwe 
biljetten hard nodig kunnen hebben om als Europees geld te worden herkend en 
aanvaard. 

Een groslijst van achttien beeldthema’s werd opgesteld, zoals steden, 
landschappen, monumenten, grote dichtwerken, kaarten, portretten van 
wetenschappers, flora en fauna. Veruit de meeste thema’s sneuvelden op grond van 
national bias: op zeven biljetten konden niet alle vijftien lidstaten met een monument of 
dichtwerk gerepresenteerd zijn. Bij personen kwam het bezwaar van gender bias erbij: een 
risico op oververtegenwoordiging van mannen. (De experts vroegen zich niet af waarom 
‘mannenbiljetten’ in veertien van de vijftien lidstaten wel aanvaardbaar waren.) Toch 
haalde één portrettenreeks de tweede plaats, als ‘Erfgoed’. Men zou op de voorzijde 
beroemde mannen en vrouwen tonen en op de keerzijde prestaties in de gerelateerde 
discipline. Dus bijvoorbeeld ‘Beethoven en muziek, Rembrandt en schilderkunst, 
Charlotte Brontë en literatuur, Marie Curie en medicijnen’. Belangrijkste nadeel bleef de 
nationale identificatie: ‘Beroemde personen zullen altijd met hun eigen land worden 
verbonden.’381 

Zelfs van planten en dieren werd een nationale toeëigening gevreesd, ‘in zoverre 
de meeste lidstaten een dier of bloem als nationaal symbool hebben’. De fauna-optie 
werd van een onthullende kanttekening voorzien: ‘Onafhankelijk geworden landen in 
andere continenten hebben vaak dieren op hun biljetten afgebeeld omdat, of in elk geval 
gedeeltelijk, zij weinig anders hebben om in hun ontwerp op te nemen.’382 In dit dédain 
voor de gedekoloniseerde dieren klonk toch een impliciet zelfbewustzijn door: Europa 
bestond al langer dan vandaag. 

Zelfverwijzing zou een prima remedie tegen de nationale identificaties zijn 
geweest. Twee voorstellen zaten erbij. Ten eerste: portretten van de pères fondateurs, met 
het kwintet Adenauer, De Gasperi, Monnet, Schuman, Spaak. Deze ‘bevestiging van de 
gemeenschappelijke geschiedenis’ zou een ‘sterke symbolische kracht’ hebben. Als 
nadeel gold dat deze personages niet bekend waren bij het grote publiek. Ongetwijfeld 
een juiste inschatting, maar voor wie naar een Europees pantheon streeft ook een geval 
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van self-fulfilling capitulation. De stichters eindigden op plaats zeventien. Tot plaats vier 
reikte het andere zelfverwijzende voorstel, ‘Doelen, idealen en aspiraties van de Unie’. 
Hier zouden waarden uit de verdragen een plaats kunnen krijgen, ‘bijvoorbeeld 
gemeenschappelijk burgerschap, diversiteit, toegenomen handel’. Enthousiast opperde 
de adviesgroep dat de biljettenserie, drager van een internationale topvaluta immers, 
deze idealen ‘door heel Europa en wereldwijd’ zou verbreiden.383 Een nadeel scheen wel 
dat de idealen niet typisch Europees waren. De twee uitwegen uit de nationale 
identificatie zaten elkaar bij dit laatste voorstel in de weg: de zelfverwijzing sneuvelde op 
het universalismeprobleem. 

Een andere uitweg was de radicale figuratieve breuk. Dankzij biljetten met alleen 
futuristische, abstracte vormen konden alle culturele gevoeligheden zeker worden 
vermeden. Dit voorstel eindigde hoog, op de derde plaats. 
 Het winnende thema was ‘Europese tijdperken en stijlen’. De voorzijdes zouden 
portretten van gewone mannen en vrouwen uit bestaande schilderijen, tekeningen of 
schetsen weergeven, anoniem en gespreid naar geslacht en leeftijd. De achterzijdes 
zouden een interpretatie van de architecturale stijl uit het betreffende tijdperk bieden en 
‘zonder specifieke referentie aan een bestaand gebouw een duidelijke boodschap dragen 
van de architecturale rijkdom en eenheid van Europa’. Het thema sloot volgens de 
adviesgroep perfect aan bij het beeld van Europa in de buitenwereld. ‘Voor bijna 
iedereen in de wereld staat Europa bekend om de beeldende kunsten, mooie 
schilderijen, beroemde standbeelden en grootse architecturale stijlen.’ Sterker: ‘Terwijl 
Amerikaanse en Japanse toeristen misschien geen Europese leiders kunnen noemen, 
kennen ze vaak wel de naam van Europa’s beroemdste musea.’384 De verscheurende 
geschiedenis kreeg toch een plaats in de gezamenlijke identiteit – als toeristische 
attractie. 
 
De nationale bankgouverneurs volgden het advies. Ze elimineerden in juni 1995 het 
enige voorstel uit de topdrie waar historische persoonlijkheden op stonden, het rijtje 
Beethoven, Rembrandt, Brönte. Bleven over de ‘tijdperken en stijlen’ en de futuristische 
reeks. Die laatste kostte geen hoofdbrekens, maar met de tijdperken haalde men de 
dilemma’s van de Europese cultuurpolitiek in huis. 

De groep experts, aangevuld met kunst- en architectuurhistorici, werd opnieuw 
aan het werk gezet. Voor de achterzijde kozen ze zeven historische stijlen, voor elke 
coupure één: classicisme, romaans, gotiek, renaissance, barok en rococo, ijzer en glas, 
modern. De meerderheid vond het ‘niet authentiek’ een artistieke interpretatie van 
architectuurstijlen te nemen, zoals de opdracht was, en gaf de voorkeur aan ‘echte 
gebouwen’.385 Men selecteerde twee reeksen van bestaande gebouwen. Voor het 
classicistische vijf-euro-biljet het Maison Carré in Nîmes en de Pont du Gard nabij 
Nîmes, voor het romaanse tien-euro-biljet de kathedraal van Lund en de abdij van 
Mont-Saint-Michel, en zo verder, tot en met de Finlandia Hal en het Rietveld-
Schröderhuis voor het vijfhonderdje. Al deze stijlen waren in grote delen van Europa 
gangbaar geweest. Dankzij de echte gebouwen zou de Unie toch vaste voet verwerven 
in de Europese cultuurgeschiedenis. 
 Ingewikkelder lag het met de anonieme portretten gepland voor de voorzijde. 
Ook dit idee vond de adviesgroep bij nader inzien onwerkbaar. Immers, zelfs als zowel 
de afgebeelde personen als de kunstenaars anoniem waren, dan nog zou een nationale 
toerekening mogelijk zijn op basis van stijlkenmerken of de locatie van het kunstwerk. 
Maar misschien kon de kwestie nationale evenwichtigheid ondergeschikt worden 
gemaakt aan artistieke kwaliteit? Monter selecteerde men ook voor de voorzijden twee 
beeldreeksen: het hoofd van een atleet (school van Lysippos) of de Efebe van 
Antikythera (anoniem) voor de klassieken, en zo verder, tot en met de foto van een 
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jonge vrouw van August Sander of het zelfportret van Josep Kutter voor de twintigste 
eeuw. 
 De bankgouverneurs schreven begin 1996 een prijsvraag uit. De nationale 
banken meldden ervaren ontwerpteams aan. Er kwamen ruim veertig inzendingen, 
verdeeld over ‘Tijdperken en stijlen’ en de non-figuratieve reeks. Een jury selecteerde er 
tien. Deze werden in de deelnemende lidstaten aan een opinieonderzoek onderworpen. 
In december 1996 namen de gouverneurs van de nationale banken op basis van al deze 
gegevens de definitieve beslissing. Zij kozen voor de biljetten van de Oostenrijkse 
ontwerper Kalina. Diens ontwerp zit nu in de portemonnee van ruim driehonderd 
miljoen Europeanen. 

De winnaar had de opdracht vrij geïnterpreteerd. Kalina schoof de anonieme 
portretten terzijde en koos ervoor aan beide zijden architectuurelementen af te beelden. 
Hij verwierp bovendien de ‘echte gebouwen’ en viel terug op het oorspronkelijke 
voorstel, de artistieke interpretatie van een stijl. Alle biljetten in zijn reeks beelden aan de 
voorzijde een brug en aan de achterzijde een raam of deur af. Deze bouwkundige 
elementen symboliseren ‘de geest van openheid en samenwerking in de Europese Unie, 
als ook de communicatie tussen de volkeren’.386 Behalve door middel van de 
(voorgeschreven) vlag is Europa op Kalina’s ontwerp ook geografisch gerepresenteerd. 
De ‘brugzijde’ van de biljetten bevat een kaart van Europa; grensproblemen zijn 
vermeden door te kiezen voor een uitsnede die overlapt met stukken van Azië en 
Afrika. 

 
Het selectieproces toont de moeilijkheden bij het bepalen van een Europese identiteit. 
Van begin tot einde is het beheerst door de angst dat nationale identificaties sterker 
zouden zijn dan de beoogde Europese. Dit noodde tot een breuk met de 
ontwerptraditie in vrijwel alle lidstaten, de portretten van beroemde historische 
personen. De oplossing werd gezocht in anonieme portretten. Vervolgens bleek dat 
zelfs anonieme geportretteerden op een dag hun naam en nationaliteit riskeren prijs te 
geven. Toch hadden de centrale bankiers op zichzelf gelijk een biljet te selecteren dat, 
tegen de opdracht in, geen menselijk gezicht afbeeldde. Het idee van anonieme 
portretten hinkte namelijk op twee gedachten. Het wilde aansluiten bij een Europese 
beeldtraditie, maar het weigerde de primaire functie van die beelden te erkennen, 
namelijk de politieke gemeenschap representeren. Een biljet met een anoniem persoon 
is een wezenlijk ander object dan een biljet met Michiel de Ruyter of George 
Washington. Een anoniem portret representeert (inderdaad) alleen nog een bepaalde 
periode of stijl, terwijl George Washington, in welke stijl ook afgebeeld, steeds de 
Amerikaanse natie blijft representeren. 

In het geval van een gebouw kijkt het volk niet meer in een historische spiegel 
naar een lid – voorvader, stichter, held – van de eigen politieke gemeenschap. Toch 
achtten de keuzeheren ook bestaande gebouwen nog te nationaal geconnoteerd. Wat als, 
zoals oorspronkelijk voorgesteld, de Pont du Gard op het vijfje was afgebeeld? Het doel 
zou zijn dat het publiek denkt: Ja, dit is onze (Europese) brug. De bankiers durfden echter 
het risico niet te nemen dat het publiek zou denken: Nee, dit is hun (Franse) brug. Want 
stel dat men het biljet om die reden niet als ‘ons geld’ aanvaardt. Dan is het geen geld. 

In opeenvolgende fasen van het ontwerpproces is elke mogelijkheid tot 
historische identificatie geëlimineerd. De angst heerste. Een vraag is of die angst 
overdreven was. Enerzijds moge duidelijk zijn dat men met nationale gevoeligheden en 
krenkingen niet lichtvaardig mag omspringen. De vlam van een politiek gemotiveerde 
consumentenboycot slaat snel in de pan. Centrale bankiers voelden een 
verantwoordelijkheid voor de nieuwe munt. Zij waren het die de beslissing namen en 
vanuit hun gezichtspunt was het de juiste. Anderzijds draait het in Europa om het 
overstijgen van nationale gevoeligheden dankzij politieke moed. De invoering van de 
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gemeenschappelijke munt – in Duitse optiek een opstap naar een politieke unie – is daar 
zelf een voorbeeld van. Indien Europese politici het ontwerp hadden moeten kiezen, 
zou dat aspect allicht sterker zijn benadrukt. De ‘echte gebouwen’ zouden het misschien 
tot in ieders portemonnee hebben gehaald. 

De bankiers hielden het op tijdperken en stijlen. Ze verwijderden elke 
historische verwijzing. Toch wilden ze wel iets behouden. Anders hadden ze immers 
kunnen kiezen voor de radicale breuk, voor de abstracte, non-figuratieve biljetten. Na de 
opeenvolgende anonimiseringen resteert niettemin iets wezenlijks: het idee van de tijd en 
de vormverandering. Die tijd krijgt bovendien een begin. Europa, zo vertellen de biljetten, 
werd geboren in de Oudheid, heeft een lange geschiedenis en koestert haar breuken als 
rijkdom. 
 
Is hiermee een band tussen Europese munt en macht geslagen, een die het publiek bij 
elke papieren betaling herinnert aan de politieke orde die het geld dekt? 

Eén visueel detail brengt twijfel binnen. Europa is op de biljetten, behalve in de 
naam en als historische bewaarplaats, vlag en grondgebied, op nog op een vijfde manier 
gerepresenteerd, namelijk met de instelling die het biljet uitgeeft. Van de Europese 
Centrale Bank verschijnen enerzijds haar initialen (in vijf taalvarianten) en anderzijds de 
handtekening van haar president. Dus op de eerste generatie biljetten die van Wim 
Duisenberg, de voormalige Nederlandse centrale bankier.* Dit is het waarborgteken dat 
het publiek het vertrouwen moet schenken dat de zeven stukjes papier geldbiljetten zijn. 
De Europese Bank heeft echter een wat onzekere status. Ze is een bank zonder staat. 
Aangezien niet alle lidstaten aan de euro deelnemen behoort ze evenmin tot de Unie als 
geheel. De politieke orde die haar moet dragen is die van de zogenaamde ‘eurogroep’ of 
‘eurozone’. Dit is een weinig aansprekende entiteit, die vooralsnog publiek ontbeert (al 
proberen met name de Fransen dat sinds de kredietcrisis van 2008 te veranderen). De 
Bank benadrukt die onzekerheid zelf, want de serie initialen op de biljetten wordt 
voorafgegaan door het internationale copyrightteken. Deze extra waarborg is vreemd en 
werkt averechts. De Bank gedraagt zich als een bedrijf dat zijn intellectueel 
eigendomsrecht wil beschermen, terwijl valsemunterij als een veel ernstiger misdrijf 
beschouwd moet worden (en vanouds ook werd). Geld wordt niet echt door copyright 
op de afbeelding, maar door de claim een politieke gemeenschap te representeren. Met 
het copyrightteken geeft de Bank toe dat zij zo’n claim niet gestand kan doen. Het is een 
onrustbarende lapsus. 

 
2 Waarom zijn we samen? 

 
 Terwijl de Europese binnensfeer worstelde met de vraag Hoe worden we één?, was 
in de tussensfeer van de leden de zich opdringende vraag Waarom zijn we samen? Deze 
laatste vraag had niet zozeer de trekken van een opdracht of een missie; ze resulteerde 
dan ook niet in een grote dadendrang. Wel dwong ze tot zelfonderzoek, met grote 
politieke gevolgen. 

Het sinds zestig jaar durende zelfonderzoek door de leden is te vergelijken met 
een kampvuur: een kring van gelijken die elkaar verhalen vertellen, herinneringen 
ophalen, de rekening opmaken van hun positie in de samenleving. De identiteit van de 
kring wordt, meer dan door de regels, bepaald door de leden. Steeds opnieuw 
onderbreekt het (mogelijke) aanschuiven van extra leden het gesprek, de kring gaat 
open, een nieuwe intimiteit moet worden gevonden, de verhalen aangepast. De 
zelfdefiniëring van de steeds groter wordende kring heeft geen vrijblijvend karakter; de 

                                                 
* Dat het ook in deze benoeming om vertrouwen draaide bleek uit de woorden waarmee de uitverkorene 
de facto werd gekroond door Tietmeyer, de machtige president van de Duitse Bundesbank. Deze zei over 
Duisenberg: ‘In Wim we trust.’ 



 211 

leden namen haar buitengewoon serieus. Bij elke vaststelling van de grondslag, van 
Parijs 1951 tot Lissabon 2007, streden diplomaten om de woorden die de 
gezamenlijkheid een plaats konden geven in de geschiedenis en in de wereld. Sinds lang 
worstelt Europa met de spanning tussen de continentale belofte die het in zich draagt en 
de willekeur van het ledental. 
 
Deze spanning ontstond met de stichting. De Zes vertegenwoordigden maar een klein 
deel van het Europese statengezelschap. Ze konden zich dus niet beroepen op 
overkoepelende culturele waarden of historische ervaringen van het continent als geheel. 
Toch was dat wel verleidelijk. 

In het stichtingspact van 1951 erkennen de Zes dat hun verleden er een is van 
‘eeuwenlange rivaliteit’ en ‘bloedige strijd’. Die geschiedenis, weliswaar gedeeld, is juist 
datgene waaronder ze een streep willen zetten. De stichterstaten noemen zich 
‘vastbesloten (..) de eerste grondstenen te leggen voor een grotere en hechtere 
gemeenschap tussen lange tijd (..) verdeelde volkeren’.387 De belofte van het nieuwe 
begin zou des te groter zijn als ze ook andere Europese landen omvatte. Daarom zetten 
de stichters hun verband open voor ‘elke Europese staat’.388 De uitnodiging werd in het 
pact van 1957 herhaald. 

Het was ook in cultuurpolitiek opzicht een gewichtige stap. Hij droeg de belofte 
in zich: vandaag wij Zessen, in de verre toekomst heel Europa. Dankzij deze 
teleologische wending kon de culturele en historische meerwaarde van het gehele 
continent alsnog worden gemobiliseerd, dankzij het pars pro toto de naam ‘Europese 
Gemeenschap’ zonder gêne uitgedragen. Tegelijk bemoeilijkte de open uitnodiging aan 
niet-leden de ontwikkeling van een identiteit voor de kring hier en nu. Stel dat er, 
afgezien van het verre telos, geloofwaardige verhalen waren om het eigen publiek te 
wennen aan de Zes, zouden die ook nog gelden voor Zeven, Acht, Negen, Tien of 
meer? Mettertijd zouden de lidstaten merken dat de open deur een dynamiek in gang 
zette die het publiek meer van de gezamenlijkheid vervreemdde dan eraan bond. Die 
open deur bracht willekeur, steeds nieuwe willekeur, die moeilijk tot verhaal viel te 
maken. 
 
Van de opeenvolgende ledentallen, van Zes tot Zevenentwintig, vond alleen het eerste 
een historische bodem. Wel was het een andere dan eerst scheen. Niet eenzelfde hemel 
bracht hen samen, maar dezelfde aarde. 

In de beginjaren hing een sterk katholieke geur rond het kampvuur van de 
Gemeenschap. De leidende oprichters waren christen-democraten: Schuman in 
Frankrijk, Adenauer in Duitsland, De Gasperi in Italië. Deze drie politici kenden 
bovendien een belangrijke rol toe aan het geloof bij de (morele) wederopbouw van het 
continent. Gevolg was dat sommige buitenstaanders ‘Europa’ als een Vaticaans complot 
zagen. Antikatholieke vooroordelen speelden mee in de beslissing van de Britse 
Labourregering niet met het mijnbouwplan mee te doen. De onderminister van 
buitenlandse zaken noteerde in zijn dagboek dat initiator Schuman, vroom christen en 
vrijgezel bovendien, onder de invloed van priesters stond en dat diens plan ‘just a step 
in the consolidation of the Catholic ‘black international’’ zou kunnen betekenen.389 Ook 
de Zweedse sociaal-democratische premier Tageland was huiverig tot een overwegend 
katholieke Gemeenschap toe te treden. De Nederlandse sociaal-democratische premier 
Drees was evenmin enthousiast, maar zijn land deed toch mee. Wel zorgde Drees er 
twee jaar later voor dat zijn regering als enige géén katholiek naar de Raad van ministers 
zond – volgens de anekdote nadat de dochter van de Italiaanse premier op een receptie 
tegen hem had opgemerkt hoe fijn het was dat de Gemeenschap straks door zés 
katholieke ministers zou worden bestuurd. De andere vijf waren Schuman, Adenauer, 
De Gasperi, de Belg Van Zeeland en de Luxemburger Bech. Aangezien de post 
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vanwege het partijevenwicht in zijn nieuwe coalitieregering evenmin naar een socialist 
kon gaan, deed Drees een beroep op de partijloze Beyen. Wat hiervan te maken? Het 
katholicisme zorgde voor affiniteit tussen enkele pères fondateurs en bood als universele 
religie een zeker tegengif tegen het nationalisme; wat dat betreft paste het uitstekend bij 
het naoorlogse vredesaspect, bij Europa als nieuw, zuiver begin. Toch viel er geen 
gezamenlijke identiteit op te bouwen. Eén van de leden was naar zelfbeeld een 
protestantse natie; een ander had ruwweg evenveel katholieke als protestante inwoners. 
De Zes konden en wilden geen ‘katholieke club’ zijn. 

Onverwacht vonden de lidstaten elders een historische bodem. Wat bleek 
namelijk? Het grondgebied van de Zes viel grofweg samen met dat van het 
middeleeuwse rijk van Karel de Grote: de koning van de Franken, die zijn hof had in 
Aken, zijn gebied uitbreidde tot aan de Pyreneeën, in het oosten de Saksen bedwong en 
kerstende, en zich in 800 tot keizer liet kronen in Rome. Dat deze heerser in bepaalde 
oude handschriften pater Europae, ‘vader van Europa’, werd genoemd, maakte het een 
voltreffer. Voor hun gesprek rond het kampvuur kregen de Zes een heroïsche 
voorvader in de schoot geworpen. 
 De figuur van Karel de Grote was meteen na de oorlog in conservatieve West-
Duitse kringen in de mode geraakt. Het nazi-regime had elk beroep op Germaanse en 
Duitse wortels besmet. Een alternatief bood het vroegmiddeleeuwse Frankische rijk, dat 
voor zowel de Duitse als de Franse natie als voorloper geldt. Op Karels marmeren 
troon, tegenwoordig te vinden in Aken, werden alle latere Duitse keizers van het Heilige 
Roomse Rijk gekroond. Tegelijk staat van Charlemagne een fier ruiterstandbeeld vlakbij 
de Notre-Dame in Parijs. Karel de Grote regeerde toen Fransen en Duitsers nog niet 
gescheiden waren, dus voor de eeuwenlange ‘bloedige strijd’ waaronder de Zes een 
streep wilden zetten. Het waren zijn kleinzoons die bij het verdrag van Verdun (843) het 
Karolingische rijk in drieën deelden en zo een strijdtoneel openden waarvan de 
verschrikkelijke Frans-Duitse vernietigingsslag bij datzelfde Verdun (1916) het 
zinnebeeld was geworden. Dat maakte hem een geschikt symbool voor de Frans-Duitse 
verzoening. In katholieke en conservatieve kring viel bovendien in de smaak dat Karel 
het wereldse gezag van de Paus had verdedigd en in het oosten van zijn rijk heidense 
barbaren – verre voorlopers van communistische atheïsten uit Moskou – in de pan had 
gehakt. Teken des tijds is dat in december 1949 vooraanstaande burgers van de oude 
hofstad Aken de ‘Karelsprijs’ instelden, waarmee ze personen met verdiensten voor de 
Europese eenwording wilden eren. Deze politieke onderscheiding is sindsdien 
uitgegroeid tot ‘gesamteuropäischer Ritterschlag’ (Schümer).* Het symbolisch gebruik 
van Karel de Grote werd dermate opzichtig dat de leider van de West-Duitse socialisten, 
tegenstander van de mijnbouwgemeenschap, begin jaren vijftig schreef: ‘Wir wollen die 
Prinzipien des Reichs Karls des Grossen nicht als Grundlage der europäischen 
Gestaltung des 20. Jahrhunderts.’390 

Het beeld van keizer Karel doorstond de intern-Duitse polemiek. In 1967, toen 
de Raad van ministers zich een eigen kantoorgebouw in Brussel gaf, kreeg het de naam 
‘Charlemagne’. Het was een sterke identiteitspolitieke zet van de Zes. Alleen kwam hij 
wat laat. Want toen de regeringen er vier jaar later hun intrek in namen, waren ze al 
bijna met Negen. En tot de kusten van Ierland, Engeland en Denemarken was zelfs de 
fiere ruitervorst indertijd niet geraakt. 
 
                                                 
* Onderscheiden met de Karlspreis werden Europese stichters als Monnet, Schuman en Spaak, latere 
Europese politici als Blair, Delors, Giscard d’Estaing, Havel en Solana, maar ook schrijvers en 
intellectuelen, drie Amerikaanse politici alsmede de Nederlandse koningin Beatrix, het Luxemburgse volk 
en de euro. De jury bestaat uit twaalf burgers van de stad Aken, waaronder de bisschop en de rector van 
de hogeschool. De prijs heeft een enigszins katholieke smaak; zo viel hij wel de christen-democratische 
bondskanseliers Adenauer, Kohl en Merkel ten deel, maar niet de eveneens als ‘Europees’ bekend staande 
sociaal-democraten Brandt en Schmidt. Hij wordt jaarlijks met Hemelvaart uitgereikt. 
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Zo stonden de leden op 1 januari 1973 opnieuw voor de vraag wat hen bond. De drie 
nieuwelingen hadden met hun komst de Karolingische historische bodem onder de 
gezamenlijkheid weggeslagen; het politieke toeval had zijn intrede gedaan. (Als om dit te 
onderstrepen had de Noorse bevolking enkele maanden ervoor per referendum besloten 
dat het ledental Negen zou zijn en niet Tien, zoals de bedoeling was.) Deze 
bodemloosheid had geen vrije val tot gevolg, maar gaf het Europese politieke lichaam 
veeleer vleugels. 
 De lidstaten besloten ditmaal zelf antwoord te geven op de vraag naar de reden 
van hun samenzijn. In december publiceerden de negen regeringsleiders, bijeen in 
Kopenhagen, de genoemde ‘Verklaring over de Europese identiteit’ om de wereld en 
hun bevolkingen te vertellen wie ze waren. Uitgangspunten waren – net als twee 
decennia eerder – de gezamenlijke wil oude vijandschappen te overkomen en de 
overtuiging dat een Europese eenheid noodzakelijk was voor ‘het overleven van de 
gemeenschappelijke beschaving’. Die laatste bleek naar inhoud moeilijk te definiëren. 
Men hield het op een ‘variëteit van culturen in eenzelfde Europese beschaving’, 
‘gemeenschappelijke waarden en beginselen’, ‘dezelfde levenshoudingen’. De 
buitenwereld (en misschien het eigen publiek) werd gerustgesteld dat de Europese 
eenwording ‘tegen niemand gericht’ en ‘geïnspireerd door geen enkele machtswil’ was.391 
De Europese identiteit scheen een onidentificeerbaar dun vlies tussen pluraliteit naar 
binnen en een zacht universalisme naar buiten. In een politieke vertaling van deze 
algemeenheden vonden de Negen vastere grond. Zij wilden pal staan voor ‘de 
beginselen van de representatieve democratie, van de rechtsstaat, van sociale 
rechtvaardigheid – het einddoel van economische vooruitgang – en van de 
mensenrechten.’ Een ander opvallend element was dat de lidstaten de ‘constructie van 
een verenigd Europa’ zelf tot de gezamenlijke identiteit rekenden. De breuk met het 
verleden uit 1950 had inmiddels een eigen geschiedenis. 

Deze oefening in zelfbepaling door de Negen markeert, ondanks de holle frasen, 
een dubbele cultuurpolitieke wending. Ten eerste: het discours over Europese waarden, 
identiteit en cultuur werd door het hoogste politieke gezag gelegitimeerd. In dat opzicht 
was wat in de verklaring stond van minder belang dan dat er was gesproken. De Duitse 
strategie was officieel ingezet; hierboven bleek hoe men dit in Gemeenschapskringen 
vanaf 1973 als aanknopingspunt voor Europese cultuurpolitiek gebruikte. Ten tweede: 
de lidstaten definieerden zichzelf in Kopenhagen explicieter dan tevoren als een kring 
van Europese parlementaire democratieën. Wellicht speelde mee dat nieuwkomers 
Groot-Brittannië en Denemarken oude en zelfbewuste nationale parlementen in de 
lidstatensfeer brachten. 

Dit zelfbeeld ging twintig jaar mee. Naar buiten toe hadden de Negen inderdaad 
de uitstraling van een democratische kring. Dit bleek eens te meer toen vanaf midden 
jaren zeventig de dictaturen in Griekenland, Spanje en Portugal de overgang naar de 
parlementaire democratie maakten. De jonge regeringen klopten bij de Negen aan. 
Ongetwijfeld hadden ze ook de voordelen van de gemeenschappelijke markt en de 
Europese subsidies op het oog, maar het verlangen naar inbedding in een democratische 
omgeving – denk aan Spanje na de mislukte coup van 1981 – was volgens waarnemers 
een hoofdmotief.* De Europese ledenkring groeide qua identiteit probleemloos van 
Negen tot Twaalf. 
 
Bij toeval was Kopenhagen ook de locatie van de volgende fundamentele 
identiteitspolitieke beslissing, in juni 1993. De sfeer was bedrukt. De kring rond het 

                                                 
* De Belgische ambassadeur De Schoutheete in 1980: ‘On peut même croire que c’est la volonté 
d’appartenir à un groupement d’Etats démocratiques européens qui motive la demande d’adhésion de pays qui 
cherchent à stabiliser leur régime politique interne et à renouveler leur image à l’extérieur.’ (De 
Schoutheete, La coopération politique européenne, 148; curs. lvm) 
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kampvuur, gestoord door jongens uit een achterbuurt die meenden ook te mogen 
meepraten, gunde zich geen historische verhalen meer. Dan zouden de aanwezigen 
namelijk eerder moeten inschikken dan hun lief was. De Twaalf zaten al ruim drie jaar in 
hun maag met de Midden- en Oost-Europese landen die in 1989 achter het IJzeren 
Gordijn vandaan waren gekomen en aansluiting bij hun westelijke buren zochten. 
Opnieuw dwong de lidmaatschapskwestie tot nadenken over het zelf. Tot dan toe 
hadden de lidstaten de aspiranten in niemandsland laten wachten. De regeringsleiders 
hadden weinig zin minstens tien arme, verzwakte volken met hoofdsteden waarvan ze 
soms nog nooit hadden gehoord in hun midden op te nemen. Tegelijk voelden ze dat 
het niet anders kon. Ze hadden het immers in hun stichtingspact beloofd (en ook de 
Amerikanen drongen nogal aan). De buitenstaanders bevestigden met hun dringende 
appèl de identiteit van de zittende kring – deze was meer dan ooit een object van 
bewondering en verlangen – maar dwongen de leden tevens tot een hernieuwd 
zelfonderzoek. 

Tegenzin en noodzaak vonden elkaar op de betreffende Top in de zogeheten 
‘Kopenhagencriteria’. Het zijn de drie voorwaarden waaraan een land moet voldoen om 
toe te treden tot de gezamenlijkheid: stabiele democratische instellingen, een 
functionerende markteconomie, absorptie van tachtigduizend pagina’s Europese 
wetgeving. Met dit eisenpakket lopen de leiders het ene pad dat ze twintig jaar eerder 
hadden aangeduid verder af en laten ze het andere links liggen. 

De Twaalf preciseren namelijk enerzijds het politieke zelfbeeld uit 1973, ‘wij zijn 
een club van democratieën’. De ruwe opsomming democratische beginselen wordt 
vervangen door een uitputtende lijst eigenschappen, vertaalbaar in huiswerk voor 
aspirant-leden. Aldus wordt de open uitnodiging uit het stichtingspact (‘elke Europese 
staat die onze idealen deelt’) geclausuleerd. De Europeesheid van een staat is geen 
gegeven. Ze schijnt afhankelijk van een ontwikkelingsstadium, wordt onderwerp van 
rapportage. Wie vanaf welk moment Europees is, wordt sinds 1993 beslist door de 
Europese Raad. 

Hiermee heeft anderzijds het, toegegeven nogal fletse, identiteitsproza van 
twintig jaar eerder afgedaan. De opening die de leiders hadden geboden voor Europese 
cultuurpolitiek, en die intussen was benut, gaat weer dicht. Daarmee wordt de retoriek 
over een gedeeld verleden of een gezamenlijke beschaving onderuit gehaald, een 
potentiële bron van publieke legitimiteit voor de Unie afgesneden, kortom, de Duitse 
strategie geblokkeerd. Gevolg: de Europese politiek moest zichzelf dragen. Deze stap zou best 
op kracht en zelfvertrouwen kunnen duiden. (Vgl. God tegen Mozes: ‘Ik ben wie ik 
ben.’392) Toch is twijfelachtig of de consequenties van deze dramatische beslissing 
voldoende werden doordacht. Op het moment zelf hadden het publiek noch de spelers 
door dat iets bijzonders gebeurde. De grote Europese kranten misten het punt; de 
aandacht ging uit naar wat de leiders zeiden over de werkloosheid en de economische 
crisis. De institutionele vakpers pikte het evenmin op.* Een decennium later werd de 
Kopenhaagse Top alsnog als opmaat naar de oostelijke uitbreiding bejubeld, maar de 
identiteitspolitieke omslag bleef onbelicht. 

Kopenhagen 1993: de lidstaten zien de willekeur van een politieke orde vol in 
het gezicht. Ze zeggen tegen de aspirant-leden, maar daarmee (per ongeluk?) ook tegen 
zichzelf: ‘Europa, dat is zoals wij zijn.’ 
 
Uiteraard kwam hiermee niet vanzelf een einde aan pogingen de in de lucht hangende 
orde alsnog culturele of historische grond te geven. De discussie over Europese 

                                                 
* ‘Copenhagen European Council. Generally a low key affair’, aldus het jaaroverzicht over 1993 in een 
gezaghebbend tijdschrift. (Neill Nugent, ‘Chronology of key events’, Journal of Common Market studies 32 
(1994) Annual Review, 155-158, 156) 
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geschiedenis, cultuur en waarden is niet uitgedoofd. Bij elke gelegenheid waarop de 
gezamenlijkheid haar grondslag wijzigt, duikt de vraag weer op. 

Toen de lidstaten in de jaren 2002–2004 een nieuw verdrag ontwierpen, besprak 
men de historische en culturele verwijzingen die in de preambule moesten komen. Wel of 
geen christendom, humanisme, kolonialisme, wereldoorlogen in de aanhef? De heftigste 
confrontatie, die zelfs Johannes Paulus II op het constitutionele toneel bracht, was die 
tussen staten die de christelijke grondslag of zelfs een verwijzing naar God wilden opnemen 
(Spanje, Polen) en staten die het seculiere karakter van de Europese publieke ruimte wilden 
benadrukken (Frankrijk, België). Was Europa, ja dan wel nee, een christelijke club? Deze 
vraag kreeg van pers en publiek meer aandacht dan menige tezelfdertijd besproken 
institutionele vernieuwing. Uiteindelijk vonden de lidstaten een compromisformule. Deze 
luidt: ‘Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die 
ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden en onvervreemdbare 
rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat...’393 Het 
christendom, niet genoemd, is aldus geneutraliseerd tot godsdienstige traditie en mag zich 
alleen verdienstelijk maken als inspiratiebron van democratische politieke waarden. Dit 
zinnetje sneuvelde met het grondwetsverdrag zelf, maar is in 2007 toch in het verdrag van 
Lissabon gestopt. Het is, als overlevende van de grondwetsepisode, een uitkristallisering van 
vijf jaar diplomatiek getouwtrek. De gezamenlijke regeringen blijven erbij: geen katholieke, 
geen christelijke, zelfs geen postchristelijke club, maar een club van Europese parlementaire 
democratieën. 
 
De komende jaren zal opnieuw een lidmaatschapskwestie het zelfbeeld bepalen. Ditmaal 
is het de islamitische democratie Turkije, dat in 1963 uitzicht op lidmaatschap kreeg en 
sinds 1999 officieel in de Europese wachtkamer zit, die de identiteit van de 
gezamenlijkheid ondervraagt. Wil men écht, ongeclausuleerd, een club van democratieën 
zijn? Net als na 1989, toen men de ex-communistische kandidaten jaren liet wachten, 
zijn de aarzelingen groot. Ook deze kwestie houdt de gemoederen in de publieke 
opinies – van Oostenrijk tot Nederland en van Frankrijk tot Polen – veel sterker bezig 
dan het gepriegel in de institutionele binnensfeer. De bevolkingen willen weten in welk 
Europa zij geacht worden zichzelf thuis te voelen. 

De ironie is dat de sterkste tegenstander van Turkse toetreding, de Franse 
regering, een seculiere definitie van de gezamenlijkheid voorstaat. Terwijl sommige 
christen-democratische partijen (waaronder de Duitse) en regeringen op religieuze 
gronden geen moeite hebben hun anti-Turkse houding te rechtvaardigen, zit Parijs 
ideologisch klem. Het kan zich voor zijn verzet in laatste instantie alleen beroepen op de 
noodzaak van het trekken van een geografische grens. Kansloos is dat beroep echter niet. 

Met of zonder Turkije, de grens is bijna bereikt. De bij de stichting ingebrachte 
spanning tussen het statengezelschap als geheel en de selecte kring van lidstaten is 
verminderd. Was het ten tijde van de Zes welbeschouwd potsierlijk van ‘Europa’ te 
spreken, inmiddels behoort driekwart van de Europese staten tot de Unie, terwijl van de 
resterende niet-leden de helft binnen tien jaar zal toetreden. 
 Dit zal het gesprek bij het kampvuur een nieuwe wending kunnen geven. 
Wanneer de selecte kring samenvalt met de staten op het continent, wanneer de laatste 
kandidaat hetzij door de poort hetzij definitief geweigerd is, kan de willekeur worden 
gedempt. De geografische grens kan dan een schijn van historische noodzaak 
verwerven, met een goed verhaal zoals de lidstaten sinds het einde van het 
Karolingische Europa van de Zes niet meer kenden. De politieke vraag wie Europees is 
en wie niet, zal van het bureaucratische register van toetredingscriteria en 
overgangstermijnen mogelijk terugverhuizen naar de historische en antropologische 
ervaringen van het continent. De ‘Duitse’ strategie kan weer uit de schaduw treden en 
het Europese zelf de spiegel aanreiken van een grotere ruimte, een langer verleden. 
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Ik weet geblinddoekt of ik in Europa ben, beweerde een schrijver ooit. Europa kun je 
volgens hem horen en ruiken: hondengeblaf, kerkklokken, buiten spelende kinderen.394 
Een andere schrijver vindt het eigene van Europa onder meer in de menselijke maat van 
het landschap, in de koffiehuizen, en in de straten en pleinen die naar staatslieden, 
geleerden, schilders en schrijvers uit het verleden zijn genoemd.395 

Ook volgens een derde kent Europa ‘een uniek visueel en auditief landschap, dat 
buiten Europa alleen wordt aangetroffen in gebieden waar Europeanen wonen.’396 
Daarbij denkt hij aan de aanwezigheid van kruisen op sommige gebouwen en op 
begraafplaatsen; aan de plattegrond van steden en de architectuur van de openbare 
gebouwen; aan het schrift, dat weliswaar in drie varianten voorkomt maar zich duidelijk 
zowel van het Chinese beeldschrift als van het Arabische en andere schriften 
onderscheidt; aan de vele beelden in de openbare ruimte en bij gewone mensen thuis; 
aan het grote aantal afbeeldingen van menselijke figuren, waaronder naakte mannen en 
vrouwen; en aan het klokgelui. 

Europa als geheel onderscheidt zich volgens deze intellectuelen van zijn buren 
Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Amerika. Transcontinentale toeristen herkennen 
deze intuïtie. Thuis geland uit Beijing of Los Angeles beseffen ze, een dag of twee, dat 
ze Europeanen zijn. Maar dit gevoel schijnt een zweem, een zucht, een flard, die snel 
wegvalt tegen een oogverblindende diversiteit aan talen, staten, naties en godsdiensten 
die op het grondgebied naast en door elkaar heen bestaan. 
 Ook een langer teruggaande historische blik kan bij dit raadsel helpen. De 
vijfentwintig eeuwen Europese geschiedenis zijn prima te duiden als een samenspel van 
krachten die bewogen richting politieke en culturele eenheid en uniformiteit 
(romanisering, kerstening, de verlichting) met krachten die zorgden voor verdeeldheid 
en diversiteit (volksverhuizingen, geloofshervorming, natievorming). Ze werkten in de 
moderne tijd op onvoorziene wijze op elkaar in. De uitvinding van de drukpers 
begeleidde in heel Europa de verdringing van het Latijn door volkstalen. De wedijver 
tussen vorsten en staten bracht behalve oorlogen en strijd ook imitatie en uitwisseling. 
Als de ene overzeese koloniën veroverde, wilde de ander dat ook; liet de ene een opera 
bouwen, volgde de andere snel erna. Het is dus onjuist het nationalisme louter als 
splijtende kracht te beschouwen. De geldingsdrang van zijn naties heeft Europa 
verdeeld én gelijk gemaakt (waardoor de kleine verschillen extra opvielen). 
 Over deze gedeelde ruimte en gedeelde tijd kan het gesprek bij het nachtelijke 
kampvuur gaan. Als er geen niet-leden buiten de kring meer zijn, als men niet steeds 
over de schouder hoeft te kijken wie nog een plaatsje zoekt, dan zal men het verstrijken 
van de uren kunnen vergeten, starend in het vuur van het avondland. Een passage is dan 
voltooid. Pas dan, en niet eerder, kunnen de gezamenlijke lidstaten met overtuiging tot 
hun publiek zeggen, met woorden waarin behalve de politiek ook de geografie en de 
geschiedenis weerklinken: ‘Wij zijn Europeanen.’ 
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– What have the Romans ever done for us?  

– The aqueduct. 
(..) 
(..) 
(..) 

– All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, 
public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, 

what have the Romans ever done for us? 
– Brought peace. 

– Oh. Peace? Shut up! 
Monthy Python, Life of Brian (1979) 

 
 
8 DE ROMEINSE STRATEGIE: KLANTEN 
 
De Romeinse publieksstrategie rust op de voordelen die een politiek lichaam zijn 
bevolking biedt, zoals veiligheid, kansen of geld. Er zitten twee kanten aan. Enerzijds 
moeten de resultaten daadwerkelijk worden geboden, er moet, met een door 
politicologen overgenomen economische term, ‘output’ zijn. Anderzijds moeten die 
resultaten ook worden gezien, dus zichtbaar zijn en eventueel actief onder de aandacht 
worden gebracht. Voor zover het publiek vanwege bepaalde politieke besluiten of 
maatregelen niet spontaan in applaus uitbarst, kan men proberen het te bespoedigen 
met informatieoverdracht, communicatie, public relations (sic). 

Veiligheid is de fundamentele weldaad die de politiek heeft te bieden. In de 
bescherming van onderdanen tegen vijandelijke soldaten, roofbendes of moordenaars 
ligt het diepste bestaansrecht van de staat, zo betoogden politiek filosofen Hobbes en 
Montesquieu al. Is dus de vrede tussen de lidstaten, na hun dertigjarige oorlog van 
1914–1945, het belangrijkste voordeel dat de Europese gezamenlijkheid zijn onderdanen 
biedt? Sinds het stichtingspact heeft geen lidstaat meer een schot op een medelidstaat 
gelost, ondanks hun ruzies en hun elders in de wereld gevoerde oorlogen. De 
gevaarlijkste wolf in het bos schijnt getemd. 

Waarom verwerft deze pax europeana nauwelijks erkentelijkheid? Ten minste drie 
oorzaken zijn te noemen: Amerikaanse en Russische soldaten, de onzichtbaarheid van 
de Europese tafel, de tijd. Van deze drie is de geopolitieke uitgangssituatie het 
belangrijkst: het continent was na 1945 verdeeld tussen twee supermachten die geen 
oorlog in hun eigen zone duldden. De intra-Europese vrede was geen eigen verdienste, 
het was de optelsom van de pax americana aan de westzijde en een pax sovietica aan de 
oostzijde. Een zekere dankbaarheid van de bevolkingen voor deze veiligheid was er in 
het westen; ze gold Washington. In het oosten maakte Moskou van zijn vazallen 
politiestaten die tot 1989 de schrik waren van de eigen onderdanen. 

Ten tweede, de onzichtbaarheid van de Europese tafel van de regeringen.* 
Hoewel het stichtingspact van 1951 mede uit een Frans-Duits verlangen naar vrede 
werd getekend, stelt het geen zichtbaar gezag in dat onderlinge oorlogvoering zou 
kunnen voorkomen. Dat was precies de truc. De ingeving van de stichters, Monnet 
voorop, was dat een stapsgewijze vervlechting van nationale belangen, economieën, 
munten misschien, een volgende Frans-Duitse oorlog ‘materieel onmogelijk’ zou 
                                                 
* De Amerikaanse paraplu was aan westzijde op zichzelf geen garantie voor onderlinge vrede. Zo 
onderhouden de bondgenoten Griekenland en Turkije, beide Navo-lid sinds 1952, zeer gespannen 
betrekkingen. Dieptepunt was een oorlog om Cyprus in 1974. Op een door het Griekse kolonelsregime 
gesteunde staatsgreep volgde de Turkse invasie van het noorden van het eiland (waarna de Navo onder 
leiding van secretaris-generaal Luns wel een rol speelde bij de wapenstilstand). Ook na toetreding van 
Cyprus tot de Unie in 2004 bleven er VN-soldaten. Ondenkbaar is een groot woord, maar zulke militaire 
episodes hebben zich tussen lidstaten van de Gemeenschap onderling nimmer voorgedaan. 
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maken.397 Die missie is geslaagd. Maar de methode had een publieke prijs. De 
permanente onderhandeling tussen de regeringen blijft voor de bevolkingen goeddeels 
buiten beeld. Deze horen dus sceptisch toe wanneer politici een verdragswijziging 
aanprijzen met het ‘nooit meer oorlog’-argument. Ze begrijpen namelijk wél heel goed 
dat niet verdragsartikel zoveel of het Luxemburgse Hof verhinderen dat Duitsland, 
Frankrijk of de andere staten bij elkaar binnenmarcheren. Zij ervaren de dwang van de 
Europese tafel niet. 
 Ten derde, meest evident, het verstrijken van de tijd. De laatste intra-Europese 
oorlog (die op de Balkan uitgezonderd) verdween uit de collectieve herinnering. Het 
leed sleet. De onderlinge vrede werd vanzelfsprekend. Deze vorm van ‘Romeinse’ 
legitimiteit gaf de stichtingsdaad zijn glans, maar zal zonder de hoge prijs van een 
nieuwe oorlog niet herleven.* 
 
Midden jaren zeventig, toen de laatste oorlog tussen hun staten een generatie voorbij 
was, begonnen de Europese leiders de afnemende steun van de bevolkingen voor de 
eenwording te voelen. De Belgische premier Tindemans verwoordde de zorgen in het 
rapport dat hij op verzoek van zijn acht collega-regeringsleiders schreef, einde 1975: 
‘L’idée de l’Europe est en partie victime de ses succès: la réconciliation de pays naguère 
ennemis, la prospérité économique due au marché élargi (..), tout cela paraît acquis (..). 
L’Europe d’aujourd’hui est celle du quotidien, elle semble avoir perdu son parfum 
d’aventure.’398 De verleiding van het vredesavontuur was uitgewerkt; een nieuwe 
boodschap was nodig. De Belg koos voor een weloverwogen pragmatisme. 
 Tindemans’ rapport is te beschouwen als het begin van de expliciete Europese 
zoektocht naar Romeins publiek. Van hem stamt de zinsnede dat Europa ‘dichtbij de 
burgers’ (close to the citizens, proche du citoyen) moet zijn – een gedachte die sindsdien niet 
meer uit het eurojargon is verdwenen. De voordelen moeten praktisch en tastbaar zijn, 
relevant voor het dagelijks leven van de mensen. Tindemans dacht aan zaken als betere 
rechtsbescherming, vrij reizen binnen de Gemeenschap en (toen al!) goedkoper 
internationaal bellen of minder administratieve rompslomp bij declaraties van in andere 
lidstaten gedane ziekenhuisuitgaven. Hij had ook oog voor het communicatieaspect; aan 
Europese regelgeving die niemand kende had je weinig. Een fraaie, onverbloemd 
‘Romeinse’ passage is deze (let wel, de Belgische premier richt zich niet tot de kiezers 
maar tot zijn acht collega’s): ‘Les efforts de la Communauté en vue de l’établissement de 
normes communes de contrôle de qualité et de présentation des produits doivent être 
poursuivis. Ils doivent surtout être mieux motivés et mieux expliqués. Il faut faire 
comprendre aux consommateurs européens qu’il s’agit de leur donner une protection 
réelle contre des abus toujours possibles et des dangers véritables.’399 De Gemeenschap 
moest de burgers beschermen én als beschermer worden gezien (en voor dat laatste kon 
het geen kwaad nog eens op de dapper afgeweerde gevaren te wijzen). Dit alles volgens 
het al aangehaalde adagium: ‘Het volstaat niet dat onze lotsgemeenschap werkelijk is, ze 
moet ook als zodanig worden waargenomen.’400 
 
1 Rechten en vrijheden 
 
 Toen hij tweeduizend jaar geleden in Palestina door de lokale autoriteiten werd 
ingerekend, verweerde apostel Paulus zich met ‘civis romanus sum’, ‘ik ben Romeins 
burger’.401 Dit juridische wachtwoord gaf hem toegang tot een Romeinse rechter en 

                                                 
* Voor deze prijs wordt niet altijd teruggedeinsd. Machiavelli vertelt over de Medici: ‘Diegenen die tussen 
1434 en 1494 in Florence aan de macht waren plachten op te merken dat zij hun macht elke vijf jaar 
opnieuw dienden te funderen, omdat het anders moeilijk zou worden die macht te behouden; en onder 
het funderen van hun macht verstonden ze het zaaien van dezelfde angst en paniek als ze hadden gedaan 
bij hun machtsgreep.’ (Machiavelli, Discorsi, III.1) 
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vrijwaarde hem van marteling in de gevangenis. Het was de trots van een vrij man het te 
kunnen inroepen. 

Ook de Europese orde kent rechten toe. De mijnbouwgemeenschap schiep er 
enkele voor (mijnbouw)arbeiders. Later werden individuen ook in hun hoedanigheid 
van student, consument of patiënt rechtssubject van de gezamenlijkheid. Bovendien 
werden politieke rechten ingesteld, zoals stemrecht.*  

Hoe komen mensen aan deze rechten? Ze zijn van bovenaf verleend als gunst, 
niet van onderop afgedwongen als eis. Er is nooit een Europese burgerrechtenbeweging 
naar Brussel, Luxemburg of de hoofdsteden opgemarcheerd. In plaats daarvan is de 
zaak tussen de staten wezenlijk opgezet als ruil, volgens het beginsel: jij doet iets voor 
mijn mensen bij jou, dan doe ik hetzelfde voor de jouwe bij mij. De (meeste) staten 
waren niet zozeer op zoek naar ‘Romeinse’ legitimiteit voor de Europese orde, als wel 
naar voordelen voor hun eigen bevolking. Maar toen de rechten eenmaal bestonden 
gebruikte de gezamenlijkheid ze als middel voor de versteviging van haar band met het 
Europese publiek als geheel. De rechten werden onderdeel van de publieksstrategie. 
Deze sequentie is tweemaal doorlopen, na de oprichting van de Gemeenschappen 
(1951/1957) en na de oprichting van de Unie (1992). 
 Voor de legitimiteit die ze zouden opwekken is de vraag relevant ten opzichte van 
wie de rechten afdwingbaar zijn. Het vertelt meer over welk soort rechtsorde de 
gezamenlijkheid is dan hun materiële reikwijdte. Dit geeft drie soorten Europees recht: 
rechten afdwingbaar bij de eigen lidstaat, bij een andere lidstaat en bij de 
gezamenlijkheid. Voor de band tussen gezamenlijkheid en publiek zijn de laatste twee 
interessant. De Belgische politiek wetenschapper Magnette vergelijkt ze met twee 
constitutionele praktijken uit de klassieke Griekse stadstaten: isopolitie en sympolitie. 
Van isopolitie was sprake wanneer de stadstaten een horizontale band aangingen, 
bijvoorbeeld een militaire alliantie, en hun burgers op basis van wederkerigheid toegang 
gaven tot elkaars burgerrechten. Soms bleef de toegang beperkt tot enkele 
handelsvoordelen, soms strekte deze zich uit tot politieke rechten. Van sympolitie was 
sprake wanneer de stadstaten het bestaan van een bond hadden bekrachtigd met 
‘federale’ instellingen. Een democratische Vergadering voor alle burgers van de 
deelnemende staten was het belangrijkste.402 

De Europese rechtsorde vertoont beide verschijnselen. Het non-
discriminatiebeginsel op basis van nationaliteit uit het verdrag van Rome is bij uitstek 
isopolitisch. Deze grondnorm verplicht elke lidstaat burgers van een andere lidstaat 
binnen de verdragssfeer gelijk te behandelen met zijn eigen burgers. Daarentegen is het 
recht subsidies in Brussel aan te vragen of vertegenwoordigers van het Europese 
Parlement te kiezen sympolitisch. Aldus drukt het verband tussen de lidstaten zich voor 
hun burgers uit in zowel de wederzijdse opening van (bestaande) nationale rechten als 
de ontwikkeling van (nieuwe) gezamenlijke rechten. 

In de praktijk is de isopolitie verreweg het krachtigst. Het Europese recht is 
vanuit de optiek van de burgers bovenal: het recht in een andere lidstaat te mogen 
werken, studeren, ondernemen, verblijven, consumeren, ziek zijn. Meteen valt op dat 
het al diegenen die ‘thuis’ blijven weinig zichtbare voordelen biedt. Gezien de geringe 
Europese arbeidsmobiliteit betreft dat de overgrote meerderheid van de mensen. Als de 
thuisblijvers er al geen hinder van ondervonden, in de vorm van concurrenten op de 
markt of de spreekwoordelijke caravan met Poolse bouwvakkers in de straat. De 
Europese orde verleent de gunst van de gelijke behandeling slechts aan de rustelozen. 
 
Zoals vaker was het stichtingsmoment beslissend. Terwijl vijf regeringen in de Parijse 
onderhandelingen van 1950–1951 zich concentreerden op machtsverdeling, 
                                                 
* Het ‘politieke’ recht als kiezer zelf recht te maken, wezenlijk anders dan het ‘civiele’ recht het recht te 
ondergaan, komt aan de orde in hfdst. 9. 
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kolenprijzen en staalquota, bracht de Italiaanse delegatie een punt van sociale politiek in. 
Ze insisteerde dat het mijnbouwverdrag rechten zou toekennen aan de 
mijnbouwarbeiders. De motieven waren zowel idealistisch als economisch. Uit het 
Italiaanse verzet was een federalistische beweging voortgekomen, invloedrijk in zowel 
de communistische als de christen-democratische partijen en vakbonden. Al in 1943 
bepleitte de Movimento Federalista Europeo, de beweging van Spinelli, een continentaal 
burgerschap, naast dat van de nationale staat. Tevens had Italië te kampen met 
werkloosheid. Macro-economisch gezegd: het land kende een overschot op de 
arbeidsmarkt, beschikbaar voor de export. Op grond van verdragen die Rome had 
afgesloten met afzonderlijke immigratielanden werkten honderdduizenden Italianen 
reeds buiten eigen land, alleen al in de Belgische kolenmijnen ongeveer vijftigduizend. 
De Italiaanse regering wilde zowel de kans op werk voor de bevolking als de rechten 
van de al geëmigreerde Italianen vergroten. 

Het Italiaanse offensief had succes. Duitsland en Nederland, landen die ook 
werkloosheid kenden, hadden geen bezwaar tegen bewegingsvrijheid van de 
productiefactor arbeid. België en Frankrijk daarentegen vreesden een verdere instroom 
van Italiaanse arbeiders. De Franse onderhandelaars waren gericht op het succes van het 
Schumanplan en daarom bereid concessies te doen. Uiteindelijk gaven ook de Belgen 
toe – het voortbestaan van hun mijnen zelf was een groter belang – en zo verkregen de 
Italianen min of meer wat ze wilden. Geschoolde mijnarbeiders mochten in alle zes 
lidstaten werk zoeken, de immigranten kregen hetzelfde salaris als de ingezetenen en de 
Hoge Autoriteit lette erop of geen onterechte salarisverlaging plaatsvond. 

Resultaat van deze nationale belangenstrijd was een beperkt Europees recht, dat 
alleen voor geschoolde mijnbouwwerkers gold. Deze uitkomst was verrassend. Als de 
staten zich hadden beperkt tot de gebruikelijke bilaterale migratiequota, dan zou dit 
quasi-federale recht niet zijn ontstaan. Het eigenbelang van de Italianen vond een groef 
in de Parijse onderhandelingen omdat het de taal sprak van het Europese 
stichtingsmoment. 

Bij de oprichting van een gemeenschappelijke markt, in 1957, breidden de Zes 
dit recht uit naar werknemers in alle sectoren, geschoold en ongeschoold. Behalve 
goederen, kapitaal en diensten zou ook de factor arbeid (werknemers en zelfstandigen) 
vrij moeten kunnen bewegen in de economische ruimte van de Zes, hadden de experts 
betoogd in het rapport-Spaak (1956). Tijdens de daaropvolgende 
verdragsonderhandelingen had opnieuw Italië zich sterk gemaakt dit idee te behouden. 
Enkele andere lidstaten wilden deze bewegingsvrijheid liever wat terugdringen, maar 
Rome speelde dit punt hard. Het dreigde het vrije kapitaalverkeer – dus de 
investeringskansen voor kapitaalkrachtige lidstaten als Duitsland en Nederland – te 
blokkeren als er niet ook vrij verkeer van werknemers kwam. Zo kwam men tot een 
deal. Beide vrijheden kwamen terecht in het verdrag van Rome. 

Na de overgangstermijn was het vrij verkeer van werknemers in 1968 een feit. 
‘Dankzij Europa’ kon je niet langer zomaar door de overheid van een andere lidstaat 
worden geweigerd als je daar wilde werken. 
 
Dit prille sociaal-economische recht op de markt ontwikkelde zich. Nadat de staten het 
speelveld hadden uitgezet, mengden zich vertegenwoordigers van de gezamenlijkheid in 
het spel, enerzijds het Hof en de andere Gemeenschapsinstellingen, anderzijds de 
Europese Raad. Hun ging het niet om voordelen voor een nationale bevolking, maar om 
het versterken van de band tussen de gezamenlijke lidstaten en het Europese publiek als 
geheel. 
 Het Hof beklemtoonde in de befaamde uitspraak Van Gend & Loos uit februari 
1963 dat de Gemeenschap een rechtsorde was ‘waarbinnen niet slechts de lidstaten, 
maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn’.403 Individuen mochten zich op het 
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Gemeenschapsrecht beroepen. Zij konden dat recht in het algemeen niet zelf in 
Luxemburg halen maar dienden zich te wenden tot de rechtsmacht in de lidstaat die hun 
recht schond. Dit gebeurde ook. Geen massademonstraties voor burgerrechten; wél 
individuele klagers die gehoor vonden bij het Hof – overigens lang niet altijd en zeker 
niet altijd ongeclausuleerd – en zo een recht verwierven dat vervolgens voor al hun 
medeburgers ging gelden. Blijkens hun arresten kijken de Europese rechters behalve 
naar de zaak zelf ook altijd met een schuin oog naar de gevolgen ervan voor en de 
belangen van de gezamenlijkheid. 

In een reeks zaken die lagere nationale rechters ter opheldering voorlegden heeft 
het Hof het non-discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit versterkt. Het breidde 
het uit van werknemers naar andere in het verdrag genoemde economische categorieën, 
zoals dienstverleners, zelfstandigen of familieleden van een van dezen. Het versmalde de 
marges waarbinnen de lidstaten de rechten voor inwoners van andere lidstaten met een 
beroep op bijvoorbeeld openbare orde of volksgezondheid konden beperken. De 
rechters verruimden zo de bepalingen van het verdrag met een beroep op de ‘geest’ 
ervan, maar bleven binnen het functionele speelveld. De gelijke behandeling gold het 
individu in zijn rol op de markt. 
 De regeringsleiders beschouwden de Europese rechten, explicieter dan het Hof, 
als bron van legitimiteit voor de gezamenlijkheid. Op de Top van Parijs van 1974 
vroegen ze de Commissie uit te zoeken welke ‘speciale rechten’ inwoners van de 
lidstaten zouden kunnen krijgen (waarbij Rome en Brussel onder meer aan stemrecht 
buiten de eigen lidstaat dachten) en of een afschaffing van onderlinge 
paspoortcontroles, een paspoortunie, mogelijk was. In 1975 kwam de Commissie met 
een voorstel voor vrij reizen, kort erna ook door de Belgische premier omarmd in het 
rapport voor zijn acht collega’s. 

Deze plannen bleven in de Raad van ministers tot 1989 op de plank liggen. 
Groot-Brittannië en Denemarken stelden dat het recht op vrij reizen een vorm van 
immigratiepolitiek en dus een verdragswijziging vergde, die ze niet wilden.* Ook andere 
lidstaten waren niet genegen rechten te verlenen aan ‘buitenlanders’ uit andere lidstaten. 
Het animo werd in de loop van het decennium nog geringer, vanwege de economische 
recessie, een hoge werkloosheid en de aanwezigheid in de oude lidstaten van grote 
groepen immigranten uit de kandidaat-leden Griekenland, Spanje en Portugal. 
 
Toch zou juist de komst van deze leden het speelveld veranderen. De drie mediterrane 
landen zagen, net als Italië in 1950, grote voordelen voor hun burgers van Europese 
rechten. Ze waren teleurgesteld dat de Europese Akte van 1986 geen vrij 
personenverkeer bevatte. Zelfs het vrij werknemersverkeer stond onder druk. Vanwege 
de angst voor massale migratie van Spanjaarden en Portugezen naar het rijkere noorden 
kregen beide landen op dit punt overgangstermijnen opgelegd – een strategie die twee 
decennia later werd herhaald voor Oost-Europese toetreders. Het was een vernedering 
die Madrid niet snel vergat. 

Na de historische herfst van 1989 ontwaarde Spanje nieuwe kansen. Het Deense 
en Britse standpunt dat het recht op vrij reizen een verdragswijziging vereiste, maakte na 
de Val van de Muur geen indruk meer. Weliswaar meenden ook andere lidstaten (België, 
Italië en Griekenland voorop) dat het moment was aangebroken dankzij politiek 
burgerschap de band tussen gezamenlijkheid en publiek te versterken, maar de Spaanse 

                                                 
* Het vrije verkeer van personen behelsde niet automatisch een vrij reizen, dat wil zeggen zonder 
grenscontroles. Vrij reizen zou namelijk betekenen dat ook mensen met de nationaliteit van een niet-
lidstaat, zodra ze tot één lidstaat waren toegelaten, zich door de hele Gemeenschap vrij zouden kunnen 
bewegen. Dit scheen niet wenselijk, zolang er geen gezamenlijke of althans geharmoniseerde 
immigratiepolitiek was. Vijf lidstaten die niet langer op een paspoortunie wilden wachten – Duitsland, 
Frankrijk en de Beneluxlanden – richtten er in 1985 eentje op buiten het verdrag om, ‘Schengen’. 
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impuls was beslissend. In een persoonlijke brief vroeg premier González zijn collega-
regeringsleiders in mei 1990 de instelling van Europees burgerschap te overwegen. Later 
dat jaar zette de Spaanse regering uiteen hoe dit de legitimiteit van de nieuwe Unie zou 
stutten. De oude wens van Madrid werd verpakt in een nieuwe gestalte; de 
bewegingsvrijheid voor de marktburger zou in één moeite worden verwezenlijkt dankzij 
de doorbraak naar de Europese staatsburger. Voor eigen publiek legde de premier 
achteraf onomwonden uit wat hiermee werd bereikt: ‘In totaal wonen er 623.965 
Spanjaarden in andere EG-landen. In totaal leven er 158.243 Gemeenschapsburgers in 
Spanje. Deze maatregelen zijn dus duidelijk in het voordeel van Spaanse burgers.’404 De 
‘Romeinse’ strategie werd hier zonder verdere plichtplegingen beoefend; Europa is tot 
uw voordeel, was González’ boodschap thuis. 

Tijdens de onderhandelingen van het Unieverdrag had het aandringen van 
mediterrane en federalistische lidstaten succes. Op basis van het Spaanse voorstel lag er 
in april 1991 een conceptartikel ‘Europees burgerschap’. Belangrijk was dat de Duitse 
bondskanselier en de Franse president het idee steunden. Van de twee geijkte 
tegenstanders had de Britse regering grotere zorgen. Ze spande zich vooral in om de 
buitenlandpolitieke afspraken te verzwakken en om onder verplichte deelname aan de 
euro uit te komen en nam de symbolische portee van het burgerschap niet erg serieus. 
De Deense regering van haar kant was geapaiseerd door de instelling van een Europese 
ombudsman naar Deens model. Deze oude wens van Kopenhagen, een injectie van 
Scandinavisch constitutioneel denken in het institutionele mechaniek, liet zich lastig 
rijmen met principieel verzet tegen het bestaan van Europese burgers. De Deense 
regering snakte zo naar het klachtenloket dat ze het nieuwe statuut voor de klagers op 
de koop toe nam. 

Op maandag 1 november 1993, met de inwerkingtreding van het verdrag van 
Maastricht, werden driehonderd miljoen mensen ‘burger van de Unie’. Weinigen van 
hen waren op de hoogte.  

Naar inhoud betekende deze wijziging aanvankelijk weinig. Onder de kop 
‘Burgerschap van de Unie’ staan in het Unieverdrag vier groepjes rechten opgesomd: het 
recht op het hele Uniegrondgebied te reizen en te verblijven; passief en actief kiesrecht 
bij lokale en Europese verkiezingen voor in een andere lidstaat verblijvende burgers; 
diplomatieke en consulaire bescherming door andere lidstaten indien de eigen lidstaat in 
het betreffende buitenland niet is vertegenwoordigd; het recht zich met verzoekschriften 
te wenden tot het Europese Parlement en een Europese ombudsman en deze en de 
andere Europese instellingen in je eigen taal te schrijven. Deze bundeling van rechten is 
vrijwel geheel in isopolitische geest opgesteld. Drie van de vier gevallen betreffen de 
wederzijdse openstelling van bestaande nationale rechten. Alleen het laatste van de vier, 
het weinig ingrijpende recht petities aan gemeenschappelijke instellingen te zenden, is 
sympolitisch. In feite is het een recht van beroep om de isopolitische rechten bij de 
lidstaten af te dwingen. Tevens werd bepaald dat burgerschap alleen toeviel aan de 
dragers van de nationaliteit van een van de lidstaten. Wie dat zijn bepalen de staten zelf. 
Op federale burgerrechten in strikte zin, verleend door een centrale autoriteit naar 
Amerikaans model, zat geen regering te wachten. 

De uitkomst toont opnieuw de drijfveren van de lidstaten. In de 
oprichtingsconferenties van zowel 1950–1951 en 1956–1957 als 1990–1991 kwam de 
grootste druk voor gezamenlijke rechten van nationale regeringen die aan tafel de 
belangen van hun eigen emigranten verdedigden, Italië respectievelijk Spanje. Europa 
bood voor hun bevolking een kans. Rome en Madrid behaalden hiermee succes omdat 
het voor hen een hogere prioriteit was dan voor de tegenstanders en omdat hun streven 
goed paste bij het moment, bij het vaststellen van Europese doelen. Bedoeld als 
‘Romeins’ voordeel voor een specifiek nationaal publiek, maakte dit recht vervolgens 
wel de bevolkingen van alle lidstaten tot potentieel publiek van dit voordeel. 
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De lidstaten, kortom, scheppen geen nieuwe rechten die een rechtstreekse band 
slaan tussen het publiek en de Unie, maar vervangende rechten voor gemigreerde burgers 
die deze ten opzichte van de eigen staat niet (meer) kunnen uitoefenen. In een soort ruil 
dwingen ze elkaar hun burgers te behandelen zoals ze de eigen burgers behandelen. 
 
Ook nu begon, nadat het nieuwe speelveld van burgerschap was vastgesteld, het 
oprekken van de grenzen. Zoals het Hof vanaf de jaren zestig het non-
discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit een steeds grotere werking gaf, zo heeft 
het sinds 1993 de materiële inhoud van het Europese burgerschap vergroot. Hiertoe 
wordt het verblijfsrecht verbonden met het discriminatieverbod. Geruchtmakend was 
het arrest, in 2005, dat een Franse student recht gaf op een (gesubsidieerde) studielening 
in Groot-Brittannië. In deze zaak spraken de rechters grote woorden; ze stelden dat het 
burgerschap ‘a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États 
membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation 
d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions 
expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique.’405 Deze formule is 
sindsdien in meerdere arresten herhaald. De gelijke behandeling van alle Europese 
burgers wordt zo verder opgerekt. 
 Ook de regeringsleiders hebben het concept van Europees burgerschap 
uitgebouwd om hun gezamenlijke publiek te plezieren. Een vervolgstap was bijvoorbeeld 
het door hen in 2004 ondertekende grondwetsverdrag. Tegelijk gaven enkele afzonderlijke 
regeringsleiders ruchtbaarheid aan hun twijfels. Was hun eigen bevolking wel gediend 
met al de Europese rechten? Zo klaagde de Oostenrijkse kanselier Schüssel eind 2005, 
onder meer vanwege de toelating van Duitse studenten tot Oostenrijkse universiteiten, 
dat het Hof zijn boekje te buiten ging. Hij kreeg bijval van zijn Deense collega. Ook het 
Duitse ex-staatshoofd Herzog uitte kritiek op het activisme van de Luxemburgse 
rechters. Deze commentaren verraden dat niet alle lidstaten even goed af zijn met alle 
aspecten van de ruil. 
 
De dubbelzinnige aard van de Europese bewegingsrechten beperkt de ‘Romeinse’ 
legitimiteit die ze verschaffen. Ze scheppen mogelijkheden voor individuen buiten hun 
eigen lidstaat: de Poolse loodgieter in Frankrijk, de Franse drankverkoper in Duitsland, 
de Duitse student in Oostenrijk, de Portugese kiezer in Luxemburg, de Nederlandse 
patiënt in Slovenië. Hoewel ze in beginsel voor iedereen gelden, worden deze rechten en 
vrijheden niet als voorrecht opgevat door het Europese publiek als geheel. Integendeel 
soms. 

De ‘Romeinse’ strategie van voordelen raakt hier met zichzelf in de knoop. 
Achter de voordelen blijken allerlei nadelen schuil te gaan. De vergrote bewegingsruimte 
heeft namelijk als keerzijde de verdringing. En die keerzijde raakt wél de thuisblijvers – de 
Franse loodgieters in Frankrijk, de Oostenrijkse studenten in Oostenrijk, de 
Luxemburgse kiezers in Luxemburg. Die zijn eenvoudigweg met veel meer. Daarom 
wordt de ruil die de lidstaten ten behoeve van hun burgers aangaan, door een 
meerderheid van het publiek niet als voordelig ervaren. De wederzijdse opening van 
nationale rechten is voor de één (enkelen) een kans, voor de ander (velen) een 
bedreiging.  

Nu was in het geval van de ene markt de verdringing precies het oogmerk: 
grotere concurrentie tussen bedrijven leidt tot grotere welvaart. Dit voordeel is heel 
concreet, bijvoorbeeld in de vorm van lagere prijzen, maar is niet te danken aan een 
(Europese) weldoener.* Voor de ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith kan het publiek 

                                                 
* Europa geldt in de meeste eurolanden sinds de invoering van de ene munt eerder als boosdoener van 
prijsstijgingen; het beeld dat de dingen goedkoper waren met het ‘eigen geld’ is met geen statistiek te 
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niet applaudisseren. Of zoals Commissievoorzitter Delors ooit zei: op een interne markt 
word je niet verliefd. Men kan proberen dit te ondervangen, maar wat moeten mensen 
met de informatie dat de Europese markt per Europeaan jaarlijks ‘ruim vijfhonderd euro 
per persoon’ en ‘drie miljoen banen’ oplevert?406 Deze heel reële voordelen zijn 
ontastbaar. 

In het geval van gelijke toegang tot ziekenhuizen, studiebeurzen of andere 
arrangementen van de welvaartsstaten is het boemerangeffect van de verdringing nog 
sterker. Deze vorm van gelijke behandeling voor inwoners van alle lidstaten vraagt om 
een expliciete onderlinge solidariteit – tussen Finnen en Grieken of tussen Belgen en 
Bulgaren. Die blijkt niet bij voorbaat aanwezig. Men belandt hier in een vicieuze cirkel, 
aangezien die solidariteit, het Europese wijgevoel, nu juist het doel was van de 
publieksqueeste. De Romeinse rechtenstrategie wil een wij opwekken, maar heeft het 
vanwege de isopolitische aard van het stelsel zelf hard nodig. De bedoeling was: fijn, ‘wij 
Europeanen’ mogen in 27 landen werken. Het resulterende publieke geluid: Poolse 
bouwvakkers komen ‘onze banen’ afpakken, door de schuld van Brussel. Deze 
negatieve effecten, die het weefsel van de gezamenlijkheid raken, worden in en door de 
aanjagende binnensfeer volstrekt onderschat. Als publiekstrekker is de 
rechtenuitbreiding een strategie die de legitimiteit van Europa minder versterkt dan 
ondermijnt. 
 
Het begunstigde publiek biedt nauwelijks soelaas. Reizen zonder wachten aan de grens, 
je vrij vestigen op het Franse platteland, een jaartje studeren in Barcelona, je moeder 
laten opereren over de grens: ook het selecte publiek dat er van profiteerde nam deze 
rechten en vrijheden voor kennisgeving aan. Het is alsof die rechten alleen worden 
ervaren en gewaardeerd wanneer ze collectief worden gekrenkt. Want zie: gekrenkt waren 
de Polen en andere Midden- en Oost-Europeanen die in 2004 geen toegang kregen tot 
de West-Europese arbeidsmarkten. Zij zeiden: wij worden behandeld als ‘tweederangs 
burgers’. Hier klonk een voorzichtig verontwaardigd ‘civis europaeus sum’. 

Terwijl apostel Paulus na het inroepen van zijn privilege werd overgedragen van 
de lokale aan de Romeinse autoriteiten, belandt men dankzij het juridische wachtwoord 
‘Ik ben Europees burger’ niet in handen van een welwillende Europese beschermer. Ten 
hoogste wordt men, na eventueel tot in Luxemburg te zijn gehoord, niet slechter 
behandeld dan de nationale bevolking naar keuze. 
 
2 Bescherming 
 

Bestaanszekerheid 
 
 Van de Romeinse satirische dichter Juvenalis, geboren onder keizer Nero, is de 
versregel dat het volk, ‘dat ooit bepaalde wie het militaire commando kreeg, de hoge 
ambten, de legioenen, alles, zich nu inhoudt en nog slechts twee dingen verlangt: brood 
en spelen.’407 Wat betreft het brood, oftewel het graan dat het proletariaat in de 
hoofdstad kreeg uitgedeeld, dit toverden ook de goddelijke keizers niet uit hun zak. Het 
kwam uit de door Rome veroverde buitengewesten, met name Sicilië en Egypte. 

De zorg om bestaanszekerheid van de bevolking is voor hedendaagse staten een 
hoofdtaak. De West-Europese staten hebben in de loop der tijd een omvangrijk stelsel 
van sociale zekerheid voor armen, werklozen, zieken, bejaarden en andere 
hulpbehoevenden ontwikkeld. Na de tweede wereldoorlog zijn vooral de rijke staten in 
verbluffend tempo uitgegroeid tot collectieve verzekeringsmaatschappijen, waarin tot 
een vijfde van het nationaal inkomen wordt herverdeeld. Publieke aanvaarding van het 
                                                                                                                                          
weerleggen. Ook in de jaren zestig werd de Gemeenschap al in verband gebracht met hogere prijzen, 
namelijk die voor landbouwproducten zoals melk. 
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stelsel rust enerzijds op een door iedere belastingplichtige gevoeld risico ooit zelf 
inkomsten uit de staatskas te behoeven, anderzijds op een ideologie van solidariteit. Het 
geheel schept een hechte financiële en psychische band tussen de Europese bevolkingen 
en hun nationale staat-verzekeraar, die niemand in 1945 had voorzien. Tussen de 
afzonderlijke nationale verzorgingsstaten – Denemarken of Italië, Ierland of Oostenrijk 
– bestaan bovendien grote verschillen in niveau, financiering en recht op toegang. 

Vergeleken bij het manna van de naoorlogse nationale verzorgingsstaat in West-
Europa zijn de subsidies, fondsen en andere ‘brood’-verdelingen gedistribueerd door de 
Europese binnensfeer slechts kruimelwerk. De financiële band tussen burgers en hun 
nationale staat is dermate hecht dat de Europese gezamenlijkheid er niet tussenkomt. 
Ter vergelijking: de financiële middelen van de Unie beslaan ruwweg één procent van de 
verzamelde nationale inkomens. Daarom ontwaren sommige commentatoren voor 
Europa’s band met het publiek zelfs een groter obstakel in de nationale 
verzorgingsstaten (zijn ‘Romeinse’ concurrenten) dan in de nationale identiteiten (zijn 
‘Duitse’ concurrenten). De oplossing ligt voor de hand: één Europese verzorgingsstaat. 
Politiek wetenschapper Schmitter bedacht een plan voor een ‘Eurostipendium’, een 
maandgeld voor alle burgers in de Unie met een inkomen van minder dan eenderde van 
het gemiddelde; financiering zou komen uit de afschaffing van landbouw- en 
regiofondsen.408 Met uitzondering misschien van Belgische en Franse socialistische 
kringen (waar het idee dienst doet als remedie tegen de gedwongen verkleining van de 
eigen verzorgingstaat) wordt de gedachte van Europese uitkeringen door politici noch 
kiezers serieus genomen. Het zou een immense inbreuk in de nationale economieën en 
op de verwachtingshorizon van de bevolkingen betekenen. 

Een Europese welvaartsstaat is ondenkbaar. Evenmin als de gezamenlijkheid 
zich op de pax europeana kan beroepen, kan ze de rol van patronus, beschermheer van de 
hongerigen, op zich nemen. Collectieve veiligheid en individuele bestaanszekerheid 
blijven als publieke bestaansgrond beide buiten haar bereik.* 
 
Er is één uitzondering: het landbouwbeleid. Dit beruchte stelsel van importheffingen, 
subsidies en productiesteun is in feite een verzorgingsstaat op Europees niveau voor één 
beroepsgroep, de boerenstand. Niet toevallig weten juist de boeren de weg naar Brussel 
al sinds decennia te vinden – voor demonstraties met veel gejoel en tractoren. Wie 
publiek zoekt moet hier niet van schrikken. Ook al zijn er protesten, voor de boeren 
bestaat Europa wel. 

Deze Europese cliëntèle was geen expliciet doel van de stichters. Het was een 
onvoorzien resultaat van de onderhandelingen, een bijproduct dat mettertijd een 
enorme omvang aannam. De West-Europese staten maakten zich kort na de oorlog 
zorgen om de verarming van hun boerenstand, die in Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Ierland, Italië en Oostenrijk een kwart tot viertiende van de beroepsbevolking 
uitmaakte. Ontevreden boeren hadden zich in het interbellum vroeg en met velen achter 
Mussolini en Hitler geschaard. De ervaring van honger tijdens de oorlog zelf vroeg om 
nationale zelfvoorziening van voedsel. Na 1945 zat de schrik er bij de democratische 
regeringen dus goed in. Ze gingen de boeren behandelen als verschaffers van een 
publiek goed. Van hun kant verwierven de boerenorganisaties een disproportionele 
invloed op de politieke besluitvorming, via parlementariërs uit landelijke gebieden en via 
de landbouwministeries. 

Om de boeren voor verarming te behoeden hadden de staten in essentie twee 
middelen: hun concurrenten buiten de deur houden (importheffingen, importquota) of 
hun een inkomen garanderen (bedrijfssubsidies, prijssteun, staatsinkoop, 

                                                 
* De verwantschap van deze beide functies is sprekender in de Europese talen waarin de termen voor 
‘veiligheid’ en ‘(sociale) zekerheid’ synoniem zijn, zoals Du. ‘(soziale) Sicherheit’, En. ‘(social) security’ of 
Fr. ‘sécurité (sociale)’. 
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exportsubsidies). Beide werden op nationaal niveau ingezet. Toen er vanaf 1955 over 
een gemeenschappelijke markt werd gesproken, kreeg de landbouw daarin een plaats. 
De nationale bescherming werd overgeheveld naar Europees niveau. Die intentie werd 
vastgelegd in het stichtingspact, de uitwerking geschiedde begin jaren zestig. Tijdens 
roemruchte marathonzittingen besloot de Raad, aangespoord door de Nederlandse 
eurocommissaris Mansholt, tot een zeer interventionistisch systeem. Sindsdien bepalen 
de Europese landbouwministers jaarlijks de productieomvang en prijzen van onder 
meer graan, kippenvlees, varkensvlees, melk, eieren, fruit, groente en wijn. 

Elke lidstaat wilde zijn eigen boeren beschermen en bij hun modernisering 
steunen, maar het resultaat was een ‘Romeinse’ gehechtheid van deze cliëntèle aan de 
gezamenlijkheid. Het bleek op een cruciaal moment. Bij de presidentsverkiezingen van 
december 1965 strafte het boerenelectoraat – bijna een vijfde van de kiezers – de Franse 
president voor het veroorzaken van de crisis van de lege stoel. Vrezend voor hun 
Europese subsidies onthielden de Franse boeren in de eerste stemronde De Gaulle een 
meerderheid. Na deze onverwachte vernedering zag de president zich gedwongen zijn 
plaats aan de Europese tafel weer in te nemen. Zo betuigde de landbouwcliëntèle de 
gezamenlijkheid haar dank. 

Toch is er ook imagoschade. Dit heeft te maken met de keerzijde van de 
cliëntèlepolitiek. Zoals de slaven in Romes graanschuren Egypte en Sicilië het 
begunstigde proletariaat in de hoofdstad hadden kunnen vertellen: wat de een krijgt 
uitgedeeld, moet de ander afdragen (al bleef deze keerzijde in de oudheid buiten beeld). 
Vrij naar het economengezegde: There is no free bread. De keerzijde liep in dit geval meer 
in het oog naarmate het aandeel van de boeren in de beroepsbevolking en het electoraat 
slonk, zonder dat de landbouwsubsidies minder werden. De publieke opinie ging het 
landbouwbeleid associëren met absurde overschotten, subsidies voor de rijkste boeren 
(inclusief koninklijke families) en benadeelde boeren in de Derde Wereld. Het werd niet 
meer als publiek goed erkend. Zie daar het dilemma: de binnensfeer kan op Romeinse 
wijze cliëntèles winnen, maar riskeert zo de steun van het algemene publiek, in zijn 
hoedanigheid van belastingplichtige, te verliezen.  

Overigens valt op dat de kritiek op het stelsel zich niet vertaalt in een drastische 
afbouw ervan. Blijkbaar weten de landbouwbelangen zich goed te verdedigen. De Britse 
historicus Alan Milward maakt aannemelijk dat de boeren zich in een nationale context, 
waar ze een steeds kleiner deel van het electoraat uitmaken, niet zo langdurig zulke 
inkomenssteun hadden kunnen verschaffen.409 Dit gegeven vertelt iets over de zwakte 
van de Europese publieke ruimte. Deelbelangen die eenmaal vervlochten zijn geraakt, 
kunnen vrijwel niet meer worden ontrafeld. Dit lukt alleen als alle lidstaten en 
instellingen daar op hetzelfde moment mee zouden instemmen. Dat is onwaarschijnlijk, 
enerzijds omdat de vervlechting symbool staat voor project-Europa en dus boven 
kritiek verheven is. Anderzijds omdat de parlementaire tegendruk van een algemeen 
belang dat de lidstaten gezamenlijk omvat, ontbreekt.* 

Opnieuw blijkt de Romeinse strategie een keerzijde te hebben. Zoals de 
rechtenvariant Europese kansengrijpers plaatst tegenover de nationaal verdrongenen, zo 
plaatst deze broodvariant een Europese cliëntèle tegenover de verzamelde nationale 
belastingbetalers. Het equivalent van de Poolse loodgieter die ‘onze banen’ inneemt is 
de Griekse olijfboer of Schotse zalmvisser die ‘ons belastinggeld’ krijgt. De solidariteit 
schiet niet te hulp. 

Behalve de nationale reflex ‘Waarom moeten wij daarvoor betalen?’ is er een 
omgekeerde, Europese: ‘Als we dan toch betalen, waarom wordt het geld niet aan andere 

                                                 
* Machiavelli beschreef de asymmetrie tussen oprichting en afschaffing als volgt: ‘Want zoals mensen als 
groep ongeschikt zijn om iets dergelijks [een staatsbestel] op te bouwen, omdat de onderlinge verschillen 
van opvatting hun beletten de voordelen ervan te zien, zo zullen ze als ze eenmaal ergens aan gewend zijn 
nooit overeenstemming kunnen bereiken over de afschaffing ervan.’ (Machiavelli, Discorsi, I.9) 
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doelen besteed?’ Vergt het algemene belang niet dat we de landbouwgelden besteden 
aan industriebeleid, of innovatie en onderwijs? Dan ontstaan snel schijndiscussies. 
Neem een opmerking van de Britse premier Blair tot het Europese Parlement, uit 2005: 
‘a modern budget for Europe is not one that ten years from now is still spending forty 
per cent of its money on the Common Agriculture Policy.’410 Zeker, maar het ‘Europa’ 
dat viertiende van het budget aan landbouw besteedt, is de binnenwereld waar Raad, 
Parlement en Commissie gezamenlijke uitgaven beheren en controleren. Daarentegen 
besteedt ‘Europa’ in de zin van de verzamelde lidstaten minder dan één procent van de 
opgetelde budgetten aan landbouw. Deze verhoudingen zouden in evenwicht komen 
door hetzij overheveling van meer taken van de lidstaten naar de institutionele 
binnenwereld (maar dat is niet Londens bedoeling) hetzij gedeeltelijke renationalisering 
van de landbouwpolitiek (maar dat houden de begunstigde lidstaten en Commissie en 
Parlement tegen). Dus zit men vast aan onhervormbare relicten van deelbelangen. De 
politicus die in een zaaltje het algemene publiek wil vertellen dat Europa ‘in uw voordeel’ 
is, heeft een lastig verhaal. 
 

Herverdeling en solidariteit 
 
Deze moeilijkheden en dubbelzinnigheden ziet men nog duidelijker bij de andere grote 
Europese geldpot: de regiopolitiek. Na de boeren zijn de relatief arme regio’s de 
grootste begunstigden van Europese gelden. Het geld gaat niet naar individuen (of 
althans kleine familiebedrijven) maar naar subnationale bestuurlijke eenheden: 
stadsbesturen, provincies, regio’s, deelstaten. Het betreft voor de periode 2007–2013 
een derde van het totale Uniebudget, circa 350 miljard euro. Ook dit 
herverdelingsmechanisme is er gekomen op aandringen van de lidstaten, maar de 
instellingen in de binnensfeer zijn het – veel explicieter dan de landbouwgelden, waar ze 
soms mee in de maag lijken te zitten – gaan gebruiken ten dienste van de legitimiteit van 
de Unie. 
 De regiopolitiek is een direct gevolg van de Britse toetreding geweest. Groot-
Brittannië, waarvan de voedselvoorziening sinds de negentiende eeuw rust op goedkope 
importen, had een veel kleinere boerenbevolking dan de Zes. Bij gelijkblijvende 
spelregels zou het land nauwelijks Europees geld ontvangen. Weliswaar gold het in 
Gemeenschapskringen lang als taboe hardop uit te rekenen wat elke lidstaat van zijn 
afdrachten terug ontving – want het was Europees geld geworden – maar 
vanzelfsprekend lette elk er feitelijk wel op. Met de komst van Londen bedacht men dat 
de Gemeenschap ook geld zou kunnen geven aan verarmde steden en industriële 
regio’s. Daarvan had Groot-Brittannië er relatief meer dan de partners. Zo kwam de 
begroting enigszins in balans. Overigens zou het niet lang duren voor de Britse premier 
Thatcher, ontevreden met de regeling, het Gemeenschapstaboe op uitrekenen van 
netto-ontvangsten doorbrak. Zij wilde, in de beroemde frase, ‘our money back’. Het 
affront zat voor de anderen uiteraard in het ‘onze’, dat de gedachte van een Europees 
wij plomp doorkruiste. 
 Toen dit herverdelingsmechanisme eenmaal bestond, ging het een eigen leven 
leiden. De armste lidstaten verdedigden het fel. In 1991 lukte het Spanje, dat als hun 
vaandeldrager optrad, ‘versterking van economische en sociale samenhang’ als 
doelstelling in het Unieverdrag te krijgen.411 Zo werd de solidariteit tussen arme en rijke 
lidstaten constitutioneel verankerd. Voor deze manoeuvre werd ook gelobbyd door 
Commissie en Parlement. Zij wilden zo een ‘sociale dimensie’ (Delors) aan Europa 
geven. Tevens beschouwden de Gemeenschapsinstellingen de regio’s aan wie het geld 
werd uitgekeerd als een bondgenoot tegen de nationale staten, als concurrent 
gepercipieerd. Als er geld van ‘Brussel’ naar Galicië of Wales stroomde zonder dat 
Madrid of Londen ertussen zaten, zou dit nieuwe loyaliteiten scheppen. Behalve deze 
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veeleer strategische overwegingen kwam er iets bij, iets fundamenteels. Het concept 
‘Europese solidariteit’ zelf werkt, behalve in het voordeel van de armen, in zekere zin 
ook in het voordeel van de gezamenlijkheid. 
 Het blijkt al uit het simpele gegeven dat de Europese weldoener, in goede 
Romeinse traditie, om zichtbaarheid vraagt. Toeristen kennen wellicht de borden langs 
provinciale wegen in Spanje, Portugal of Griekenland waarop staat hoeveel geld voor 
een bepaald bouwproject uit Brusselse potten is ontvangen. (Uiteraard kunnen zulke 
mededelingen behalve dankbaarheid ook jaloezie oproepen: ‘oh, zij wel?’) Voor de 
borden zijn precieze regels: ten minste een kwart moet bestaan uit de Europese vlag en 
de naam van het fonds in kwestie. Er valt niet mee te spotten. De eurocommissaris voor 
regiopolitiek, de Poolse politica Hübner, zei in een filosofische bui: ‘Frankly speaking, 
this is a policy that is sometimes the only proof that Europe exists, if you go to regions 
that are quite far from national capitals.’412 Een Nederlandse europarlementariër op 
wijkbezoek in de provincie beaamde: ‘Geld maakt Europa zichtbaar voor bewoners’ en 
is dus ‘een prima manier om een Europees bewustzijn te creëren.’413 De angst voor 
onzichtbaarheid zit diep. 
 De regionale herverdelingspolitiek rust op een alliantie van de arme lidstaten en 
de institutionele binnensfeer. De eersten innen het geld, de tweede (gratis) de 
dankbaarheid. Betaald wordt er door de rijke lidstaten, al dan niet van harte. Juist deze 
driehoeksverhouding maakt het interessant. Vanzelfsprekend zijn er critici die elke 
herverdeling van geld tussen lidstaten afwijzen. In de woorden van een Britse 
euroscepticus: ‘Why should our money go to new sewers in Budapest and a new 
underground in Warsaw when public services in London are crumbling?’414 Het is echter 
niet alleen een kwestie van rijk versus arm, er is een derde in het spel. Dit blijkt uit de 
reactie op de subtielere positie van landen als Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en 
Zweden, sinds het vallen van genoemd taboe ook ‘nettobetalers’ genoemd. Deze 
regeringen vinden het ondoelmatig dat ze geld aan de Unie afdragen dat, behalve naar 
regio’s in de armere lidstaten, deels terugvloeit naar hun eigen relatief arme regio’s. 
Kunnen ze dat belastinggeld niet beter zelf beheren in plaats van dat het via Brussel 
wordt ‘rondgepompt’?415 Ze bepleitten daarom een ‘renationalisatie’ van een deel van de 
regio- en landbouwfondsen. 

Strikt genomen zou deze boekhoudkundige operatie niet tot minder netto steun 
voor de arme regio’s in arme lidstaten leiden. Toch raakt het idee een open zenuw. 
Renationalisering ondermijnt het idee van Europese solidariteit, tot verdriet van zowel 
de financiële als de symbolische begunstigden. Néé, roept de binnensfeer in koor 
Commissaris Hübner na, het regiobeleid is méér dan ‘a simple instrument of 
redistribution’, het is ‘a main element of the visibility and the legitimacy of the Union’.416 
Deze reactie toont dat de geldstroom behalve de portemonnee van de armsten ook de 
publieksqueeste van de gezamenlijkheid moet dienen. De ideologische opwaardering 
van de regiopolitiek dankzij het begrip ‘solidariteit’ maakt – net als gebeurde bij de 
landbouwpolitiek – het door de binnensfeer beheerde vlechtwerk van de betreffende 
belangen steviger dan het in een spel met alleen rijk en arm ooit zou zijn geworden. 
 
Schept deze Romeinse publieksstrategie een wijgevoel dat de Unie als geheel omvat? 
Twijfel is op zijn plaats. Regionale herverdeling plaatst niet een specifieke cliëntèle (van 
boeren en vissers bijvoorbeeld) tegenover een algemeen publiek van belastingbetalers, 
maar op heel zichtbare wijze rijke lidstaten tegenover arme. Dat zet de verhoudingen 
aan tafel onder druk. 

Het gesprek over onderlinge financiële transfers is altijd delicaat. Lang deelde de 
scheidslijn rijk-arm Europa ruwweg op in noordelijke betalers en zuidelijke ontvangers 
(Italië, Griekenland, Spanje en Portugal, plus Ierland). De spanning bleef beperkt tot 
foute grappen over het arbeidsethos in ‘warme landen’; dat was best op te vangen. Sinds 
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de toetreding van de Midden- en Oost-Europese staten in 2004 valt de interne 
welvaartskloof ruwweg samen met het voormalige IJzeren Gordijn; deze situatie zal 
waarschijnlijk nog decennia duren. Dit heeft de herverdelingspolitiek belast met een 
morele en historische laag van onrecht en ‘schuld’. Het is een emotionele cocktail: in het 
‘oosten’ een diepe teleurstelling over de westerse onverschilligheid en zelfzucht na (en, 
achteraf gezien, voor) 1989; in het ‘westen’ het (onuitsprekelijke) wantrouwen moreel te 
worden gechanteerd met een ondempbaar leed. Alle door spitse ambtenaren 
aangeleverde objectieve verdelingscriteria ter wereld zullen de grondstructuur van de 
resulterende onderhandeling niet verhullen: ‘Wees vrijgeviger!’, ‘Nee, wees jij 
dankbaarder!’ (enzovoort). Uit dit gesprek is geen financiële uitweg – behalve een 
economische groei van de armere die de groei van de rijkere langdurig overtreft. 
 Dat herverdeling zelfs binnen de context van één natie penibel kan zijn bleek na 
1989 in Duitsland. Uit naam van de Duits-Duitse solidariteit vonden hoge 
transferbetalingen plaats (tot aan zes procent van het West-Duitse brutoproduct in 
1993), maar het complex van wederzijdse argwaan en misverstanden tussen Wessis en 
Ossis werd er niet minder door. Het is zelfs de vraag (afgezien van de economische 
merites) of de West-Duitse financiële inspanning het gevoel van ‘wij Duitsers’ heeft 
versterkt. De Duitse christen-democratische politicus Biedenkopf, uit het Rijnland 
afkomstig maar in 1990 gekozen tot de eerste minister-president van de nieuwe deelstaat 
Saksen in het oosten, ervoer de moeilijkheden aan den lijve. Hij aarzelt dus de 
samenhang binnen de Unie te vergroten met een beroep jegens de burgers op Europese 
solidariteit. In een recent essay schrijft Biedenkopf: ‘Soweit in staatlich verfassten 
Gemeinschaften Solidarität durch Gesetze wirksam begründet werden soll (..), setzt dies 
einen inneren Zusammenhalt des Gemeinwesens voraus, der stark genug ist, die mit 
dem staatlichten Solidaritätszwang verbundenen Belastungen zu verkraften. Mit anderen 
Worten: Gesetzlich begründete Solidaritätspflichten schaffen keine innere Kohäsion des 
Gemeinwesens, sondern setzen sie voraus. Aus diesem Grunde muss die Europäische 
Union mit der Inanspruchnahme der Bürger unter Gesichtspunkten europäischer 
Solidarität behutsam umgehen.’417 

Deze waarschuwing van Biedenkopf, die niet de balansen van betalers of 
ontvangers maar de band van de gezamenlijkheid op het oog heeft, stemt tot nadenken. 
De zichtbaarheid van de binnensfeer is niet het hoogste goed. Wezenlijker voor de band 
van de gezamenlijkheid met het publiek is het prille Europese lotgenootschap tussen de 
bevolkingen. Dat moet niet worden ‘overvraagd’, maar met zorg behandeld. 
 

Resultaten 
 
Een bescheiden variant van de Romeinse publieksstrategie is erop te wijzen dat wat men 
doet, heus nuttig is. Het is minder ambitieus dan het bieden van veiligheid of 
bestaanszekerheid, maar een honorabel alternatief wanneer die steviger bodems van 
Romeinse makelij (of de Griekse en Duitse) buiten bereik zijn. In 1975 noemde 
Tindemans deze benadering het ‘Europa van de mensen’.* Tegenwoordig spreken 
politici in Londen, Den Haag, Parijs en Brussel veelal van het ‘Europa van de resultaten’ 
of het ‘Europa van de projecten’. Kracht en zwakte zitten in de erdoor bewerkstelligde 
depolitisering. 

Onder ‘resultaat’ kan van alles vallen. Een functionerende markt. Goede 
milieuregels. Studiebeurzen. Betere grensbewaking. Werkgelegenheid. Gratis pinnen in 
het buitenland. Een grensoverschrijdende busverbinding. In hun retorisch elan vegen de 
politici allerlei categorieën op een hoop. Als het maar concreet en praktisch is. De 

                                                 
* Hoewel het Franse origineel ‘L’Europe des citoyens’ luidt, het Europa van de (politieke) burgers, drukt 
de officiële Engelse versie ‘A people’s Europe’, een Europa van de mensen, het apolitieke karakter van de 
benadering beter uit. 
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kosten en belangenafwegingen blijven uit beeld. Het feit dat een subsidiepotje voor de 
een betaald wordt door de ander. Het feit dat de kans voor de een, een 
concurrentiedreiging is voor de ander. Het feit dat de bescherming van de een, extra 
regeldruk betekent voor de ander. Elk besluit rust op een belangenafweging, kent 
winnaars en verliezers, zoals ‘de mensen’ uit ervaring heel goed weten. De Romeinse 
strategie schijnt soms haar eigen publiek te onderschatten. 
 De kernboodschap van het resultaatvertoog is defensief. ‘Europa werkt, dus niet 
weggooien.’ Wie dat steeds herhaalt, suggereert dat het gaat om een ding dat best 
weggegooid zou kunnen worden. Of, met het beeld dat de voor deze benadering 
gangbare term ‘output legitimiteit’ oproept, om een fabriekje dat producten uitspuugt en 
bij tegenvallende prestaties weer dicht kan. Deze voorstelling van zaken valt goed in het 
vertoog van de staatskantoren, waarin Europa, tot ‘Brussel’ gereduceerd, een instrument 
is ten dienste van de hoofdsteden. Dit instrument kan men kritiseren als onhandig, log 
of inefficiënt, of roemen als praktisch of onmisbaar, maar dat Europa meer is dan wat 
regels en instellingen, dat het is vervlochten met het zelf en de kring is die de eigen 
plaats in de wereld bepaalt, verdwijnt uit zicht. Deze functionalistische legitimatie van de 
gezamenlijke orde schijnt in ten minste één lidstaat de enig denkbare, Groot-Brittannië. 
Sinds Thatcher tot Brown vragen Britse regeringsleiders hun partners om ‘a Europe 
which delivers’. Ze werden er aan tafel vaak om gekritiseerd, want ging het niet om 
meer, om een gezamenlijke lotsbestemming? Wanneer dit beperkte ‘Romeinse’ deuntje 
door meer lidstaten wordt aangeheven, is het een teken dat er iets aan de hand is. 
 De zomer van 2005 was zo’n moment. Het dubbele Frans-Nederlandse nee 
tegen het grondwetsverdrag kwam bij alle regeringen als een klap aan. De Unie scheen 
wankel. De ‘Griekse’ strategie van de democratische zegening via de stembus had 
jammerlijk gefaald; de kiezers zeiden nee. De ‘Duitse strategie’ van een gezamenlijke 
identiteit stuitte op verzet; de Nederlandse kiezers hadden bijvoorbeeld aanstoot 
genomen aan de constitutionele status van de Europese vlag. In die precaire situatie kon 
men alleen nog terugvallen op de bescheiden claim van ‘Romeinse’ resultaten. 
 Op 30 augustus 2005 benoemde de Franse minister van Europese Zaken haar 
prioriteit: ‘De prioriteit is Europa concreter te maken. Dat gaat via de ontwikkeling van 
ambitieuze en nuttige projecten.’418 Op 20 september 2005 zei de Nederlandse regering 
over haar belangrijkste Europese voornemen: ‘Nederland moet blijven werken aan 
tastbare resultaten op Europees niveau, ook al omdat die zullen bijdragen aan het 
vertrouwen van de burger.’419 Een jaar later, in augustus 2006, beroemde de Franse 
minister zich erop dat inmiddels alle lidstaten het Europa van de resultaten hadden 
omarmd.420 Ook haar Nederlandse collega wees in mei 2006 op de voorhoederol van 
zijn regering bij de overgang van idealen naar praktische daden: ‘Nederland was al uit de 
droom ontwaakt. Na het Franse ‘non’ en het Nederlandse ‘nee’ is heel Europa wakker 
geworden.’421 Beide regeringen vergaten even dat hun eigen falen in het werven van hun 
eigen kiezerspubliek de aanleiding was van de Europese eenstemmigheid over de 
Romeinse strategie. Verheugd vertelden ze dat iedereen het enige pad inliep dat zij niet 
tevoren hadden gebarricadeerd. 

Van de Brusselse instellingen paste de Commissie zich het snelst aan de wind 
aan. Op 10 mei 2006 presenteerde Commissievoorzitter Barroso zijn antwoord op het 
constitutionele fiasco: ‘A citizens’ agenda: delivering results for Europe’.422 Een van de 
topmaatregelen volgde een jaar later. De telefoonmaatschappijen werden in 2007 
gedwongen de roaming-tarieven voor Europees bellen fors te verlagen – ten gunste van 
alle consumenten met een mobiele telefoon. Dat men alles op alles zette om deze 
maatregel te kunnen doen ingaan pal voor de zomervakantie, gedurende welke 
miljoenen Europeanen veranderen in van verre stranden naar het thuisfront bellende 
toeristen, maakt duidelijk dat het in de volle zin van het woord public relations waren. 
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De Europese gezamenlijkheid kan de eervolle Romeinse rol van soeverein 
beschermheer niet spelen. Ze is geen geloofwaardig schild tegen oorlog en honger. 
(Behalve, wat dat laatste betreft, voor het deelpubliek van boeren en vissers.) Blijft over 
zich tot de bevolking te richten als aanbieder van voordelen. Dit leidt tot onvoorziene 
problemen. Waar iedereen een potentieel voordeel heeft, zoals in het geval van de 
rechten en vrijheden op de markt, blijkt niet iedereen dat te willen. Waar slechts een 
bepaalde groep voordeel geniet, zoals bij de herverdeling van geld, leidt het tot 
bureaucratisch cliëntelisme in de binnensfeer (altijd) en spanningen in de ledensfeer 
(vaak). De sterkere band met de begunstigde cliëntèles – boeren, vissers, arme regio’s, 
universiteiten, intra-Europese migranten – weegt niet automatisch op tegen de argwaan 
bij het algemene, belastingbetalende, thuisblijvende publiek. Bij de ‘resultaten’ waarmee 
dat algemene publiek recentelijk tegemoet wordt getreden, meent men de bijbehorende 
praktische nadelen, afwentelingen of kosten uit zicht te kunnen houden. Dit is een 
illusie. 

Nog simpeler gesteld: in de Romeinse strategie is de gezamenlijkheid een 
weldoener voor sommigen over de rug van anderen. Ze vergeet dat ze de Europese 
solidariteit uit naam waarvan ze deze handelwijze rechtvaardigt, zelf wilde opwekken. 
Zo snijdt ze zich met eigen zwaard. 
 Eveneens pijnlijk is de veronachtzaming, niet van de vergeefs weggemoffelde 
praktische nadelen, maar van de eveneens altijd aanwezige symbolische nadelen. Deze 
worden door het publiek in veel sterkere emotionele termen beleefd. Tegen een diep 
gevoeld verlies van nationale identiteit (Duitse kosten) of democratische soevereiniteit 
(Griekse kosten) kunnen de praktische voordelen (Romeinse baten) die Europa brengt 
niet op. De Nederlandse regering probeerde het in een kort voor het Europese 
referendum van 2005 huis aan huis verspreide brochure met de tekst: ‘dankzij Europa 
(..) kunt u gratis pinnen in het buitenland’.423 Men hoefde niet lang te wachten op de 
droge repliek van de nee-campagne: ‘Hoera! Gratis pinnen. Daar geef ik vierhonderd-
nog-wat jaar soevereiniteit voor op.’424 

De fundamentele zwakte van de Romeinse publieksqueeste is daarom deze. Ze 
maakt een inbreuk op een nationaal wij – want uiteindelijk moeten ‘wij’ uit de ene 
lidstaat betalen aan, plaats maken voor of delen met ‘hen’ uit de andere lidstaten – 
zonder zelf een omvattend Europees wij te constitueren. Ze vertrouwt op het 
instrument van de kantoorwereld en de taal van het Europese project, maar schept zelf 
geen besef van een gedeelde politieke en historische werkelijkheid voor allen in de 
Europese kring. Deze zwakte ligt besloten in de benadering zelf van het publiek als 
klant of begunstigde. In tegenstelling tot ‘lotgenoten’ of ‘medeburgers’ scheppen 
‘medeklanten’ geen wijgevoel. Ze zorgen voor ergerniswekkend gedrang bij de kassa. 

Het is als in de Monthy-Python-sketch in de aanhef van dit hoofdstuk: de 
Romeinen brachten tal van nuttige zaken naar Judea, maar voor de leden van het 
Volksfront Judea bleven het buitenlandse bezetters. Zij weigerden Romeins publiek te 
worden. 
 
3 Opiniepeilingen 
 
 Op het hoogtepunt van zijn macht – in 44 vC, in een roerige Republiek – was 
Julius Caesar aanwezig bij een religieus feest. Een grote menigte was op de been. De 
festiviteiten behelsden onder meer het door de stad rennen van naakte jongemannen, 
waaronder Marcus Antonius. Op zeker moment bood de naakte Marcus Antonius de op 
een verhoging gezeten Caesar een symbool van het koningschap aan, onder instemmend 
gejuich van de menigte. Caesar maakte, tot nog grotere vreugde van de menigte, een 
afwerend gebaar. Een tweede en een derde keer offreerde Antonius hem de 
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lauwerkrans, maar opnieuw weerde Caesar deze af. Ook deze malen werden de 
toejuichingen voor het aanbod overstemd door de blijdschap over de weigering. 
 Deze scène, als achtergrondgeluid aanwezig in de opening van Shakespeares 
Julius Caesar, is bij tijdgenoten en historici in debat. Volgens sommigen bood Marcus 
Antonius daadwerkelijk het koningschap aan en durfde Caesar niet toen hij de reactie 
van het publiek hoorde. Volgens anderen was het een vooropgezet toneelstukje om elk 
wantrouwen weg te nemen dat Caesar het koningschap ambieerde. Volgens weer 
anderen was het ‘a primitive version of an opinion poll. Uncertain whether to make a 
move toward regal status, Caesar decided to use this experiment at a mass festival to test 
the people’s support.’425 
 Hoe weet een politiek lichaam dat zijn legitimiteit (mede) ontleent aan het 
bieden van voordelen wat de mensen willen? In de ‘Duitse’ strategie van identiteit stelt 
het probleem zich niet; in de ‘Griekse’, democratische strategie is er periodiek de 
stembus. De ‘Romeinse’ benadering moet andere wegen verzinnen om te weten wat het 
publiek wil. Bijvoorbeeld het vragen. Opiniepeilingen behoren tot de standaarduitrusting 
van het moderne politieke bedrijf. 
 Er is een speciale dienst binnen de Commissie die zich met opinieonderzoek 
bezighoudt. Frappant is dat deze werd opgericht in 1973. Het past in een grote 
geschiedenis: ook op dit punt bracht het jaar dat de Britse toetreding de gezamenlijkheid 
tot zelfonderzoek dwong en een sterkere positie in de wereld verschafte een doorbraak 
in de Europese zoektocht naar publiek. Maar er was ook een kleine geschiedenis: de 
komst van drie nieuwe lidstaten per 1 januari 1973 noodzaakte tot interne 
verschuivingen in de Commissie, waarbij één Franse directeur-generaal moest 
sneuvelen. Het lot viel op Jean-Jacques Rabier, voormalig kabinetschef van Monnet. 
Deze stelde zelf voor als ‘speciaal adviseur’ van de Commissie aan te blijven en 
systematisch opinieonderzoek te starten. Het resultaat is de ‘Eurobarometer’.426  

Deze Eurobarometer meet elk half jaar de luchtdruk van de opvattingen over de 
integratie in de lidstaten. Wat is het beeld van Europa? Het vertrouwen in de 
instellingen? Hoeveel mensen kennen de vlag? Wat moet Europa doen? De cijfers, in 
interviews verzameld door nationale bureaus, zijn per lidstaat uitgesplitst. In de 
aflevering van december 2008 staat onder meer te lezen dat de ‘absolute meerderheid’ 
(53%) van de Europeanen het lidmaatschap van het eigen land een goede zaak vindt, 
terwijl ‘slechts vijftien procent’ het een slechte zaak vindt. Gevraagd naar de gevolgen 
van de Val van de Muur antwoordde ‘net boven een kwart van de Europeanen’ (26%) 
dat ze het gevoel hebben er persoonlijk baat bij te hebben gehad. Daarentegen mag de 
lezer zelf uit de tabellen aflezen dat in totaal 63% ‘niet echt’ of ‘echt niet’ persoonlijk 
baat bij de uitbreiding heeft ondervonden.427 
 In de cijfertjes en hun al dan niet verdraaide presentatie zit niet de kern. 
Fundamenteler is dat de Eurobarometer een Europese publieke opinie schept – als 
institutioneel feit. Strikt genomen bestond deze voor 1973 niet. Een bewering als ‘De 
meerderheid van de Europeanen verwacht van de Gemeenschap dat...’ kreeg pas in en 
door de peilingen betekenis.* De Commissie verschafte zich dus een geweldig 
instrument om uit naam van de Europeanen tot de lidstaten te kunnen spreken. 
Uiteraard was ze zich hiervan bewust. In een vriendenbundel voor oprichter Rabier 
schreef de man die al sinds 1945 in de Europese beweging actief was en als haar hoogste 
ambtenaar (1958–1987) de Commissie haar mix van Europese missie en Franse 

                                                 
* Terecht noemt Cris Shore, een van de zeldzame auteurs die dit aspect onderkent, de Eurobarometer en 
het statistische bureau Eurostat ‘not only powerful political instruments for creating a knowable, 
quantifiable and hence more tangible and governable ‘European population’ and ‘European space’: rather, 
they are also powerful moulders of consciousness that furnish the meta-classifications within which 
identities and subjectivities are formed.’ (Cris Shore, Building Europe. The cultural politics of European 
integration, Londen/New York 2000, 31) 
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ambtelijke cultuur gaf, de legendarische Emile Noël: ‘For a long time now, the 
Eurobarometer surveys have helped the Community institutions and activists working 
for the cause of European integration to sustain confidence despite the setbacks, to stay 
on course through fair weather and foul, and to safeguard existing gains come what 
may, so as to provide a foundation for survival.’428 Zo roemde het institutionele geweten 
van de binnensfeer de politieke betekenis van de opiniepeilingen. In de strijd om de 
vraag wie ‘namens Europa’ mocht spreken was de barometer een meesterzet. 
 Wel is die strijd open. ‘Die öffentliche Meinung ist die moderne Art der 
Akklamation’, analyseerde de Duitse rechtsgeleerde Carl Schmitt. ‘Es ist vielleicht eine 
diffuse Art, und ihr Problem ist weder soziologisch noch staatsrechtlich gelöst. Aber 
darin, daß sie als Akklamation gedeutet werden kann, liegt ihr Wesen und ihre politische 
Bedeutung.’429 
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To use the word ‘political’ in the sense of the Greek polis is 
neither arbitrary nor far-fetched. Not only etymologically and 

not only for the learned does the very word, which in all 
European languages still derives from the historically unique 

organization of the Greek city-state, echo the experiences 
which first discovered the essence and the realm of the political. 
(..) If, then, we understand the political in the sense of the polis, 

its end or raison d’être would be to establish and keep in 
existence a space where freedom as virtuosity can appear. This 

is the realm where freedom is a worldly reality, tangible in 
words which can be heard, in deeds which can be seen, and in 

events which are talked about, remembered, and turned into 
stories before they are finally incorporated into the great 

storybook of human history.430 
Hannah Arendt (1961) 

 
 
 
9 DE GRIEKSE STRATEGIE: HET KOOR 
 
De ‘Griekse’ publieksstrategie zoekt het wijgevoel niet in een bevordering van het idee 
van ‘ons volk’ (de ‘Duitse’ identiteit) of van ‘in ons voordeel’ (de ‘Romeinse’ 
beschermingen en rechten) maar van ‘onze zaak’. Dit is heel moeilijk. Of het publiek 
iets zijn ‘zaak’ vindt, beslist het namelijk zelf. Dat laat het zich niet vertellen. De 
‘publieke zaak’ is precies datgene waarin het publiek zichzelf ontdekt. Het ervaart iets, 
ziet iets, hoort iets – een gemis, een gebeurtenis, een wantoestand – en beseft: het gaat ons 
aan. En vervolgens: er moet iets gebeuren. Daartoe verheft het zijn stem, demonstreert 
het, stuurt het stukken naar de krant, kiest het andere vertegenwoordigers, kortom: 
wordt het publiek, maar voor de handeling doet het een beroep op de politiek.* 

Dit Griekse publiek is tegelijk toeschouwer en deelnemer. Zonder zijn 
aanwezigheid gebeurt er niets. Het bevindt zich op het toneel, maar staat niet als speler 
in de schijnwerpers. Het is als een koor in een Griekse tragedie. Ogenschijnlijk levert het 
slechts commentaar op de handeling, maar feitelijk staat het aan de oorsprong ervan.† 
Zijn voornaamste kwaliteit is de stem. 

In een notendop ontwaren we hier twee belangrijke mogelijkheden voor een 
politiek lichaam op zoek naar Grieks publiek. Ten eerste: de politiek kan het publiek een 
stem geven, oftewel het inspraak bieden in de besluitvorming. Ten tweede: de politiek 
kan het publiek drama verschaffen, oftewel op een toneel handelingen verrichten die het 
boeien. Het genie van de Atheense democratie was deze beide aspecten te verbinden; 
Athene schiep de democratische vrijheid én de publieke ruimte. Ze kunnen niet zonder 
elkaar. Politieke handelingen zonder publieke stem verworden tot leeg spektakel. (‘In 

                                                 
* Deze arbeidsdeling geldt alleen in abstracte zin. Individuele leden van het publiek kunnen besluiten naar 
de handelende zijde over te stappen (in democratieën althans). Zij gaan dan echter, zoals het 
spraakgebruik niet zonder reden zegt, ‘de politiek in’ – en behoren niet meer tot het publiek. 
† Vgl. Nietzsche: ‘De overlevering zegt ons met grote beslistheid dat de tragedie ontstaan is uit het tragische koor 
en oorspronkelijk alleen koor en niets dan koor was. Daaruit leiden wij de verplichting af om dit koor – 
het eigenlijke oer-drama – in het hart te schouwen. We nemen geen genoegen met de in de kunst 
gebruikelijke wijze van zeggen: dat het koor de ideale toeschouwer is, of dat het het volk 
vertegenwoordigen moet tegenover de vorstelijke regionen van de scena.’ En: ‘Gewend als we zijn aan de 
positie van het koor in het moderne toneel – bijvoorbeeld een operakoor – konden we totaal niet 
begrijpen hoe het tragische koor van de Grieken ouder, oorspronkelijker, en belangrijker zelfs kon zijn 
dan de eigenlijke ‘handeling’. Toch is het duidelijk zo overgeleverd.’ (Friedrich Nietzsche, De geboorte van de 
tragedie, of Griekse cultuur en pessimisme, Kees Vuyk (ed.), Amsterdam 1987, 54, 62; curs. orig.) 
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landen waar het volk geen deel heeft aan het bestuur’, schreef Montesquieu, ‘kan het 
warmlopen voor een toneelspeler zoals het zich anders zou hebben opgewonden over 
de politiek.’431) Maar een publieke stem zonder politiek drama is al even zinledig. Die 
stem zal zwijgen, dat koor zal van het toneel verdwijnen. 

In haar opstel ‘Wat is vrijheid?’ verbindt politiek filosofe Hannah Arendt het 
politieke vermogen te reageren op de wisselingen van het lot, de virtù van Machiavelli, 
met ‘virtuositeit’. Dat woord duidt op een kwaliteit in de uitvoerende kunsten, zoals 
toneel, dans of muziek (als onderscheiden van de ‘makende’ kunsten, zoals de 
beeldhouwkunst). Het spel is virtuoos, niet het scenario. Arendt wijst erop dat de oude 
Grieken het politieke bedrijf graag vergeleken met fluitspelen, dansen, genezen of varen; 
ook daarin draaide het om een virtuoze handeling. Politiek is volgens haar uitdrukkelijk 
géén kunst in de zin van de ‘staat als kunstwerk’, van een in de geheimenis van de 
werkplaats tot stand gekomen (collectief) meesterwerk. Politiek is wel kunst in de zin 
van een opvoering voor een publiek, die zijn kracht en vrijheid vindt in het moment. 
Arendt: ‘Political institutions, no matter how well or how badly designed, depend for 
their continued existence upon acting men; their conservation is brought about by the 
same means that brought them into being. Independent existence marks the works of 
art as a product of making; utter dependence upon further acts to keep it in existence 
marks the state as a product of action.’432 
 
1 Eenstemmig 
 
 Het is niet vreemd dat de gezamenlijkheid zeer veel moeite deed de bevolking 
een stem in de Europese besluitvorming te geven. Niet rechtstreeks, zoals in het oude 
Athene, maar indirect, via een volksvertegenwoordiging. De parlementaire democratie 
wordt in de lidstaten moreel superieur geacht aan andere bronnen van legitimiteit. Ze 
heeft zich tussen ruwweg 1789 en 1945 in de Europese hearts and minds genesteld, dat wil 
zeggen gelijktijdig en in nauw verband met de omvorming van de staten tot natiestaten. 
Niet-democratische machtsuitoefening is onaanvaardbaar geworden. Dus ten minste die 
politici die Europa als (toekomstige) politieke macht zagen, wensten het een 
democratische vorm te geven. 

De ervaring leert bovendien dat een politiek lichaam waarvan de 
machtsuitoefening berust op vrije verkiezingen een grote stevigheid heeft in de stroom 
van de tijd. Dit is eenvoudig te begrijpen. Machiavelli schreef in De heerser: ‘hij die zijn 
handelwijze weet aan te passen aan de tijdsomstandigheden regeert voorspoedig, terwijl 
omgekeerd degene die zijn handelwijze niet met de tijd in overeenstemming weet te 
brengen, niet voorspoedig regeert.’433 Dit advies, bedoeld voor individuele leiders, is in 
de democratie als het ware toegepast op het gezamenlijke politieke personeel. In een 
democratie hoeven de leiders niet van karakter te veranderen als de tijd het vraagt, nee, 
indien nodig kan het publiek eenvoudig zeggen: we vervangen ze – snel en geweldloos, 
per stembus of in het parlement. ‘En daarom is er niets dat een staat zo stabiel en 
evenwichtig maakt als het kiezen van een structuur waar het mogelijk is dat een omslag 
in de publieke opinie zich binnen een wettelijk kader kan manifesteren.’434* 

Drie nadere opmerkingen vooraf over de bijzondere relatie van de democratie 
met de tijd. Ten eerste: zodra het publiek een rol verwerft in de machtsuitoefening, kan 
het een tegenstem laten horen. De leiders vragen voor wetten en besluiten instemming 
                                                 
* Opkomst en ondergang van Churchill illustreren dit prachtig. Hij werd door het publiek, dat zijn 
talenten erkende maar zich ook een door hem veroorzaakte militaire catastrofe uit de eerste wereldoorlog 
herinnerde (Gallipoli 1915), te onvoorspelbaar bevonden om de regering te leiden, maar met de nazi-
aanval op West-Europa van mei 1940 schenen zijn energie en wilskracht onmisbaar voor de verdediging 
van Groot-Brittannië; zijn partijgenoot Chamberlain werd parlementair afgezet. In de oorlog steeg 
Churchill tot wereldhistorische hoogte, maar toch werd hij in juli 1945 niet herkozen. In vredestijd 
hadden de kiezers weer liever de rust en welvaartsstaatbeloften van Labourleider Attlee. 
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van de bevolking. Als het publiek deze geeft, is het gebonden en draagt het er 
verantwoordelijkheid voor. Maar dit ja is weinig waard wanneer het publiek niet ook nee 
mag zeggen. Geen inspraak zonder tegenspraak. Democratische onvoorspelbaarheid is de 
prijs die regeerders betalen voor hun verlangen naar politieke stevigheid. 

Ten tweede: het parlement is de bemiddelende, dempende instantie tussen 
publiek en politiek. Parlementariërs bewegen zich tussen de stemmen van het volk en de 
decreten van een regering, twee kanten op. Zij vertolken de eisen, verlangens, belangen 
en emoties, van de straat aan de staat. Maar ook berichten zij terug, als uitleggers aan 
hun achterban, in termen van algemeen belang, lange termijn, geopolitieke situatie. Een 
parlement werkt daarmee als demper op de politieke haast. Het kan deze rol jegens zowel 
straat als staat alleen vervullen omdat het zijn eigen tijd heeft (‘mandaat’, 
‘zittingstermijn’), gelegen in de periodiciteit van de verkiezingen. 

Ten derde: het democratische grondprincipe, in zowel directe als 
vertegenwoordigende stelsels, is de stemming bij meerderheid. Eén man, één stem. Het 
feit dat de meerderheden bij elke verkiezing kunnen wisselen maakt dat ook de 
overstemde minderheid een besluit als geldig zou moeten kunnen aanvaarden. Die 
mogelijkheid dempt de ‘tirannie van de meerderheid’. Anders gezegd, democratische 
legitimiteit rust in laatste instantie niet op het meerderheidsbeginsel als zodanig, maar op 
de open toekomst (zoals belichaamd in de parlementaire oppositie), dus op het bestaan 
van de politieke gemeenschap in de tijd. 
 Een democratie is een woordgemeenschap, met stemmen en tegenstemmen, 
luidsprekers en dempers, meerderheden en overstemden, grondtonen en dissonanten. 
Ze blijft bijeen omdat en zolang op elk woord een weerwoord kan volgen. 
 
De oprichting van een parlement leidt niet vanzelf tot een sterkere band tussen publiek 
en politiek. Een parlement is weliswaar een wezenlijk bemiddelende instantie, maar om 
die functie te vervullen moet het zowel tot de bevolking als de regering een zinvolle 
verhouding vinden. In Europa zijn de verhouding parlement–bevolking noch de 
verhouding parlement–regering zonder complicaties. Want tussen wie en wie zou een 
Europees parlement de bemiddelaar moeten zijn? 
 De relatie parlement–bevolking is veelbesproken. Veel Europese politici en 
theoretici hebben betoogd dat elke democratie een vooraf bestaand volk, Gr. dêmos, 
veronderstelt. (In de hier gebruikte termen menen zij: geen ‘Griekse’ democratische 
legitimiteit zonder gegeven ‘Duitse’ bodem van identiteit.) Met dit principiële argument 
hebben onder meer Franse en Britse regeringsleiders alsmede het Duitse Constitutionele 
Hof zich tegen machtsvergroting voor een gezamenlijk parlement ten koste van de 
nationale parlementen verzet. Andere politici en theoretici meenden dat de relatie tussen 
een parlement en een volk opener is. Kunnen Europese instellingen niet zelf bijdragen 
aan een gevoel van Europese lotsverbondenheid? Dit fundamentele politiek-filosofische 
debat is niet beslecht. Aangezien inmiddels wel een Europees parlement is opgericht, 
bepaalt deze instelling zelf mee welk van beide scholen gelijk krijgt. (Tot nu toe 
beroepen beide zich op de opgedane ervaring.) 
 De tweede complicatie zit in de relatie parlement–regering. Is er een duidelijke 
besluitnemende instelling? Die heeft het parlement nodig als gesprekspartner. Kunnen 
verkiezingen leiden tot een opvolging van regering door oppositie? Dat is de 
voorwaarde voor een overstemde minderheid om besluiten te aanvaarden. Op deze 
vragen is in Europa geen duidelijk antwoord gekomen. 
 
Sinds 1950 zijn er initiatieven ontplooid om het publiek inspraak te geven in de 
binnensfeer van de Europese politiek. De gedachte was een nieuw en eenstemmig Europees 
publiek te scheppen. Deze democratisering verliep van boven naar beneden. Er waren 
geen grassroots-initiatieven of volkstribunen die inspraak in Europese besluiten eisten; de 
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beweging kwam van onzeker zwevende politici op zoek naar vaste grond. Eerst richtte 
men een parlementaire Vergadering op (1952) en doopte deze zichzelf tot Parlement om 
(1958/1962), pas daarna kreeg dat parlement eigen kiezers (1979), pas daarna werden 
die kiezers tot politieke burgers uitgeroepen (1992) en pas daarna probeerde men die 
burgers, vergeefs, een constituerende macht toe te schrijven (2004). Dit scheen de enige 
manier om het democratische ‘tekort’ in te lossen. 
 Wel gokte men steeds op de toekomst, zoals het woord ‘tekort’ al aangeeft. 
Sinds decennia kan men geen wetenschappelijk artikel over Europese democratie lezen 
zonder de uitdrukking ‘democratische deficit’ tegen te komen. Het betreft een term die, 
hoewel ogenschijnlijk analytisch, feitelijk een politiek program in zich draagt. Hij werd 
bedacht in 1979, niet toevallig het jaar van de eerste rechtstreekse Europese 
verkiezingen. Bovendien niet door een politiek analist, maar door de 
Commissieambtenaar verantwoordelijk voor de relaties met het Europese Parlement.* 
Wat gebeurt er dankzij deze krachtige metafoor? ‘Deficit’ roept het beeld op van een 
boekhoudstaatje waarin de (uitgaande) machtsuitoefening onvoldoende is gedekt door 
(inkomende) burgerinvloed. Is die denkstap gezet, dan spreekt het haast vanzelf 
genoemd tekort te redresseren door het Parlement meer inspraak te verlenen. Maar 
waarom gaat de kost steeds voor de baat uit? Is vermindering van de politieke uitgaven, 
oftewel minder besluiten, ook mogelijk? Kunnen we de democratische inkomsten ook 
elders vandaan halen? Dergelijke vragen hoefden niet meer te worden gesteld, want het 
antwoord was al gegeven: meer macht voor ‘Straatsburg’. 

Pas gaandeweg bleek de gezamenlijkheid in dit nieuwe kiezerspubliek ten 
behoeve van de binnensfeer minder steun te vinden dan gehoopt. Men bleef achter het 
tekort aanrennen. Vandaar dat Europese politici een steeds explicieter beroep doen op 
het oude nationale kiezerspubliek, te weten de democratische vormen in de sfeer van de 
lidstaten, de nationale parlementen voorop. Dit publiek is niet eenstemmig, maar 
veelstemmig en daarom moeilijker te grijpen. 
 

Een ‘Parlement’ 
 
Afgaande op het appèl van 9 mei 1950 rekenden Schuman en Monnet voor de 
legitimiteit van hun plannen op gangbare politieke en juridische controles. Het 
toekomstige verdrag zou aan ‘parlementaire ratificaties’ worden onderworpen; tegen de 
beslissingen van de toekomstige Hoge Autoriteit zouden ‘beroepsmogelijkheden’ 
komen. Preciezer waren de formuleringen nog niet. Aan een speciaal parlement hadden 
ze niet gedacht. 

De regeringen die ingingen op Frankrijks uitnodiging mee te doen aan een 
mijnbouworganisatie wilden deze Hoge Autoriteit aan een duidelijke politieke controle 
onderwerpen. Alleen een verdrag vonden ze niet genoeg, zo was gebleken in eerste 
reacties en gesprekken. Terwijl Nederland en België de nadruk legden op een rol voor 
de nationale regeringen (hetgeen zou uitmonden in medeverantwoordelijkheid voor een 
Raad van ministers), verlangde Duitsland een rol voor de nationale parlementen. 
Monnet had hier al voor de verdragsonderhandelingen in bewilligd. Vandaar dat al op 
de dag na de opening van de Parijse conferentie van de Zes, op 21 juni 1950, dit 
parlementaire forum zijn naam kreeg: ‘Gemeenschappelijke Vergadering’.435 
 Er bestond een precedent. De kortelings opgerichte Raad van Europa voor 
democratie en mensenrechten kende een parlementaire vergadering. Deze zetelde in 

                                                 
* Deze zeer politieke herkomst heeft de wetenschappers niet ontmoedigd. Daarentegen verhulde 
bedenker David Marquand zelf, die de term lanceerde in zijn Parliament for Europe, Londen 1979, 64, zijn 
politieke inzet niet: ‘this book is intended to be prescriptive rather than descriptive: a tract rather than a 
treatise.’ (vii) Marquand was eerder Labourparlementariër in Londen, kwam in 1977 als vertrouweling van 
Commissievoorzitter Roy Jenkins mee naar Brussel, die hem genoemde hoge ambtelijke post gaf. 
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Straatsburg. Ze gold als groot wapenfeit van de naoorlogse federalistische beweging. 
Volksvertegenwoordigers uit tien (en spoedig vijftien) landen debatteerden over 
Europese politiek. Niet de minsten trouwens: tijdens de openingszitting van augustus 
1949 kruisten onder meer Churchill, Macmillan, Mollet, Spaak, Paul Reynaud en Michel 
Debré de degens. 
 Een soortgelijk indirect gekozen parlement kwam er voor het Europa van de 
Zes. Ook dit zou bestaan uit nationale parlementariërs, ‘afgevaardigden van de 
bevolkingen van de in de Gemeenschap verenigde staten’.436 De parlementen van 
Duitsland, Frankrijk en Italië hadden recht op achttien afgevaardigden, die van België en 
Nederland op tien, dat van Luxemburg op vier. De Vergadering kreeg als taak de 
controle van de Hoge Autoriteit van de mijnbouwgemeenschap. 
In september 1952 kwam de Vergadering voor het eerst bijeen.* Hoe konden 
parlementariërs uit zes landen één Europese stem vertolken? Onmiddellijk werd 
besloten dat de afgevaardigden alfabetisch in de zaal zouden zitten. Dit doorbrak een 
instinctieve neiging groepjes per lidstaat te vormen. Belangrijker nog was dat de 
afgevaardigden vrijwel meteen ‘supranationale’ politieke groepen vormden: christen-
democraten, sociaal-democraten en liberalen uit de Zes groepeerden zich. Deze 
partijvorming was niet in het stichtingspact voorzien, maar werd door de Vergadering 
zelf in gang gezet en al in juni 1953 geformaliseerd. Voortaan ging men binnen elke 
politieke groep op zoek naar een akkoord alvorens in de plenaire vergadering met de 
andere partijen de degens te kruisen. Dit was een begin van een Europese politieke 
sfeer. ‘Sans les groupes politiques’, aldus een omvattende studie naar dit prille 
parlement, ‘l’Assemblée aurait même pris le caractère d’un collège d’experts.’437 Hoe 
eerbiedwaardig de rol van wijze ook kon zijn, als parlement diende de Vergadering in 
contact te staan met de publieke opinies. Vanwege de technische materie – kolenprijzen, 
staalproductie – was het echter moeilijk hun belangstelling te winnen. Het dilemma voor 
de Vergadering was dat er geen Europese opinie was waarop ze kon steunen, dat ze 
voor haar gevoel ‘voorliep’ op de nationale opinies. Ze had ervoor kunnen kiezen de 
nationale belangen en emoties de zaal in te brengen, maar koos daar (doorgaans) niet 
voor. ‘Dans une certaine mesure en effet l’Européen représenté par l’Assemblée était un 
être abstrait, comme le ‘citoyen’ des écrits politiques du XVIIIe et du XIXe siècles (..): 
un citoyen européen éclairé par la ‘raison’, débarrassé des préoccupations et préjugés 
strictement nationaux et prêt à considérer les divers intérêts au sein de la Communauté 
sous l’angle de leurs mérites intrinsèques.’438 De Straatsburgers spraken namens ideale 
burgers, die er niet waren, vanuit de verwachting dat ze zouden ontstaan én dat zijzelf 
daarbij als instructeur konden helpen. 
De Vergadering had een vruchtbaardere verhouding tot de executieve, de onder 
voorzitterschap van Monnet staande Autoriteit. Er ontstond een nauw samenspel tussen 
beide instellingen. De leden van de Autoriteit ontleenden aan de parlementaire controle 
een politieke roeping, een status van méér dan technocraten. De Vergadering vond in de 
Autoriteit een beslisser met wie ze zich kon meten. Ze beschouwde het als haar 
opdracht de nog zo prille binnensfeer van de Europese politiek te versterken, tegen 
bedreigingen vanuit de lidstaten. Dezelfde onderzoeker schreef: ‘Les représentants se 
considéraient avec les membres de la Haute Autorité comme les pionniers de l’unité 
européenne et ils estimaient qu’ils devaient, autant que possible, former un front 
commun contre les résistances que pouvaient soulever la réalisations des objectifs de la 
[Communauté].’ Interne tweedracht zou de zaak schaden: ‘Plus l’Assemblée se montrait 
unanime, ‘plus elle pouvait influencer la politique de la Haute Autorité, et plus l’Exécutif 
européen pouvait résister aux particularismes traditionnels sans aucun doute puissants 
dans les six pays.’439 Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen: zoals een 
                                                 
* Dat was meteen de vergadering waarin ze de opdracht kreeg een ontwerpstatuut voor een politieke 
gemeenschap te schrijven (zie hfdst. 4, par. 2). 
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parlement van een land in oorlog doorgaans als één man achter de regering gaat staan, 
zo schaarde de Straatsburgse Vergadering zich zo breed mogelijk achter de Autoriteit 
van Monnet. De eerste zorg gold het bestaan van de Gemeenschap als zodanig. 

Deze vroege ervaringen brachten een wezenlijke zwakte en kracht aan het licht. 
Het parlement, een bemiddelaar tussen bevolking en beslissers, stond veel dichter bij die 
laatste. Zijn stem telde in de Europese binnensfeer, maar de stemmen van de 
vertegenwoordigde bevolkingen resoneerden nauwelijks. Het lukte het parlement niet 
meteen van Europa een publieke zaak te maken. 
 
In het verdrag van Rome (1957) bleven deze rolverdeling en taakopvatting 
gehandhaafd.* Wel waren voor het parlement twee zaken veranderd: een verzwakking 
van zijn reële macht én een opwaardering van zijn status als toekomstige drager van het 
Europese project. De spanning tussen feit en wens was opgevoerd. 

Eerst de feitelijke verzwakking. De onderhandelaars van de Zes in het 
Hertoginnedal beseften dat het ontwikkelen van een gemeenschappelijke markt 
ingrijpender was dan het bestuur over de mijnbouw. Het vergde betere politieke dekking 
in de lidstaten. In het nieuwe mechaniek werden de besluiten daarom niet langer 
genomen door een Autoriteit, in samenspraak met de Raad van ministers. Nee, het was 
nu omgekeerd de Raad van ministers die de besluiten nam, op voorstel van de 
Commissie (zoals de Autoriteit werd omgedoopt). De ministerstafel stond nu in het 
centrum. 
 Deze institutionele verschuiving raakte ook de parlementaire Vergadering. Ze 
vond in de Commissie niet langer de verantwoordelijke voor een beslissing tegenover 
zich. Met het machtsverlies van de gesprekspartner nam tevens het gewicht van de 
tegenspraak af. De parlementariërs kregen er weinig voor terug. Ze verwierven een 
adviesrol bij wetgeving (waarover de Raad van ministers besliste) en konden wijzigingen 
voorstellen voor de begroting (die de Raad vaststelde). Daarentegen konden ze de Raad 
niet ter verantwoording roepen wanneer deze hun adviezen of amendementen negeerde. 
Een observator uit 1965 constateerde: ‘Kon de Gemeenschappelijke Vergadering aan de 
Hoge Autoriteit nog vragen: ‘Waarom hebt gij zo’n besluit genomen?’, aan de 
Commissie kan het (sic) slechts vragen: ‘Hoe komt het dat gij de Raad niet hebt kunnen 
overtuigen?’’440 Dit was onbevredigend. 
 Gevolg van beider feitelijke zwakte ten opzichte van de verzamelde lidstaten was 
dat Commissie en Parlement erg vriendelijk voor elkaar waren. De eerste had als stille 
roeping uit te groeien tot Europese executieve, de tweede tot wetgever en controleur. 
Zolang ze would-be-regering en would-be-parlement waren, diende het beider belang de 
gesprekspartner te helpen en als het ware elkaar naar boven te praten. Dit bestendigde 
een parlementaire cultuur van hoopvolle consensus. Met enige goede wil, en met 
voorbijgaan aan de wetgevende en uitvoerende macht van de Raad, kon men een prille 
parlementaire vertrouwensrelatie ontwaren in de mogelijkheid voor het Parlement de 
Commissie op basis van haar jaarverslag naar huis te sturen. Overtuigde federalisten 
erkenden dat het ‘een nog ‘onderontwikkelde’ democratie’ was.441 Strengere oordelen 
hoorde men ook. ‘Au lieu d’avoir un Gouvernement européen contrôlé par un 
parlement’, zei een vakbondsman in 1960, ‘nous avons affaire à une technocratie 
européenne qui soumet chaque année un rapport à une réunion sélectionnée 
d’actionnaires.’442 Passender misschien voor een situatie waarin een parlement niet 
tegenover de besluitnemers maar tegenover een bureaucratie met politieke aspiraties 
stond, is de typering ‘kantoordemocratie’. 

                                                 
* Precisering: in 1958 werd het mijnbouwparlement opgeheven en werd één parlementaire Vergadering 
voor de ene oude en de twee nieuwe Europese Gemeenschappen (markt en atoomenergie) opgericht. Bij 
die gelegenheid werd het aantal zetels verhoogd van 78 tot 142. 
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Ten tweede was het parlement in het verdrag van Rome, behalve feitelijk 
verzwakt, ook potentieel opgewaardeerd. Dit zat hem in een nieuwe bepaling: ‘De 
Vergadering stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene 
verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure.’443 Het idee betekende 
een symbolische omwenteling. In federalistische logica zou het parlement één 
kiezersvolk vertegenwoordigen, in plaats van zes opgetelde. Dit was de kans op het laten 
doorklinken van één Europese publieke stem. Met name Italië, Nederland en België 
waren voorstander van dit idee. Frankrijk was tegen. In het Hertoginnedal, in 1956, 
hadden de Italiaanse minister Martino en de Franse staatssecretaris Faure volgens een 
aanwezige ‘bijna een hele ochtend’ gestreden over de vraag of het verdrag een deadline 
voor de eerste verkiezingen zou bevatten. De Italiaan wilde een datum, liefst binnen tien 
jaar, ‘zodat men precies zou weten dat het Europese volk tussen nu en dan naar de 
stembus zou worden geroepen om zijn eigen parlement te kiezen.’444 Hij lanceerde 
allerlei formules. De Fransman, die harde instructies uit Parijs had, sloeg alle aanvallen 
af. Als zo vaak werd een compromis gevonden in vertraging. De Raad zou ‘de 
bepalingen vaststellen’ volgens welke verkiezingen konden worden georganiseerd – bij 
unanimiteit, ooit.445 Geen verkiezingsdatum nu, wel de bezegeling van de belofte. 
 Aan deze symbolische versterking in het verdrag van Rome ontleende de 
parlementaire Vergadering het zelfvertrouwen zichzelf om te dopen in ‘Parlement’. In 
de naam nam ze een voorschot op de belofte. Het gebeurde meteen in maart 1958, in de 
zitting waarin het huishoudelijk reglement werd vastgesteld. De Nederlandse 
afgevaardigde Kapteyn meende dat de door het verdrag opgelegde naam ‘Vergadering’ 
de Nederlandse bevolking onvoldoende zou aanspreken. Waarom dit niet in de 
Nederlandse versie van de huisregels vervangen door ‘Parlement’? Dit voor alle niet-
Nederlandstaligen onschuldig klinkende voorstel werd aanvaard.* Op verzoek van een 
Duitse afgevaardigde deed men toen hetzelfde in de Duitstalige versie: Europäisches 
Parlament. Daarentegen bleef in de Franse en Italiaanse taalversies de officiële benaming 
‘Vergadering’ gehandhaafd (Assemblée, Assemblea).446 Een zelfverklaard parlement in 
slechts twee talen voorlopig, maar toch was het een symbolische coup van jewelste. Het 
parlement liet weten: ook al hebben we die kiezers nog niet, vanwege de belofte alleen al 
zijn we de klasse van bijeenkomsten van nationale parlementariërs (zoals bijvoorbeeld 
de Navo en de Raad van Europa die kenden) ontstegen. De strijd om de woorden was 
begonnen. 
 
Hoe belangrijk de naam was bleek uit het felle en consequente verzet ertegen. Lang 
kwam het uit Frankrijk, daarna uit Groot-Brittannië. De tegenstanders meenden dat wie 
sprak van ‘Europees parlement’ het bestaan van een ‘Europees volk’ erkende. Zo’n volk 
bestond niet en zou ook niet mogen bestaan (feit en norm liepen in de kritiek in elkaar 
over). Het circulaire karakter van elke politieke stichting – eerst de staat of eerst het 
volk? – toonde zich weer. De Italianen waren in hun strijd voor Europese verkiezingen 
trouw aan hun eerder genoemde adagium uit het Risorgimento: ‘Italië is gemaakt, nu 
moeten we Italianen maken.’ Zij hadden geen conceptuele problemen met een volk dat 
ontstond uit (onder meer) een stembusuitslag. Voor de Fransen en Britten, wier naties 
voorbij mensenheugenis teruggingen, was dit ondenkbaar. 
 President De Gaulle, in mei 1958 in Frankrijk aan de macht gekomen, weigerde 
consequent de Straatsburgse vergadering met ‘parlement’ aan te duiden. De naam vond 
                                                 
* Indiener Kapteyn was al lid geweest van de Vergadering van de mijnbouwgemeenschap en nam die 
ervaring van de communautaire methode mee naar het nieuwe podium. Hij koos in maart 1958 bewust 
voor een taalkundige motivering om het veranderingsvoorstel non-controversieel te maken in een 
Vergadering met een aanzienlijk contingent Franse gaullisten. ‘Hij was er toen al vast van overtuigd’, aldus 
zijn zoon, ‘dat als het Duitse en het Nederlandse schaap eenmaal over de dam zouden zijn, op den duur 
ook de andere taalversies zouden volgen.’ (Schriftelijk bericht van P.J.G. Kapteyn aan auteur, 19 januari 
2009) 
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hij belachelijk en een bron van misverstand. De uitbarsting kwam kort nadat de 
Straatsburgers zichzelf (op 20 maart 1962) ook in het Frans en Italiaans hadden 
omgedoopt tot Parlement européen respectievelijk Parlemento europeo.447 In mei 1962 
ironiseerde de president tegen de pers: ‘bien qu’il y ait déjà six parlements nationaux 
plus l’Assemblée parlementaire européenne, plus l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe (..), il faudrait de surcroît élire un Parlement de plus, qualifié d’européen, et 
qui ferait la loi aux Etats.’448* Uiteraard zat de pijn in dat laatste. Zolang het in 
Straatsburg een praatclub bleef was een pretentieuze naam overkomelijk. De Gaulle wist 
echter, als raspoliticus, dat in zulke kleine ijdelheden een potentiële machtsgreep school 
die hij onwenselijk achtte. De Fransman vond het ondenkbaar dat een nationale 
bevolking zich tegen haar wil zou onderwerpen aan door buitenlandse afgevaardigden 
aangenomen wetten. Het meerderheidsbeginsel toepassen in een kring wijder dan het 
eigen volk betekende voor hem zich blootstellen aan buitenlandse overheersing. De 
Gaulle week niet van deze lijn; ze maakte deel uit van zijn ideologische erfenis. Ook zijn 
opvolger, de gaullist Pompidou, bleef spreken van de ‘Vergadering’. Weliswaar hief 
Frankrijk de blokkade van het houden van rechtstreekse verkiezingen in 1974 op, maar 
daarmee was de officiële naam van het parlement nog niet veranderd. 

In 1979 nam Margaret Thatcher de fakkel van De Gaulle over; ook zij duidde 
het parlement consequent aan als ‘the Assembly’. De Britse premier wilde het eigen 
publiek duidelijk maken, aldus een van haar diplomaten, ‘that it was not a proper 
parliament like our own’.449 Blijkbaar maakte ook het feit dat het lichaam nu rechtstreeks 
was gekozen het voor Thatcher nog geen ‘echt’ parlement. Pas in de Europese Akte van 
1986 zegenden de verzamelde staten, inclusief Parijs en Londen, de zelfomdoping van 
de Straatsburgers af en gaven hun in één moeite een grotere rol in het wetgevingsproces. 
Het gebeurde zonder fanfare, met een simpel zinnetje: ‘Bij artikel 7 tweede alinea van 
het EEG-verdrag worden de woorden ‘na consultatie van de Vergadering’ vervangen 
door de woorden ‘in samenwerking met het Europese parlement.’450 Hoewel haar 
speechschrijver knarsetandde, legde Thatcher zich sportief bij het verlies neer. 

Met de inwerkingtreding van deze wijziging, op 1 juli 1987, hadden Wij de staten 
het bestaan van een ‘Europees Parlement’ aanvaard.  
 

Verkiezingen 
 
De belofte die in Straatsburg jarenlang uitging van de verdragsbepaling over 
rechtstreekse verkiezingen moet niet worden onderschat. Het zou de choc salutaire zijn 
(Belgisch afgevaardigde Dehousse) die lucht in de benauwde kantoorwereld kon 
brengen. Het zou de beste manier zijn om publieke belangstelling voor de Europese 
zaak op te wekken. Het zou het parlement meer macht geven. ‘It remains certain’, zo 
vatte een spreker op een conferentie begin jaren zestig samen, ‘that the European 
Parliament will not attain to anything near equal status with the Council unless it can 
rest on the firm foundation of direct elections.’451 Een kiezersmandaat zou de Europese 
binnensfeer een eigen bodem geven. 
 Een parlementaire werkgroep legde al in 1960 een plan voor verkiezingen op 
tafel. De regeringen van de Benelux en velen in Bonn en Rome waren ervoor, maar drie 
jaar later had de Raad van ministers het idee begraven. Zolang er gaullisten in Parijs 
regeerden stuitte het idee op een onwrikbaar Frans nee. 
 Beweging kwam er in 1974 onder de nieuwe man Giscard d’Estaing. Deze wilde 
dolgraag het stelsel van Toppen van regeringsleiders institutionaliseren. Deze Franse 

                                                 
* Vooral vanwege deze opmerking stapte De Gaulles minister Pflimlin, lid van de ‘Europese’, christen-
democratische partij, uit de regering. Pflimlin was jarenlang burgemeester van Straatsburg (1958–1983) en 
daarna enige tijd voorzitter van het Europese Parlement (1984–1987). Na zijn dood is er een Frankrijk en 
Duitsland verbindende brug over de Rijn ten zuiden van Straatsburg naar hem vernoemd. 
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wens was telkens op verzet van de Benelux gestuit. Giscard zag ruimte voor een deal en 
forceerde deze op de Top van december 1974. België en Nederland steunden de 
oprichting van de Europese Raad en als concessie tekende Parijs voor rechtstreekse 
parlementsverkiezingen.* De wederzijdse blokkade werd opgeheven; ineens was er een 
dubbele doorbraak. In de Europese zoektocht naar Grieks publiek is het een 
sleutelmoment. De regeringsleiders openen tegelijkertijd twee nieuwe lijnen tussen de 
gezamenlijkheid en het publiek: een rechtstreekse stem in de binnensfeer en een vast 
toneel met drama in de tussensfeer van de leden. 
 De eerste rechtstreekse Europese verkiezingen werden gehouden in juni 1979. 
Ze vinden sindsdien elke vijf jaar plaats. De Straatsburgse verwachtingen werden in één 
opzicht ingelost, in een ander opzicht niet. Het verkozen Parlement versterkte, bij 
ongewijzigde bevoegdheden, inderdaad zijn macht en gezag ten opzichte van de Raad. 
Meteen in december 1979 verwierpen de parlementariërs het door de Raad voorgestelde 
Gemeenschapsbudget voor 1980 (waarover ze sinds enkele jaren medezeggenschap 
hadden). Als om hun bestaan te bewijzen aarzelden ze niet de Gemeenschap in een 
politiek-financiële crisis te storten. Het was een teken van zelfbewustzijn: macht krijg je 
niet, die moet je veroveren. Sindsdien heeft het Parlement er als underdog gedurende elke 
verdragswijziging bevoegdheden bijgesprokkeld, met dank aan bevriende regeringen en 
de groeiende eigen (hinder)macht. Van tandeloos adviseur is het uitgegroeid tot 
medewetgever op vrijwel alle beleidsterreinen. In Brussel kan niemand er meer omheen. 
 Daarentegen werd een andere verwachting gelogenstraft. Het Parlement won 
niet de gunst van de kiezers. De kiezersopkomst spreekt boekdelen. Deze vertoont een 
gestaag dalende lijn, van 63 procent in 1979 tot 45 procent in 2004 voor het gemiddelde 
over alle lidstaten. Weliswaar doet deze daling zich ook op nationaal niveau voor, maar 
de Europese daling is relatief groter en vertrok van een fors lager beginniveau. Uit 
onderzoek blijkt bovendien dat de Europese partijkeuze doorgaans niet op basis van 
Europese thema’s wordt gemaakt maar een afgeleide van nationale keuzes is. 
Politicologen spreken van ‘tweede-orde-verkiezingen’.  

De paradox is dus dat de kiesgerechtigden sinds dertig jaar steeds minder 
belangstelling voor het Parlement tonen, terwijl zijn formele macht in dezelfde periode 
sterk toenam. Vanuit de zoektocht naar Griekse legitimiteit is het een teleurstellend 
resultaat. Het Parlement speelt inmiddels een belangrijke rol in het machtsevenwicht 
tussen de instellingen, maar biedt niet het democratische fundament waarnaar de 
gezamenlijkheid op zoek was. Wel speler in de binnensfeer, geen vertolker van een 
Europese vox populi.  

De top-down-volgorde waarmee de Griekse legitimiteitsqueeste wordt 
ondernomen stuit op grenzen. Het Parlement kreeg meer macht in de verwachting dat 
de kiezers dan (alsnog) zouden toesnellen om die macht te rechtvaardigen. Men vergat 
dat democratische legitimiteit geen automatische afgeleide is van formele parlementaire 
bevoegdheden. Ook is nodig dat het electoraat zich enigermate met het 
vertegenwoordigende lichaam identificeert, het als ‘ons parlement’ beschouwt. Dit 
gevoel laat zich niet louter in opkomstcijfers vangen. Weliswaar troost men zich in 
Straatsburg met de gedachte dat de opkomst bij midterm verkiezingen voor het 
Amerikaanse Huis van afgevaardigden ‘ruwweg vergelijkbaar’ is met die bij Europese 
verkiezingen,452 maar toch weten veel meer Amerikanen wie hun afgevaardigde in het 
Huis is.  
 

                                                 
* De Britse regering was tegen rechtstreekse parlementsverkiezingen, maar kort voor de Parijse Top had 
premier Wilson een nationaal referendum over voortzetting van het lidmaatschap aangekondigd. Met zijn 
regering half buiten de Gemeenschap kon en wilde de Britse premier het principebesluit over Europese 
verkiezingen niet blokkeren. 
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Het echec van de rechtstreekse verkiezingen (vanaf de tweede editie in 1984 
onloochenbaar) leerde dat het parlement op zichzelf de ene publieksstem niet kon 
wekken. De choc salutaire bleef uit. Maar misschien kon een gesprekspartner met 
executieve macht het gevoel dat Europa ‘onze zaak’ is bevorderen. 
 Er zijn twee kandidaten, de Commissie en de Europese Raad. Vanouds doet het 
Parlement zijn best binnen de mogelijkheden de Commissie te ‘politiseren’. Daarbij zet 
het zijn grootste troef in: het verkiezingsresultaat. De keuze van de Commissievoorzitter 
zou afhankelijk moeten worden van een parlementaire meerderheid, zodat de 
verkiezingen een heldere inzet krijgen. Voorwaarde is dat de Commissievoorzitter 
tevens meer invloed heeft op de samenstelling van het college van Commissarissen en 
de verdeling van de posten. 

Met recente verdragswijzigingen zet de gezamenlijkheid stapjes in beide 
richtingen. In het verdrag van Lissabon, net als in het verworpen grondwetsverdrag, 
staat dat het Parlement de Commissievoorzitter ‘kiest’, al blijft dit op voordracht van de 
Europese Raad.453 Toen erover werd gesproken juichten de meeste Commissarissen, 
waaronder voorzitter Prodi, deze politisering toe. (Enkelen waren meer gehecht aan het 
ideaal van een technisch en neutraal bestuurslichaam.) Het Parlement nam al een 
voorschot op de nieuwe tekst. In juni 2004 liet de Europese Volkspartij, de 
verkiezingswinnaar, doorschemeren alleen een Commissievoorzitter van de eigen 
politieke kleur te aanvaarden; met de voordracht van de Portugese premier Barroso 
werd men bediend. Toch stuit de politisering op grenzen zolang 27 (of meer) 
Commissarissen worden voorgedragen door 27 (of meer) regeringen, die zelden alle van 
dezelfde kleur zijn. 

Het Parlement heeft het recht de Commissie en bloc naar huis te sturen. Eenmaal 
was het er dichtbij, in 1999, maar voorzitter Santer en zijn ploeg namen voordien zelf 
ontslag. Deze episode gold als een hoogtepunt in de Straatsburgse geschiedenis. Het 
betrof echter een fraudezaak – het type falen waar men een bureaucratie op afrekent – 
en paste wat dat betreft bij de rol van het Parlement in de ‘kantoordemocratie’. 

Daarentegen ging het vijf jaar later, bij het aantreden van de Commissie-Barroso, 
wél om een politiek conflict. Vanwege de aanwezigheid van de om zijn opvattingen over 
het huwelijk en homoseksualiteit omstreden kandidaat-Commissaris Buttiglione dreigde 
het Parlement de investituur van het hele college te weigeren. Daarop haalden de 
verzamelde lidstaten bakzeil en voerden zij enkele personele wijzigingen door. In deze 
belangrijke episode was de Commissie dus niet de gesprekspartner van het Parlement, 
maar veeleer de inzet van een politiek conflict tussen het Parlement en de gezamenlijke 
lidstaten. Het ging om de vraag wie de benoemingsmacht heeft. Uit die botsing, die 
werd gewonnen door het Parlement, kon het zelfvertrouwen putten. Bovendien had het 
hier een andere, politiekere tegenspeler. 
 
De andere kandidaat-gesprekspartner is de Europese Raad. De gezamenlijke 
regeringsleiders nemen sinds een kwart eeuw de belangrijkste politieke besluiten in de 
Unie. Niettemin schreef het institutionele superego van het Parlement, het invloedrijke 
constitutionele comité, een aversie jegens de Europese Raad voor. Het vond het 
hinderlijk dat de koers van de Gemeenschap werd uitgezet ‘in een politieke stratosfeer 
waar het Parlement niet bij kan’.454 Vervelend was bovendien dat het bestaan van dit 
lichaam indruiste tegen het gekoesterde toekomstbeeld. Sinds 1952 leefde het idee dat 
Parlement en Raad zouden uitgroeien tot twee wetgevingskamers, waarbij naar federaal 
model de ene namens de burgers en de andere namens de staten spreekt, tegenover de 
Commissie als uitvoerende macht. Dit beeld klopte weliswaar niet met de feiten, want 
behalve de Commissie beschikt ook de Raad van ministers over uitvoerende macht, 
maar dat kon nog als relict of voorlopige uitzondering worden afgedaan – volgens het 
vertrouwde ‘nog niet’-recept. Daarentegen werkte dat recept beduidend minder goed 
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voor het wegredeneren van de Europese Raad. De opkomst van dit machtige lichaam in 
het hart van het gezamenlijke politieke leven, na 1974, bracht het zelfbeeld van het 
Parlement aan het wankelen. Het kon niet langer alle kaarten op de Commissie zetten. 
Langzaam draait het bij, de kantoorwereld uit. 

Het is sinds 1981 gebruik dat de voorzitter van de Europese Raad tijdens zijn 
zesmaandelijkse voorzitterschap een toespraak houdt in Straatsburg, gevolgd door een 
vragenronde. Ook brengt hij of zij verslag uit aan het Parlement van de vergaderingen 
van de Europese Raad. Hoewel niet alle regeringsleiders de portee onmiddellijk 
beseften, is de steun van het Parlement allengs onontbeerlijk geworden. Zij kunnen de 
politieke beloften van hun voorzitterschap, voor zover deze Europese wetgeving eisen, 
niet waarmaken zonder medewerking van ‘Straatsburg’. Voor retorisch getalenteerde 
regeringsleiders uit grote lidstaten biedt het Parlement bovendien een platform om aan 
hun statuur van Europees staatsman te werken. Dit is de plaats waar zij tot Europa’s 
burgers spreken. Onder meer Mitterrand (in 1984) en Blair (in 2005) brachten de zaal in 
vervoering. 

Deze dialoog kan moeilijk uitgroeien tot parlementaire verantwoordingsrelatie. 
Regeringsleiders ontlenen hun positie aan hun nationale electoraat en kunnen in 
Straatsburg dus niet worden weggestemd. Het Parlement kan zijn voornaamste troef, 
het verkiezingsresultaat, dus niet inzetten. Een conflict tussen deze twee 
vertegenwoordigingslijnen zou constitutioneel onoplosbaar zijn. Het Parlement spreekt 
namens de burgers in hun Europese hoedanigheid, de Europese Raad spreekt namens 
de verzamelde nationale regeringen en rust dus op het veelvoudige nationale 
burgerschap. Bij een politieke patstelling kunnen de kiezers niet beslissen. Zo’n conflict 
splijt de kiesgerechtigden zelf. 

Wanneer men leest hoeveel moeite het Parlement heeft gedaan om, omgekeerd, 
een voet tussen de deur van de Europese Raad te krijgen wordt het verschil in publieke 
kracht van beide instellingen pijnlijk duidelijk. Achtereenvolgende Parlementsvoorzitters 
jaagden een stoeltje aan de vergadertafel van regeringsleiders na, deelname aan het diner, 
ja zelfs een plaats op de traditionele groepsfoto. Deze strijd erbij te zijn werd begonnen 
door Parlementsvoorzitter Henry Plumb, in 1987. (Wellicht is het geen toeval dat juist 
een Britse conservatief brak met het supranationale wensdenken van zijn collega’s en 
simpelweg daar wilde zijn waar feitelijk de beslissingen worden genomen.) Via het 
bevriende Belgische voorzitterschap van de Raad werd geregeld dat Plumb aan het 
begin van de Top van juni 1987 kort het woord tot de leiders zou mogen richten. De 
meeste lidstaten maakten geen bezwaar. Wel was Margaret Thatcher, die erbuiten was 
gehouden, verbaasd plots haar partijgenoot aan te treffen: ‘Well, Henry, what on earth 
are you doing here?’455 Plumb was zo verstandig zijn praatje kort en zakelijk te houden; 
de stoel was voorlopig belangrijker dan het debat. Met meer of minder succes hebben 
zijn opvolgers deze oefening uitgebouwd en er een korte gedachtewisseling met de 
regeringsleiders van weten te maken. Maar tot op heden begint de Europese Raad 
formeel pas wanneer de Parlementsvoorzitter weer is vertrokken – een protocollair 
pesterijtje van statenzijde jegens de indringer.* 
 Een Straatsburgse oud-topambtenaar analyseert de ‘battle to get in the room’ als 
volgt: ‘Parliament has prosecuted a thirty-year campaign to be ‘present’, visibly, at the 
top table in the European Union. Its dogged persistence, and its seeming obsession with 
the symbols of protocol, has often caused annoyance, particularly among officials of 
member-states and the other institutions. At times this campaign has come across as 
excessively self-regarding and pushy. Parliament’s Presidents, who have spearheaded the 
campaign, are after all politicians with the perfectly human desire to be in the room, to 

                                                 
* Zodoende leest men in de officiële conclusies van de Europese Raad van 19/20 juni 2008, nog voor 
punt 1: ‘De bijeenkomst van de Europese Raad werd voorafgegaan door een uiteenzetting van de heer 
Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement, gevolgd door een gedachtewisseling.’ 
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be at the dinner, to be seen and to be in the line-up for the photograph. At the same 
time, this understandable personal ambition has coincided with the institution’s need to 
be visible.’456 Het is een eerlijk, onthullend oordeel. Het Parlement laaft zich aan 
andermans publieke zichtbaarheid. Omdat de bodem van Europese kiezers niet stevig 
genoeg is zoekt het houvast bij de verzamelde nationale leiders. Het is geen volkstribuun 
die met steun van de straat de machthebbers uitdaagt. Het lijkt eerder een hofmusicus, 
op zoek naar aandacht van de prins – omdat achter de prins het publiek zit. 
 

Politiek burgerschap 
 
Een derde belangrijke stap in de uitbouw van boven naar onder van de Griekse 
legitimiteit, na het parlement en de verkiezingen, was de instelling van politiek 
burgerschap, in 1993. Dit is een sterk symbool van een rechtstreekse politieke band 
tussen de gezamenlijkheid en haar publiek.* 
 Deze vernieuwing vond plaats als antwoord op de omwenteling van najaar 1989, 
met de (gedeeltelijke) omvorming van de tussensfeer van de Europese politiek tot een 
Unie. Meerdere lidstaten betoogden dat deze herstichting moest worden benut om de 
democratische legitimiteit van de gezamenlijkheid te versterken. België bepleitte in maart 
1990 de opheffing van grenscontroles en het recht bij Europese en lokale verkiezingen 
te stemmen. De Italianen vroegen om een ‘juridisch raamwerk’ dat paste bij de situatie 
dat ‘een Europese burger ontstaat nog voor de Staten aan Europa een vorm hebben 
gegeven’. Griekenland wilde een Europees constitutioneel patriottisme kweken door het 
gevoel te versterken ‘dat de burgers tot één juridische gemeenschap behoren’. De 
Spaanse regering was het die in mei 1990 met succes de term ‘Europees burgerschap’ 
introduceerde. Na de zomer had Madrid de ideeën gepreciseerd. ‘De overgang naar de 
Politieke Unie’, betoogde de Spaanse regering, ‘verandert de situatie radicaal en vereist 
de schepping van een geïntegreerde gemeenschappelijke ruimte, waarin de Europese 
burger een centrale en fundamentele rol vervult.’457 Ze wist dat er tussen de lidstaten 
onenigheid bestond over welke rechten, vrijheden en verplichtingen het gezamenlijke 
burgerschap zou moeten omvatten. Daarom stelde ze voor eerst het burgerschap te 
bezegelen, als symbolische stap, en daarna pas over de inhoud te spreken, die bovendien 
mettertijd kon evolueren. (Dat Madrid in dit diplomatieke offensief vooral de 
‘Romeinse’ voordelen voor de geëmigreerde Spanjaarden op het oog had, doet niet af 
aan het feit dat een ‘Griekse’, constitutionele argumentatie onmisbaar was voor het 
welslagen ervan.) 
 De gedachte dat een politieke unie burgers behoeft om legitiem te zijn, klonk, 
eenmaal geformuleerd, zo vanzelfsprekend dat het verzet ertegen gering bleef. Toen in 
december 1990 de Duitse en Franse regeringsleiders zich achter het burgerschap 
schaarden, was het pleit beslecht.† Toch bleef in de onderhandelingen tussen de lidstaten 
van de politieke inhoud (afgezien van de bredere juridische werking van het non-
discriminatiebeginsel) weinig over. Het belangrijkst was het recht in een andere lidstaat 
aan Europese en lokale verkiezingen mee te doen. De hooggestemde democratische 

                                                 
* Hoewel het politieke burgerschap naar inhoud slechts een voortzetting scheen van de reeds bestaande 
juridische band tussen individuen en gezamenlijkheid, zoals uitgeroepen door het Hof en besproken in 
hfdst. 8, moeten beide conceptueel worden onderscheiden. Een rechtssubject blijft een onderdaan, een 
politiek burger neemt deel aan de besluitvorming. Zoals Weiler bondig zegt onder verwijzing naar de 
rechtstreekse werking van het recht: ‘Long before women or Jews were made citizens, they enjoyed direct 
effect.’ (Weiler, The constitution of Europe, 337) 
† Het tandem Kohl-Mitterrand voelde zich verplicht een stuwende kracht van de Europese eenwording te 
blijven. Mitterrand, die wist dat het recht op deelname van niet-Fransen aan lokale en Europese 
verkiezingen een grondwetswijziging vergde, hoopte het Unieburgerschap tevens te gebruiken om de 
rechtse oppositie te verdelen. Hij slaagde hierin bovenmatig; aangezien ‘Maastricht’ ook links verdeelde 
verloor hij in september 1992 bijna het referendum erover. 
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motieven die aan de invoering ten grondslag lagen, raakten uit zicht. Het verdrag van 
Maastricht zei kortweg: ‘Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de 
Unie is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit.’458 

Deze laconieke definitie bleek in één land te veel vragen op te roepen. In juni 
1992 stemde de Deense bevolking per referendum tegen het verdrag. Het Europese 
burgerschap was een van de drie onderwerpen die de meeste onrust baarde, met de euro 
en de defensiepolitiek.459 De Denen gingen pas in een tweede referendum akkoord nadat 
de regering een aantal verdragsbepalingen, waaronder deze, eenzijdig had geclausuleerd. 

De suggestie dat Europees burgerschap vergelijkbaar was met het nationale Deense 
burgerschap, werd door Kopenhagen met kracht weggenomen: het ging om een 
‘politiek en juridisch begrip’.460* Ook de andere lidstaten vonden dit een nuttige 
opheldering. Daarom is vijf jaar later een zinnetje in het verdrag toegevoegd: ‘Het 
burgerschap van de Unie vult het nationale burgerschap aan doch komt niet in de plaats 
daarvan.’461 

Het onheil van het Deense nee was met deze aan de bevolkingen gerichte 
geruststelling niet bezworen. Voor het eerst had de gezamenlijkheid gevoeld dat (ook) 
het streven naar Griekse legitimiteit als een boemerang kon terugslaan. Het publiek was 
burgerschap verleend, maar bijna had het dit offer geweigerd. Er opende zich een barst 
tussen twee hoedanigheden van het democratische publiek, tussen de nieuwe Europese 
burgers en de verzamelde nationale burgers, tussen de betrokken dragers van de 
binnensfeer en de morrende, onvoorspelbare dragers van de ledensfeer. 

Sommige waarnemers vergeleken de instelling van burgerschap met een 
marketingtruc. Aangezien het burgerschap niet gepaard ging met nieuwe rechten of 
politieke invloed voor de bevolking was het een fopspeen. Zo schreef de 
gezaghebbende jurist en theoreticus Weiler in 1995 over het ‘product’ Europa: 
‘Citizenship and the ‘rights’ associated with it are meant to give the product a new image 
(since it adds very little in substance) and make the product ever more attractive to its 
consumers, to reestablish their attachment to their favourite brand.’ Hij meende dat de 
regeringsleiders zich gedroegen als ‘managers, alarmed by customer dissatisfaction, 
engaged in brand development.’462 Deze kritiek is treffend, maar vergeet de factor tijd. 
Voor het Deense nee van 1992 werd deze analyse niet gemaakt, de bluf van de leiders 
was nog niet doorzien, het was staatsmanschap in wording; na het moment waarop het 
Europese Hof, eind jaren negentig, de ‘lege’ vorm burgerschap inhoud begon te geven 
verloor de analyse aan pertinentie. Het marketingverwijt sneed hout toen de 
oorspronkelijke politieke geste was mislukt, maar er nog geen nieuwe draai aan was 
gegeven. 
 Het Parlement is met het gezamenlijke burgerschap beter af. Het weet nu beter 
uit naam van wie het kan spreken. Het Parlement is het enige lichaam waar het 
Europese publiek rechtstreeks is vertegenwoordigd.† Deze potentieel sterke troef 
verhult niettemin een zwakte. Hoewel men doorgaans van ‘Europees burgerschap’ 
spreekt, is de officiële term ‘burgerschap van de Unie’. Bij handelingen van de lidstaten 
buiten de Unie om, ook wanneer die hen als ‘Europeanen’ zouden aangaan, is het 

                                                 
* In een aan het verdrag toegevoegde eenzijdige verklaring stelt Denemarken: ‘Het burgerschap van de 
Unie is een politiek en juridisch begrip dat geheel verschilt van het burgerschap in de betekenis van de 
Grondwet van het Koninkrijk Denemarken en van het Deense rechtssysteem. Niets in het verdrag 
betreffende de Europese Unie impliceert of beoogt een toezegging tot invoering van een burgerschap van 
de Unie in de zin van een burgerschap van de nationale staat. De kwestie dat Denemarken zou deelnemen 
aan een dergelijke ontwikkeling is dus niet aan de orde.’ 
† Pas na ratificatie van het verdrag van Lissabon. Vanaf de stichting tot op heden bestaat het parlement 
formeel uit ‘vertegenwoordigers van de volkeren van de staten die in de Gemeenschap zijn verenigd’ (art. 
20 EGKS; art. 137 EEG; art. 189 EG) – een formule die dus met de rechtstreekse verkiezing niet 
veranderde. Daarentegen zegt het verdrag van Lissabon dat het Parlement bestaat uit ‘vertegenwoordigers 
van de burgers van de Unie’ (art. 14, lid 2, EU; versie Lissabon). 
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publiek niet via het gezamenlijke burgerschap betrokken. Parlement en Hof hebben er 
dan geen formele zeggenschap over. Derhalve valt ook in formeel opzicht het 
verzamelde nationale publiek niet samen met het ‘Europese’ publiek. 
 

Een grondwet 
 

Hoewel van het stichtingspact en zijn opvolgers al decennia door juristen werd beweerd 
dat het grondwettelijke trekken had, besloten de lidstaten, onder de impuls van een 
constitutionele Conventie, deze te vervangen door een enkel grondwetsverdrag. Het 
‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’, door de regeringsleiders in 
oktober 2004 ondertekend, is nooit in werking getreden. Maar ook een mislukte poging 
publiek te vinden is veelzeggend – dat men het probeerde en dat het mislukte. 
 Van deze episode is hier het politieke gebaar uitgedrukt in de naam ‘grondwet’ 
van belang. Een grondwet betekende een vervanging van het pact tussen staten door 
een pact tussen burgers. Daarmee zou de gezamenlijkheid de felbegeerde bodem 
bereiken. Het waren de regeringsleiders die einde 2001 een Conventie instelden en haar 
onder meer verzochten te onderzoeken of een vereenvoudiging van de verdragen ‘op 
termijn zou kunnen leiden tot een constitutionele tekst’.463 Gezien deze opdracht was 
het niet verwonderlijk dat de Conventie zich als grondwetgevende vergadering ging 
gedragen en sommige van de leden droomden van een Europees stichtingsmoment à la 
Philadelphia 1787. 
 Een dergelijke wens moet in constitutionele termen worden vertaald. In de 
Amerikaanse Grondwet zorgde het stoutmoedige enkelvoud We the People uit de 
preambule voor de kanteling van veelheid naar eenheid. In Europa is nimmer serieus 
overwogen een verdrag uit naam van Wij het volk van Europa op te stellen. Het 
enkelvoudige volk is taboe. De Gemeenschap en de Unie zijn opgericht door de ‘hoge 
verdragssluitende partijen’ oftewel de ondertekenende staten. Weliswaar deden de staten 
dat met het oog op ‘een steeds hechter verbond tussen de Europese bevolkingen’, maar 
die bevolkingen handelen niet zelf. Ook de Europese Conventie schond het taboe op 
het enkelvoudige volk niet. Een eerste ontwerptekst hield het op: ‘Geleid door de wil 
van de volkeren en de staten van Europa...’ Dit nationale meervoud zinde meerdere 
conventieleden evenmin. Onder meer de Duitse, Spaanse en Griekse 
regeringsvertegenwoordigers suggereerden de burgers toe te voegen, als een Europese 
menigvuldigheid.464 Drie motieven in hetzelfde constitutionele kleed: Duitsland had als 
volkrijkste lidstaat belang bij de macht van het getal van zijn burgers; Madrid wilde als 
centrale macht af van de pueblos, een term die in het Spaans verwijst naar de 
afzonderlijke ‘bevolkingen’ van de Spaanse regio’s; Griekenland had de rechten van zijn 
emigranten op het oog. In een volgende versie had de Unie kortstondig drie pijlers maar 
nadien verdwenen de ‘volkeren’ en zo stond in het definitieve openingsartikel dat het 
grondwetsverdrag was geïnspireerd door de ‘wil van de burgers en de staten van 
Europa’.465 
 Dit was een enorme stap. De Europese burgers kregen constituerende macht 
toegeschreven. Behalve op de wil van de staten, zoals alle vorige verdragen, zou de Unie 
rusten op de wil van de burgers. De figuur van de burger zou de instellingen gaan 
dragen. Ze promoveerde van tierelantijn op de façade naar deel van het fundament. 
Meer dan de veelbesproken symbolen vlag en volkslied of het staatachtige vocabulaire 
(‘minister’, ‘wet’) was dit wat het pact van 2004 de trekken van een grondwet gaf. 
Trekken slechts, want de staten bleven, de burgers hadden niet het constituerende rijk 
alleen. 
 De tekstuele spanning tussen burgers en staten was op meerdere plaatsen om te 
snijden. In een subtiele manoeuvre had Giscard d’Estaing de ontwerpgrondwet een 
motto meegegeven, een bekend zinnetje uit de lofrede van Pericles op de Atheense 
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staatsvorm: ‘Haar naam luidt democratie, omdat het bestuur niet neerkomt op een klein 
aantal, maar bij een meerderheid berust.’466 Hoewel in de plenaire vergadering enig 
geharrewar volgde over de exacte vertaling uit het oud-Grieks, haalde dit motto 
ongeschonden de ontwerpgrondwet die de Conventie in juni 2003 aan de 
regeringsleiders aanbood. Maar in de daaropvolgende onderhandelingen tussen de 
regeringen sneuvelde de verwijzing alsnog. Naar verluidt verzetten met name Finland en 
Ierland zich ertegen. Twee kleine lidstaten weliswaar, maar als roulerend Raadsvoorzitter 
tijdens de slotonderhandelingen in 2004 kon Ierland het sloopwerk eenvoudig klaren. 
Waarom Helsinki en Dublin van het motto af wilden, blijft gissen. Geografisch te ver 
van Athene? Uit angst voor de macht van de meerderheid, die volkarme lidstaten 
benadeelt? Of uit angst voor het erin verstopte woordje dêmos, de onzegbare bodem? 
Het was hoe dan ook een veelzeggende eliminatie. Het forum dat namens de staten, 
bevolkingen én burgers sprak, schiep een historische opening naar de Griekse uitvinders 
van de democratie; de verzamelde staten sloten deze op de valreep weer. 
 
In het voorjaar van 2005 stuitte het grondwetsverdrag op een nee van twee van de vier 
bevolkingen aan wie het per referendum werd voorgelegd, de Franse en de Nederlandse. 
Was in het referendumdebat in Frankrijk de teneur dat men ‘een andere Grondwet’ wilde, 
een die minder economische vrijheden verleende, in Nederland was de ondertoon dat 
men ‘geen Grondwet’ wenste omdat deze de nationale identiteit bedreigde. De 
Nederlandse nee-stem was nationalistisch van aard. Het feit dat men een ‘grondwet’ 
kreeg voorgelegd zorgde, ook in enkele lidstaten waar de bevolking er niet over stemde, 
voor onrust. Ging de eigen grondwet verdwijnen? Was dit de doorbraak naar de 
Europese superstaat? Op deze vragen hadden de politici die het nieuwe pact 
verdedigden geen verweer. 
 Na een ongemakkelijke denkpauze besloten de regeringsleiders in juni 2007 de 
ratificatie van het grondwetsverdrag te staken. Men keerde op de schreden terug. In 
plaats van een grondwetsverdrag zou men volgens standaardrecept de twee bestaande 
verdragen (voor Unie en Gemeenschap) wijzigen. De teksten zouden ‘geen 
grondwettelijk karakter’ krijgen; de statelijke terminologie zou worden aangepast; vlag, 
volkslied en devies zouden eruit verdwijnen. Ferm stelde de Europese Raad: ‘De 
constitutionele idee, die inhield dat alle bestaande verdragen worden ingetrokken en 
door één enkele tekst worden vervangen die ‘Grondwet’ wordt genoemd, wordt 
losgelaten.’467 Betekenisvoller dan deze tekstuele reorganisatie is het feit dat het 
wijzigingsverdrag, net als zijn voorgangers, werd gesloten uit naam van de staten; de 
Europese burgers verloren hun constituerende macht. Aldus werd het constitutionele 
experiment beëindigd. De democratische bodem was niet bereikt. De binnensfeer bleef 
in de lucht hangen, als het ware met kabels bevestigd aan de lidstaten. 

Achteraf is de neiging onder commentatoren en politici groot het fiasco rond de 
naam ‘grondwet’ te beschouwen als een mislukte pr-oefening. Kwade tongen wijten de 
naamkeuze aan de ijdelheid van Conventievoorzitter Giscard, die als een Europese 
George Washington de geschiedenis zou hebben willen ingaan. ‘We must be frank’, 
schreef de Amerikaanse politicoloog Moravcsik in juni 2006, ‘the draft constitution was, 
above all, an exercise in public relations.’468 Hoewel deze auteur dit altijd al beweerde, 
kwamen anderen na de gestrande ratificatie ineens tot het inzicht. In de maand dat de 
regeringsleiders in Lissabon een Ersatz-verdrag ondertekenden en de grondwet dus 
definitief ‘dood’ was, werd stemming in een Duits tijdschrift samengevat: ‘It is more 
obvious now than it had been before that the constitutional pomp and glamour served 
as a public relations strategy.’469 

Deze interpretatie van de grondwet als een reclameblunder is te gemakkelijk. Ze 
miskent dat de constitutionele episode het voorlopige sluitstuk was van een al zestig jaar 
durende zoektocht naar ‘Griekse’ legitimiteit. Ze miskent dat het parlement, de 
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verkiezingen en het burgerschap, die er wel zijn gekomen, ook als ‘semantisch 
spektakel’470 of pr-manoeuvres konden worden afgedaan – hetgeen voor het 
burgerschap daadwerkelijk is gebeurd. Meer in het algemeen miskent ze dat élk politiek 
lichaam uit de aard der zaak op zoek is naar publiek, met alle middelen die het ter 
beschikking staan. Voor zover deze queeste mislukt, is het geen mislukte reclame maar 
mislukte politiek. In dit geval betekende het fiasco dat de gezamenlijkheid op zoek ging 
naar een ander, steviger electoraat. 
 
2 Veelstemmig 
 
 De Unie is een club van parlementaire democratieën. Dit is niet alleen een 
keurmerk naar buiten en een toegangseis voor kandidaat-leden, maar een 
wezenskenmerk van het eigen politieke leven. Zonder het 27-stemmige nationale 
democratische stelsel stort Europa in. De Unie rust op het verzamelde nationale 
publiek. 

Aan dit besef ontbrak het lang. De ideologen van de binnensfeer wilden één 
nieuw electoraat scheppen en gingen voorbij aan het oude electoraat, de nationale 
kiezers. Dat zat maar in de weg. De ideologen van de staten meenden dat het nationale 
publiek alleen ten dienste stond van de afzonderlijke lidstaten – Duitse kiezers voor 
Duitsland, Zweedse kiezers voor Zweden, enzovoort. Beide partijen hebben ongelijk. 
De Europese politiek als geheel kan niet zonder de Duitse, de Zweedse en alle andere 
nationale kiezers. Het verzamelde nationale publiek verricht, bij monde van de nationale 
parlementen of rechtstreeks, vitale taken. Het kiest en controleert de leden aan de 
machtigste Europese tafel, het beslist over de gezamenlijke spelregels en over eigen en 
andermans lidmaatschap, het gaat beoordelen of voorgesteld Europees beleid nodig is. 

Dit oude publiek heeft een veel bejammerd nadeel: het is niet een, maar 
veelvoudig. Daar staat een groot voordeel tegenover: het bestaat. Het hoeft niet te 
worden geschapen, het is er al. De opdracht aan de gezamenlijkheid is de stemmen van 
dit oude publiek – eerst de parlementen, dan de kiezers daarachter – in de Europese 
democratie te laten meeklinken. Dit is niet eenvoudig, maar veel keuze hebben de 
lidstaten niet. 
 

Verkiezing van de Europese Raad en de Raad 
 
De funderende positie van de nationale democratieën wordt in het recentste pact door 
de regeringen erkend. In een prominent verdragsartikel schrijven ze: ‘De werking van de 
Unie is gegrond op de representatieve democratie. De burgers worden op het niveau 
van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De lidstaten 
worden in de Europese Raad vertegenwoordigd door hun staatshoofd of hun 
regeringsleider en in de Raad door hun regering, die zelf democratische verantwoording 
verschuldigd zijn aan hun nationale parlement of aan hun burgers.’471 

Nationale verkiezingen bepalen de samenstelling van de Europese Raad. Elk 
nationaal electoraat zendt één persoon naar de Europese toptafel.* Toegegeven, het 
betreft een tweede-orde-functie, afgeleid van de eerste functie van nationale 
verkiezingen, het bemensen van nationale parlementen en regeringen. Toch neemt met 
de groeiende macht van de regeringsleiders in de Europese orde het belang van 
nationale verkiezingen toe. Wie wordt de nieuwe Duitse bondskanselier? Wie wordt de 

                                                 
* De meeste leden van de Europese Raad ontlenen hun positie van regeringsleider aan een parlementaire 
meerderheid, dus aan parlementsverkiezingen (de Britse premier, de Duitse bondskanselier, enzovoort). 
Sommige leden worden daarentegen rechtstreeks verkozen (zoals de Franse, Poolse en Cypriotische 
presidenten). Voor het functioneren van het gremium maakt dit geen verschil: getrapt of rechtstreeks (en 
met uitzondering van de Commissievoorzitter), elk steunt op zijn nationale publiek. 
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Britse eerste-minister? Zulke nieuwsgierigheid komt voort uit meer dan diplomatieke 
roddelzucht. De breuken die nationale verkiezingen brengen zijn vitaal voor het 
Europese politieke leven. Zo bestond de ‘reflectieperiode’ na het Frans-Nederlandse nee 
van 2005 minder uit reflectie dan uit wachten op een nieuwe Franse president, met vers 
kiezersmandaat. 

Het nationale publiek zelf schijnt zich welbewust dat het verschil maakt welke 
politicus het naar de hoogste Europese tafel zendt. Wie Europa reduceert tot de 
institutionele binnensfeer, tot een beleidsmachine, zou tot de conclusie kunnen komen 
dat er sinds 1952 maar één nationale verkiezing op een Europees onderwerp is beslist. 
Europese dossiers zouden te saai zijn, of in de vakterm: niet salient genoeg. (Moravcsik, 
die deze stelling aanhangt, meent dat de Franse presidentsverkiezingen van 1965, met de 
boerenopstand tegen De Gaulle, de enige uitzondering zijn.472) Wie er daarentegen oog 
voor heeft dat Europa een kring van lidstaten is, merkt dat in tal van nationale 
verkiezingen werd gestreden om de plaats en identiteit van de lidstaat in de Unie. 

Neem de Poolse parlementsverkiezingen van oktober 2007. De regering-
Kasczynski, beoordeeld als nationalistisch en xenofoob, werd gestraft voor haar anti-
Europese opstelling. De nederlaag was het resultaat van een onverwacht hoge opkomst 
van jongeren, stadsbewoners en geëmigreerde Polen. Sommige kiezers zeiden te willen 
dat Polen ‘een normaal land in een normaal Europa’ zou worden.473 

In de Nederlandse parlementsverkiezingen van november 2006 verloren alle 
partijen die bij het Europese referendum van 2005 voor het ja campagne hadden 
gevoerd, terwijl de partijen van het nee hun vertegenwoordiging verdubbelden (de totale 
verschuiving bedroeg vijftien procent of 22 zetels). Ook trad een nee-partij toe tot de 
coalitieregering. Hoewel de Unie als campagneonderwerp afwezig was en andere 
factoren ongetwijfeld meespeelden, scheen het Nederlandse electoraat een pro-
Europese opstelling af te straffen. 

In de Spaanse parlementsverkiezingen van maart 2004 verloren de regerende 
conservatieven onverwacht van de socialisten. Oorzaak waren de leugens van de 
conservatieven over de bomaanslagen op een treinstation in Madrid, drie dagen voor 
verkiezingsdag, waarvan ze de Baskische afscheidingsbeweging beschuldigden in plaats 
van jihadistische terroristen. In de campagne had de socialist beloofd de Spaanse 
troepen terug te trekken uit het door de Amerikanen bezette Irak en het Spaanse verzet 
tegen het Europese grondwetsverdrag op te geven. In de dramatische omstandigheden 
van kort na de aanslagen beantwoordde deze beweging, weg van Amerika en in de 
richting van Duitsland en Frankrijk, aan het verlangen naar veiligheid van de bevolking 
– een behoorlijk salient onderwerp. 
 
Is een nationale regeringsleider eenmaal in functie, dan bekleedt hij het belangrijkste 
Europese ambt in eigen land. Steeds handelt hij daarbij in een dubbele hoedanigheid: als 
regeringsleider vertegenwoordigt hij zijn land in Europa, als lid van de Europese Raad 
vertegenwoordigt hij Europa terug in zijn land. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse 
minister-president voor hij afreist naar de vergadering met collega-regeringsleiders een 
overleg met de Tweede Kamer. Daar kan hij de inzet van de regering uitleggen, horen 
wat de wensen of eisen van het parlement zijn. Na afloop brengt de premier verslag uit. 
Als regeringsleider legt hij verantwoording af over de onderhandelingen: namens 
Nederland heb ik hard gevochten om punt X binnen te halen, terwijl om reden zus of 
zo de slag om Y is verloren. Als lid van de Europese Raad neemt hij de 
verantwoordelijkheid voor het resultaat: namens de Unie hebben wij dit zo besloten. Zo 
dwingt de minister-president voor een Uniebesluit een parlementaire meerderheid af. 
 Deze dialoog is niet louter beleefdheid. Eénmaal, in 1990, is een regeringsleider 
tot aftreden gedwongen na kritiek in het eigen parlement op het Europese optreden. 
Het was niet de minste: Thatcher. Aanleiding was de Europese Raad in Rome van 
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oktober dat jaar, waar de regeringsleiders besloten tot een muntunie. In het Lagerhuis 
maakte de Britse premier duidelijk dat zij zich niet aan dat gezamenlijke besluit 
committeerde (‘No, no, no!’). Haar voormalige minister van buitenlandse zaken en 
jarenlange bondgenoot Geoffrey Howe trad daarop af als vice-premier. Kort erna hield 
Howe ten overstaan van een naar adem happend parlement een vernietigende 
ontslagrede met het verwijt dat Thatcher Groot-Brittannië in Europa isoleerde en dat 
haar houding ‘was running increasingly serious risks for the future of the nation’.474 
Weliswaar speelde er meer, maar dit gaf het sein tot een revolte onder de 
conservatieven. Binnen twee weken was de IJzeren Dame gevallen. 

Dezelfde vertegenwoordigingslijn loopt tussen nationale parlementen en de 
leden van de gewone Raad, de vakministers. Deze lijn was de reden dat de 
Beneluxministers in 1950 aandrongen dat ook de regeringen een rol in het Europese 
mechaniek zouden krijgen. Alleen nationale regeringen droegen democratische 
verantwoordelijkheid ten overstaan van hun bevolkingen. Zo kregen de parlementen 
een controlerende functie, een droit de regard, ten opzichte van de Raadsbesluiten. Hierin 
zit dezelfde vertegenwoordiging heen en terug. Ministers nemen, eventueel met 
opdrachten van het parlement, met nationale doelstellingen deel aan de besluitvorming 
in de Raad. Maar is een besluit genomen, dan vertegenwoordigt de minister thuis de 
Unie. Zo is het precies bedoeld: ‘De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke 
lidstaat op ministerieel niveau die gemachtigd is om de regering van de lidstaat die hij 
vertegenwoordigt, te binden’, aldus het verdrag.475 

Via de regeringen worden de parlementen aan de Europese tafel getrokken, via 
de parlementen het nationale publiek. Dit blijkt het duidelijkst bij 
meerderheidsbesluiten. Ook als hij persoonlijk is overstemd, draagt een minister de 
verantwoordelijkheid voor een Europees besluit jegens het eigen nationale parlement – 
en uiteindelijk jegens de eigen bevolking. 

Feit is dat veel nationale ministers zich aan deze verantwoordelijkheid 
onttrekken. De verleiding is groot alleen de successen te claimen en bij eigen falen 
‘Brussel’ de schuld te geven. Hoewel een nationaal parlement een niet-overtuigende 
minister ook naar huis zou kunnen sturen, blijkt het voor beide partijen aantrekkelijker 
te kiezen voor verontwaardiging en/of het in twijfel trekken van de 
handelingsbevoegdheid van de gezamenlijkheid: ‘dat mag Europa helemaal niet 
beslissen.’ Zo kan de beoogde ‘Griekse’ legitimatie via het nationale parlement in haar 
tegendeel omslaan. In plaats van het gevoel van ‘onze Europese besluiten’ rijst het beeld 
van Brussel als buitenlandse bezettingsmacht. 
 De verschillen tussen de lidstaten in parlementaire cultuur zijn groot. Sommige 
parlementen sturen de ministers van hun regering met een strak mandaat naar Brussel. 
Die mogen als boodschappenjongens maar met één uitkomst thuiskomen. De Folketing 
bijvoorbeeld, die Deense regeringen doorgaans weinig speelruimte laat, wil zo 
voorkomen dat een minister zich committeert aan ongewenste besluiten. Met zo’n 
bezwerende reactie houdt een nationaal parlement de Europese politiek overigens niet 
op afstand. Integendeel, het kan er des te harder in worden gezogen. De Deense 
regering zit aan de Brusselse onderhandelingstafel, maar tevens hangt de geest van de 
Folketing erboven. Dit parlement betoont zich zo een uitmuntende Europese instelling. 
 

Referenda en de bodem van het lidmaatschap 
 
De positie van het verzamelde nationale publiek is het sterkst bij de vaststelling van de 
grondslag van de gezamenlijkheid. Buiten de afzonderlijke leden om kan geen nieuw lid 
tot de kring toetreden en kunnen de spelregels niet worden veranderd. Dit 
instemmingsrecht is stevig verankerd. Het verdrag zegt van zulke zware besluiten – 
behalve verdragsherziening en toetreding ook de meerjarige afdrachten aan het 
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Uniebudget – dat de regeringen ze ‘volgens hun onderscheiden grondwettelijke 
bepalingen’ moeten bevestigen. Dit betekent dat het gezamenlijke besluit pas geldt als in 
elke lidstaat hetzij het parlement hetzij de bevolking ermee heeft ingestemd. 
 Alle ‘Europese’ referenda waren nationale referenda over een Europese kwestie. 
Het voor zo’n referendum doorgaans aangevoerde argument is dat een wijziging van de 
Europese grondslag lijkt op een nationale grondwetswijziging. Afhankelijk van 
constitutionele regels en praktijken kan of moet dan in sommige lidstaten een beroep 
worden gedaan op de bevolking als herzieningsmacht. Het waren steeds nationale 
politieke spelers die een Europees referendum afdwongen, bijvoorbeeld middels een 
uitspraak van het hoogste constitutionele Hof (Ierland), een presidentieel besluit 
(Frankrijk) of een parlementaire meerderheid (Nederland). 
 Allereerst is er de vraag van het eigen lidmaatschap. Van de huidige 
zevenentwintig leden zijn er veertien binnengekomen na een toetredingsreferendum. 
Een hield kort na binnenkomst een referendum over de vraag of men niet beter weer 
kon vertrekken (Groot-Brittannië). Eén kandidaat hield tweemaal een referendum over 
toetreding, maar het nationale publiek zei tweemaal nee (Noorwegen). Vijftien nationale 
electoraten hebben zich dus rechtstreeks met hun ja gecommitteerd aan een Europees 
bestaan. In deze toe- en uittredingsreferenda staat evident de ‘Geoffrey-Howe-vraag’ op 
het spel: de toekomst van de natie, haar plaats op het continent. Elke kiezer is 
doordrongen van de zwaarwegende, historische keuze die hij of zij heeft te maken. Een 
ja is een sprong, een nee werpt een muur op waar geen politicus aan tornt. 
 Voor de bestaande leden is de komst van een nieuw lid minder ingrijpend. 
Meestal beslissen zij erover langs parlementaire weg. In één geval heeft een lidstaat wel 
een referendum georganiseerd over een nieuwkomer. Dit was Frankrijk in 1972 
vanwege de Britse toetreding. (President Pompidou liet zo de kiezers het anti-Britse 
veto van zijn voorganger De Gaulle uit de weg ruimen.) Dit type referendum wordt 
momenteel in meerdere lidstaten overwogen, met name vanwege de nakende Turkse 
toetreding. Vanuit constitutioneel perspectief is het goed verdedigbaar. Net als een 
verdragswijziging raakt een toetreding van een nieuw lid aan de grondslag van de kring. 
 Ten tweede zijn er referenda over nieuwe spelregels. Deze zijn minder 
eenduidig. Een typische nee-campagne richt de aandacht op een veelheid aan betwiste 
individuele verdragsartikelen, terwijl een typische ja-campagne deze charges 
beantwoordt met de voordelen van de Europese orde als geheel. Het is als het ware een 
schot hagel versus de dreiging van één bom. Deze dubbelheid zit in de vraag zelf. De 
instemming van de bevolkingen met gewijzigde, door de gezamenlijke regeringen 
opgestelde regels dient én als bevestiging van die regels én als herbevestiging van het 
stichtingsmoment. Dit laatste is echter niet goed zichtbaar. Dus wanneer een nationaal 
publiek in een verdragsreferendum nee stemt, zoals inmiddels vijf keer is gebeurd, is niet 
duidelijk of het nee zei tegen de nieuwe regels of tegen de Unie als zodanig. Deze 
verwarring is niet de schuld van de kiezers, maar van het feit dat zij zich in eerdere 
stadia niet als nationaal electoraat over afzonderlijke Europese onderwerpen hebben 
kunnen uitspreken. 
 De gezamenlijke regeringen hebben tot nu toe twee strategieën gehanteerd om 
een tegenstribbelende bevolking binnenboord te krijgen. De defensieve strategie is een 
parlementaire ratificatie van hetzelfde of een vergelijkbaar verdrag zeker te stellen. Dit is 
hoe Parijs en Den Haag na 2005 van hun partners de post-nee-crisis mochten oplossen. 
De offensieve strategie verandert een verdragsreferendum in een (impliciet of expliciet) 
lidmaatschapsreferendum. Voor de betrokken regeringen is dit pijnlijk, maar zowel 
Kopenhagen (1993) als Dublin (2002 en 2009) werden er door hun partners toe 
gedwongen. Dit is niet ‘eerlijk’, maar wel een teken van de groeiende macht van de kring 
als geheel ten opzichte van individuele leden. 
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Wat de constituerende macht is voor het nieuwe, Europese publiek, is de 
lidmaatschapskwestie voor het oude, nationale publiek: het raakt aan de bodem. In een 
lidmaatschapsreferendum moet het kiezen: wil het als onderdeel van het koor het 
gezamenlijke politieke spel blijven steunen, of verlaat het liever het toneel? Bij gebrek 
aan gezamenlijke bodem rust Europa’s democratische legitimiteit op de mogelijkheid 
voor een nationaal publiek de Unie te verlaten. 

De uittredingsclausule in het verdrag van Lissabon is (ook) vanuit deze optiek 
een wezenlijke verheldering. (‘Elke lidstaat kan besluiten zich uit de Unie terug te 
trekken in overeenstemming met zijn eigen grondwettelijke vereisten.’476) Deze 
vernieuwing werd in 2002–2003 besproken. De vertegenwoordigers van de 
stichterstaten, de ‘oude Zes’, waren er benauwd voor. Zij vonden dat zo’n bepaling 
indruiste tegen de Gemeenschapsgeest. Heerste er in Europa dan geen affectatio societatis, 
vroegen zij zich emotioneel af, was de Unie soms ‘een stationshal’ waar je in en uit kon? 
En gaf men hiermee de eurosceptici niet een schot voor open doel?477 Integendeel, 
zeiden de voorstanders, deze bepaling zal niet lichtzinnig worden gebruikt, u moet uw 
publiek niet onderschatten.478 De tweede groep won het pleit. De uittredingsclausule 
was voor het publiek bedoeld. Het volkenrecht, zo wisten de regeringen zelf, voorziet 
voor lidstaten hoe dan ook in de mogelijkheid van vertrek. Toch besloten ze het artikel 
op te nemen. Zo tonen de lidstaten aan hun nationale publiek: u kunt uit de kring 
stappen. 
 De twijfels en zorgen over de uittredingsclausule zeggen veel over de 
halfhartigheid waarmee men de instemming van het publiek zoekt. Wat nu, zo was de 
vrees, als een nationale bevolking echt bij meerderheid uit Europa wil stappen? Tja, als 
die bevolking dat echt wil, zal ze ook de gevolgen dragen. De gezamenlijkheid stuit zo in 
het aanwenden van de Griekse strategie op een harde waarheid: men kan niet én het 
publiek een stem geven én in zwijm vallen wanneer het deze gebruikt. Elk legitimerend 
ja is waardeloos, zolang een nee verboden is. 
 

Een Senaat 
 
Sinds de verwachtingen over een kiezersbodem onder het Europese Parlement 
getemperd zijn, zoekt de gezamenlijkheid expliciet steun bij het nationale electoraat. De 
bestaande elementen – het nationale parlement als controleur van afzonderlijke leden 
van de Europese Raad en Raad, referenda voor wijzigingen van de grondslag – bieden 
wel enige steun, maar schijnbaar onvoldoende. 

Twee gedachtelijnen zijn gevolgd. Ze monden uit in de constitutionele vormen 
‘Congres’ en ‘Senaat’. (De term ‘Congres’ verwijst naar de overkoepelende naam voor 
beide wetgevingskamers in zowel Amerika als Frankrijk.) De gedachtelijn van een 
‘Congres’ betreft een periodieke ontmoeting van nationale en europarlementariërs. Sinds 
1989 is er een tweejaarlijkse bijeenkomst, waar elk nationaal parlement zes 
vertegenwoordigers heen stuurt, Cosac geheten. Dit lijkt echter meer op een 
expertmeeting voor wetgevingscomités dan op een democratische landdag. Ambitieuzer 
waren de parlementaire ‘Assisen’ gehouden in november 1990 in Rome, waar 83 
europarlementariërs en 175 nationale afgevaardigden een jaar na de Val van de Muur 
bijeenkwamen om over de toekomst van Europa te spreken. Dit is een eenmalig 
initiatief gebleven. De ontmoetingsgedachte werd in vol ornaat gelanceerd in de 
Conventie van 2002–2003. Voorzitter Giscard bepleitte een ‘Europees Congres’, waarin 
gezaghebbende nationale en europarlementariërs jaarlijks bijeen zouden komen om te 
luisteren naar een door de voorzitter van de Europese Raad uitgesproken ‘Staat van de 
Unie’. De weerstand hiertegen was groot. Wellicht leek Giscards Congres te veel op een 
parlementaire applausmachine naar model van de Franse Vijfde Republiek. Het idee 
haalde het niet. 
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 De gedachtelijn van een ‘Senaat’ zet in op een permanente Kamer bestaande uit 
nationale parlementariërs. Het accent ligt minder op legitimatie van de (uitvoerende) 
macht dan op de organisatie van gezaghebbende tegenspraak. Een Europese Senaat zou 
namens de nationale bevolkingen een rem op Brusselse centralisering zetten. 
Sleutelwoorden in de pleidooien ervoor zijn dan ook ‘controle’ en ‘democratisch 
toezicht’. De gedachte is vooral uitgedragen door Britse politici, zoals oud-minister 
Heseltine in 1989 en premier Blair in 2000, alsmede in rapporten van het Britse en het 
Franse parlement. 

Daarentegen hebben Commissie, Parlement en lidstaten als België zich 
consequent tegen een permanent Europees forum van nationale parlementen verzet. Ze 
vinden dat die tweede wetgevingskamer er in potentie al is, in de Raad. In het 
supranationale denken vertegenwoordigt het Europese Parlement de burgers en zou de 
Raad van ministers, als lichaam van de staten, uitgroeien tot Senaat (en daartoe zijn 
uitvoerende macht neerleggen ten gunste van de Commissie).* 

Deze redenering miskent dat het verzamelde nationale publiek in de tussensfeer 
van de lidstaten niet per definitie dezelfde belangen, wensen en angsten heeft als 
datzelfde publiek in zijn hoedanigheid van Europees burger in de binnensfeer. Moet het 
stierenvechten worden verboden? Ja, dat is dierenmishandeling, zeggen het Europese 
parlement en veel nationale parlementen. Nee, dat is cultuur, zegt het Spaanse 
parlement. Europese regels voor echtscheiding? Ja, een vooruitgang in rechtsgelijkheid, 
hopen Europese burgers. Nee, een inbreuk op ons eigen burgerlijke recht, menen 
nationale burgers. Vrij patiëntenverkeer? Goed idee, denken de welvarende, bereisde en 
hun talen sprekende Europeanen. Maar dan kan ik zelf niet meer in het ziekenhuis in de 
buurt terecht, vrezen nationale burgers. Het Europese Parlement kan uit de aard der 
zaak niet al deze perspectieven verwoorden, evenmin als de nationale regeringen. 
Daarom vraagt het standpunt van de verzamelde nationale burgers om rechtstreekse 
vertegenwoordiging op Europees niveau. 
 
In afgezwakte vorm haalde het plan voor een Senaat het grondwetsverdrag en zijn 
opvolger. Er komt materieel gesproken geen nieuwe Europese instelling, maar nationale 
parlementen worden wel in gezamenlijkheid rechtstreeks bij Europese wetgeving 
betrokken. Zij mogen zich uitspreken over de principiële vraag of wetgeving wel op 
Europees niveau moet plaatsvinden. Wanneer de Commissie een wetsvoorstel doet, 
krijgen nationale parlementen als collectief zes weken de tijd om te beoordelen of de 
maatregel inderdaad op Unieniveau moet worden genomen en of het niet op een lager 
bestuursniveau kan. Wanneer een derde van de parlementen op deze gronden bezwaar 
aantekent, is de Commissie verplicht het voorstel in heroverweging te nemen; het is een 
‘gele kaart’. Ze kan het intrekken, amenderen of ongewijzigd opnieuw indienen. Deze 
laatste mogelijkheid wekte het ongenoegen van de voorstanders van een ‘rode kaart’. In 
de praktijk maakt het weinig uit: de Commissie zal een democratisch front van negen of 
tien parlementen niet kunnen weerstaan. Deze directe lijn van de nationale parlementen 
naar de Europese besluitvorming, zonder bemiddeling via Raad of Europese Raad, slaat 
een nieuwe band tussen publiek en gezamenlijkheid. 
 Onder druk van de publieke opinie is ten minste één regering bijgedraaid ten 
gunste van deze parlementaire inspraak. De Nederlandse regering was oorspronkelijk 
lauwtjes. Ze vreesde nog in september 2002 dat ‘de besluitvorming erdoor dreigt te 
worden vertraagd’, oftewel dat betrokkenheid van nationale parlementen zand in de 

                                                 
* De europarlementariër en voormalig Franse premier Rocard vatte deze bezwaren tegen een uit nationale 
parlementen samengestelde Europese Senaat aldus samen: ‘I would say YES, we need a second chamber, 
and since it exists already, let us organise it. NO, we do not need a third chamber, but we need to change 
the relations between National Parliaments and both of the two existing chambers.’ (Michel Rocard, 
memorandum 2001, in het Engels op: www.publications.parlement.uk) 
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Europese beleidsmachine zou kunnen strooien.479 Na de dreun van het referendum van 
2005 ontwikkelde Den Haag zich tot een pleitbezorger van de nationale parlementen. 
Tijdens de Top van juni 2007, waar de regeringsleiders onder voorzitterschap van 
bondskanselier Merkel een akkoord bereikten over de opvolger voor het weggestemde 
grondwetsverdrag, ging een onverwacht heftige ruzie – om drie uur ’s nachts toen de 
echte deal gedaan was – tussen de Nederlandse en de Belgische premiers over precies 
dit punt. Balkenende wilde de nationale parlementaire controle versterken, de Belg 
Verhofstadt beschouwde dit als verraad aan het Parlement en het Europese project. Dit 
was geen Benelux-zijtoneel, maar een richtingenstrijd op het pad van de democratische 
legitimatie. 
 Cruciaal is dat het gaat om een collectieve betrokkenheid van nationale 
parlementen. Het feit dat een derde van de parlementen nee kan zeggen, betekent dat ze 
alle hun oordeel moeten uitspreken en dat ze alle de verantwoordelijkheid dragen als de 
uitslag ja is. Men kan dit beschouwen als een derde stap in de betrokkenheid van de 
nationale politieke stelsels in de Europese orde. Zoals in 1950 gebeurde met de 
nationale ministers, die op voorspraak van de Benelux mochten meebeslissen ‘op 
voorwaarde dat ze in gezamenlijkheid handelen’ (Monnet) en aldus gezamenlijk tot 
Europese instelling werden; zoals in 1974 gebeurde met de nationale regeringsleiders, 
die zich gezamenlijk in het Europese bad wierpen en als collectief uitgroeiden tot zijn 
hoogste politieke instantie; zo gebeurt nu met de nationale parlementen. Net als beide 
vorige zal ook deze stap de gezamenlijkheid versterken. Hiertoe dient men de nationale 
parlementen te beschouwen als één lichaam met zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit 
betekent niet dat zij niet afzonderlijk blijven bestaan. Zoals hun gezamenlijk optreden in 
de Raad niet betekent dat de nationale regeringen geen individueel bestaan meer hebben 
en zoals het bestaan van de Europese Raad niet betekent dat nationale regeringsleiders 
niet buiten dat forum om zelfstandig handelen, zo betekent het bestaan van de 
verzamelde nationale parlementen als de facto Europese instelling niet dat zij hun 
individuele verantwoordelijkheden zouden verliezen. Wel komen ook zij in een 
dubbelrol terecht. 
 ‘Moet Europa dit doen?’ Dat is de grensvraag in de verhouding tussen 
kiezerspubliek en Unie, de drempel die nationale parlementen gezamenlijk (gaan) 
bewaken. De kwestie zou kunnen leiden tot politisering van onderwerpen die nu 
bureaucratische dossiers blijven. Demonstraties en acties kunnen behalve in Brussel of 
Straatsburg ook plaatsvinden in de eigen hoofdstad. De stem des volks kan in het 
nationale parlement klinken en vervolgens rechtstreeks bij de Commissie in Brussel 
worden neergelegd – zonder dempende tussenkomst van de regering. Het is voor de 
Unie een onontbeerlijke fundering. 
 
De gedachte dat nationale parlementen de facto een Europese rol hebben gekregen is 
misschien even wennen. Toch past dit fenomeen goed bij de langzame formalisering en 
verzelfstandiging van de tussenwereld van de gezamenlijke lidstaten. Wie goed kijkt ziet 
hoe alle nationale constitutionele ordes onder Europese druk veranderen. Doorbraken 
zitten soms in details. 

Voor een betekenisvol Nederlands voorbeeld moet men zich verplaatsen in het 
lange Nederlandse verzet tegen institutionalisering van de Europese Raad van 
regeringsleiders. Dit was een constante van Luns in 1961 (‘Mijn ‘neen’ tegen De Gaulle’) 
tot en met Balkenende in 2003 (‘Geen twee kapiteins op één schip’).480 Niet alleen werd 
de Europese Raad in Den Haag gezien als een gevaarlijk Frans speeltje en een 
bedreiging van de Commissie, er was meer. Ambtenaren werden zenuwachtig als politici 
onder elkaar onvoorspelbare dingen gingen doen. Buitenlandse Zaken zag aankomen 
dat Algemene Zaken er met het prestige vandoor ging. Coalitiepartijen 
schoolmeesterden graag dat een Nederlandse minister-president staatsrechtelijk gezien 
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geen echte baas is, zoals de Franse president of de Duitse bondskanselier, maar slechts 
een primus inter pares, die dus niet namens alle Nederlanders zou kunnen spreken. Welnu, 
wat gebeurde er in november 2006? Het reglement van orde van de ministerraad werd 
gewijzigd. Voortaan mag de minister-president elk punt agenderen dat hij wil. De reden: 
vanwege zijn rol in de Europese Raad kan hij niet altijd wachten tot de vakminister 
ermee komt en alle ministers ermee instemmen dat over een onderwerp wordt 
vergaderd. Nog interessanter: het voorstel kwam niet van Algemene of Binnenlandse 
Zaken, maar van Buitenlandse Zaken (overigens gevolg gevend aan een advies van de 
Raad van State over de gevolgen van de Europese Unie voor de Nederlandse 
staatsinstellingen481). Resultaat is dat de Nederlandse minister-president formeel uitstijgt 
boven de andere ministers en net als de meeste van zijn Europese collega’s een 
regeringsleider is geworden. 

In zulke details wordt prachtig zichtbaar hoe de druk van de Europese 
gezamenlijkheid doorwerkt tot in het hart van de staatsinrichting van de lidstaten. 
 
3 Drama 
 
 In de hoop dat het Europa als ‘onze zaak’ zou gaan beschouwen verleende de 
Europese gezamenlijkheid het publiek op verschillende manieren inspraak in het bestuur. 
Burgers kregen speciaal stemrecht in de Europese binnensfeer én merkten hoe hun 
nationale stem de Europese politiek meebepaalde. Toch bleef en blijft de onzekerheid 
over de Europese democratie groot. Een veelgenoemde, mogelijke oorzaak is dat het 
politieke spel van woord en weerwoord in de Unie te maken heeft met een grote 
verscheidenheid aan talen. Het publiek verstaat zichzelf niet. Wezenlijker evenwel is dat 
het de Europese politiek onvoldoende lukt te boeien. Er is een gebrek aan handeling, 
aan gebeurtenissen. Beide bezwaren in één formulering samenvattend omschreef een 
criticus de Gemeenschap ooit als een ‘toren van babel van papier’.482 Het publiek, 
veeltongig en verveeld, kan niet leven van gepraat (en vertalingen) alleen. Het eist 
zichtbaar drama. 
 
De grote verscheidenheid van talen is een van de hoofdkenmerken van het Europese 
publiek. De Zes stichterstaten begonnen in 1957 met vier talen: Frans, Duits, Italiaans 
en Nederlands.* Nadien brachten alle toetreders op termijn één eigen taal mee, met 
uitzondering van Oostenrijk en Cyprus. Zodoende heeft de Unie nu 23 officiële talen op 
27 lidstaten. Het maakt haar tot de grootste vertaalfabriek ter wereld. 
 De veeltaligheid is een constitutionele grondnorm. Ze wordt gerespecteerd bij 
symbolische, publieke gelegenheden – zoals dan ook de vlaggen van alle lidstaten 
wapperen. Wettelijke besluiten die de burgers rechtstreeks raken worden in alle talen 
opgesteld. Alle burgers kunnen in hun eigen taal naar de Europese instellingen schrijven 
en krijgen in hun eigen taal antwoord. In het Parlement spreekt elke afgevaardigde in 
openbare debatten zijn eigen taal; zo ook de ministers in de Raad. Simultaanvertaling 
van een debat vraagt in theorie om meer dan vijfhonderd tolken (23 spreektalen 
vermenigvuldigd met 22 doeltalen geeft 506 combinaties). In interne vergaderingen van 
rechters, parlementariërs of ambtenaren blijft het beperkt tot de ‘werktalen’ Engels, 
Frans en Duits. Het constitutionele karakter van de veeltaligheid is zichtbaar in het feit 
dat de lidstaten over het gebruik van talen bij unanimiteit beslissen.† Aan deze publieke 
grondnorm valt niet te tornen. 

                                                 
* Van het verdrag van Parijs (1951) was het Frans de enige officiële taal. 
† Zo wordt al meer dan dertig jaar gepraat over een Gemeenschapspatent – belangrijk element in het 
streven naar innovatie en kenniseconomie. Zo’n patent is voor de bedrijven alleen zinvol wanneer het niet 
in alle Europese talen hoeft te worden opgesteld, maar (bijvoorbeeld) alleen in het Engels, Duits en Frans. 
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 De veeltaligheid bemoeilijkt evident het ontstaan van een ‘Europese publieke 
sfeer’, in de zin van een debatruimte waar alle Europese naties of taalgemeenschappen 
op hetzelfde moment over dezelfde dingen spreken. Wel zijn onderzoekers van de 
gedachte teruggekomen dat een aparte, buitennationale publiekssfeer – met dragers als 
de televisiezender EuroNews, de Brusselse krant European Voice of Europese tijdschriften 
– een noodzakelijke voorwaarde is voor een Europees debat. Europa klinkt niet slechts 
als de Inner Voice. De nadruk in het onderzoek ligt tegenwoordig eerder op de 
voortgaande ‘Europeanisering’ van de nationale publieke ruimtes. Mediaonderzoekers 
bekijken bijvoorbeeld hoeveel er in landelijke kranten over de Unie wordt geschreven, in 
hoeverre de behandeling van onderwerpen overeenstemt. Tal van Europese zaken 
blijken alle lidstaten aan te gaan. 
 
Er is een wezenlijker reden de veeltaligheid niet als onoverkomelijk obstakel voor een 
Europees stemmenspel te beschouwen. De publieke ruimte wordt niet gedragen door 
debat alleen. Met Arendt (en tegen haar collega Habermas) kan men beter zeggen: ze 
leeft van verhalen, van gebeurtenissen en handelingen. De publieke ruimte is volgens 
Arendt ontstaan uit het Griekse verlangen naar onsterfelijkheid, dat wil zeggen de wens 
van bijvoorbeeld de helden uit de Trojaanse oorlog te worden herinnerd om hun daden 
en woorden. ‘The organization of the polis, physically secured by the wall around the city 
and physiognomically guaranteed by its laws – lest the succeeding generations change its 
identity beyond recognition – is a kind of organized remembrance. It assures the mortal 
actor that his passing existence and fleeting greatness will never lack that reality that 
comes from being seen, being heard, and, generally, appearing before an audience of 
fellow men’.483 Alleen dankzij de publieke ruimte kan een klein verhaal, dat verloren zou 
gaan met de tijd, worden opgenomen in een groter verhaal, dat van de geschiedenis. 
 Maar welke verhalen? Dit wordt niet louter bepaald door de politieke spelers die 
een hoofdrol ambiëren. Het zijn evenzeer de professionele vertellers die erover 
beslissen. De verbinding tussen politiek en publiek wordt geslagen door de media. 
Regeringen vergaderen achter gesloten deuren en ook met de publiekstribune van het 
bemiddelende parlement (die er wel moet zijn) bereik je in massademocratieën weinig 
mensen. De media zijn geen neutrale ‘bemiddelaars’, geen glasplaten tussen 
gebeurtenissen en kijkers. Het zijn verhalenvertellers die feiten selecteren en beelden 
maken. De noodzakelijke voorwaarde voor een goed journalistiek verhaal is drama. 

Een goed verhaal was bijvoorbeeld de affaire rond Buttiglione, de Italiaanse 
kandidaat-Commissaris die in 2004 opzien baarde met zijn privé-opvattingen over 
homoseksualiteit. Temidden van het gekrakeel over de inhoud gingen de 
regeringsleiders en het Parlement elkaar te lijf over de machtsvraag: wie mag de 
Commissie benoemen? De media smulden ervan. Zo’n goed verhaal bood ook het 
gekift aan de Europese toptafel over een respons op de kredietcrisis van 2008. De Britse 
premier Brown en de Franse president Sarkozy wilden graag geld in de economie 
pompen, de Duitse bondskanselier Merkel was (toen nog) zeer terughoudend. In plaats 
van Londen tegenover het vaste duo Berlijn en Parijs, stond Berlijn tegenover Parijs en 
Londen. Hé, roddelde de pers, klikte het soms niet tussen ‘Nicolas’ en ‘Angela’?  

Drama is er ook bij flagrante schending van de spelregels of het doorbreken van 
Europese taboes. De Gaulle die plompverloren de deur voor de Britten dichtgooide. 
Thatcher die tegen alle codes in ‘my money back’ wilde. De Tsjechische president Klaus 
die weigerde de Europese vlag aan zijn Praagse paleis te laten wapperen. Wordt over 
deze heldendaden soms niet nog jarenlang gesproken? Ook wantoestanden of 
ongerijmdheden zijn stof voor verhalen: europarlementariërs die niet werken maar wel 
aanwezigheidsgelden opstrijken, ambtelijke schandalen aangebracht door 
                                                                                                                                          
Dit is tegen het zere been van Italië en Spanje, die telkens wanneer een akkoord binnen handbereik 
scheen hun veto uitspraken. 



 258 

klokkenluiders, landbouwsubsidies voor koninklijke miljonairs. Een ongelijke 
behandeling van grote en kleine lidstaten, bijvoorbeeld wat betreft de budgetregels, is 
voor die laatste een permanente bron van publieke verontwaardiging. Omgekeerd wekt 
de opstandigheid van een kleine lidstaat tegen ‘Brussel’, zoals Denemarken of Ierland, 
soms grote sympathie. 

Wezenlijk is de aanwezigheid van politieke strijd. Strijd tussen lidstaten, tussen 
nationale leiders, tussen Raad, Commissie en Parlement, tussen belangen, plannen en 
ideeën. Alleen als er wordt gestreden om winst of verlies wordt het publiek als 
meelevend koor het spel ingezogen. Zoals men niet door voetbal wordt gegrepen door 
de spelregels te bestuderen, zo interesseren ook wetboeken, procedures en regels niet 
om zichzelf. Wat boeit, is het spel. 
 
Hier wreekt zich een eigenschap van de Europese politiek: deze is zeer 
consensusgericht. Ideologische en politieke breuklijnen tussen links en rechts, tussen rijk 
en arm, tussen noord en zuid worden gedempt in de techniek en in het compromis. De 
coalities tussen landen wisselen voortdurend. Besluiten in de Raad worden zelden bij 
meerderheid genomen. Bij voorkeur vergaderen de ministers door tot een consensus is 
bereikt, dat wil zeggen, tot ieder een verhaal heeft dat thuis verkoopbaar is. (En dat allen 
op hun eigen persconferenties en in hun eigen taal vertellen.) 

De ‘ontdramatisering’ van de Europese politiek was een niet te onderschatten 
verdienste van de Gemeenschap. In de jaren 1914–1945 kende Europa een overmaat 
aan drama. De vlucht uit de geschiedenis in de bureaucratie die Monnet c.s. in 1950 
beoogden, was in de situatie briljant. De inzet was de onvoorspelbaarheid en het pathos 
van het tussenstaatse verkeer in te ruilen voor een verdrag en sobere 
belangenvervlechting. Het werk eraan vond goeddeels plaats buiten het zicht van het 
publiek. Dit laatste was een bewuste keuze, en gezien de nationalistische gevoelens van 
de bevolkingen waarschijnlijk de enig mogelijke. Voor zover hierover twijfel bestond, 
maakte de verscheurende ‘godsdienstoorlog’ die in 1953–1954 in de Franse publieke 
opinie losbrandde over de vraag of er een Europees leger moest komen, hier een einde 
aan.484 Vanaf 1955 hield men het (voorlopig) bij het pad van de economische integratie, 
van de ‘kleine politiek’. Europa betrad niet handelend het toneel, maar opereerde vooral 
in de coulissen van de regelgeving en controle. Publiek was daarbij niet nodig. 

Met name de Europese binnensfeer heeft met deze erfenis te kampen. De kracht 
werd allengs een zwakte. In de jaren zeventig zette het beeld zich vast van gezichtsloze 
bureaucraten, lange gangen, stapels papier, ondoorzichtige procedures. Publieke 
desinteresse en verveling waren nog de minste van de resulterende kwalen. Erger is dat 
onzichtbare, anonieme macht het wantrouwen van het publiek wekt. Vrijheid vraagt om 
zichtbaarheid van de macht, om individuen die in het licht van de openbaarheid 
verantwoordelijkheid dragen voor besluiten. Slechts in een tirannie komt het voor dat de 
machthebber persoonlijk vreest zich en public te vertonen en zich, als de despoot bij 
Montesquieu, opsluit in een paleis of harem.485 Het is dus niet vreemd dat het 
vermoeden van onzichtbare Brusselse macht kon leiden tot zulke grote woorden als 
‘dictatuur van de bureaucratie’. Met de deal van december 1974 – én een Europese Raad 
van regeringsleiders én rechtstreekse parlementsverkiezingen – beoogde de 
gezamenlijkheid van twee zijden (meer) publiek licht de kantoren binnen te werpen. 
Niet toevallig deden ze dit op een moment dat ze wilde proberen te handelen, als Negen 
op het wereldtoneel. 

Van de Europese instellingen heeft de Europese Raad veruit de grootste 
zichtbaarheid verworven. De Toppen van regeringsleiders worden gemiddeld door ruim 
tweeduizend journalisten uit de hele wereld gecoverd. Een aanwezige telde eens 
ongeveer honderd televisiestations.486 Dit publieke succes van de Europese Raad heeft 
allereerst te maken met de erin optredende personages. Zelfs apolitieke burgers kennen 
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ten minste één deelnemer, namelijk hun eigen regeringsleider. Velen kennen bovendien 
de regeringsleiders van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland en die van een of meer 
(andere) buurlanden. De spelers zijn geen anonieme bureaucraten, maar bekende 
koppen. Ten tweede hebben de Toppen een aantrekkelijk dramatisch plot: de 
personages komen samen aan één tafel en dienen in één ontmoeting resultaat te boeken, 
alvorens ze weer voor drie maanden uiteen gaan. Aan het slot dienen ze als 
gezamenlijkheid tot de publieke opinie(s) spreken. De druk daartoe is enorm; vooral de 
roulerend voorzitter wil tot alle prijs vermijden zonder geboekt succes het licht van de 
televisiecamera’s te betreden. Maar ook als een Top mislukt, heeft de pers een goed 
verhaal. 

Deze ruzies horen erbij. Vaak wordt het probleem een of twee toppen later 
opgelost. Maar ook de pers, die beter zou moeten weten, vergeet liever dat politieke 
akkoorden tijd nodig hebben, dat alle belangen en emoties niet steeds in één keer in een 
deal kunnen worden geperst, dat de spelers soms een later moment afwachten – 
bijvoorbeeld omdat ze voor verkiezingen staan – alvorens zaken te doen. Een Britse 
ambassadeur in Brussel analyseerde dit onbegrip in een openbare afscheidsbrief aan zijn 
minister van buitenlandse zaken, najaar 1985. De mensen hadden geen idee hoe het in 
Brussel werkte, constateerde hij: ‘How then to convince people that Europe is already 
uniting fast (and has to unite faster)? How to convince them that the constant clash of 
views and interests is not a sign of fundamental disunity but the breadth of the front on 
which European integration is moving and the vitality of the process? Only a static 
Europe would be calm and united.’487 Onenigheid is een voorwaarde van publieke 
vrijheid.* 

De betrokkenen erkennen dat de dramatische kwaliteit van de Europese politiek 
gering is. Zoals men in het voetbal de slaapverwekkende terugspeelbal op de keeper 
verbood, zo doet ook het Europese politieke spel met regelwijzigingen moeite 
aantrekkelijker te worden voor het publiek. Sinds jaar en dag streven de leiders naar een 
‘beter leesbaar’ besluitvormingsstelsel. Het Parlement heeft bijvoorbeeld in 2008 
besloten de drempel voor het minimumaantal leden voor een politieke groep te 
verhogen; het zou tot een beter gestructureerde debatarena moeten leiden. De Raad 
heeft in 2007, na lang aarzelen, besloten de eigen wetgevende vergaderingen, en alleen 
die, openbaar te maken (ze worden op internet uitgezonden). Het effect van de 
zichtbaarheid is echter dat de onderhandelingen zich naar de wandelgangen verplaatsen. 
De noodzaak alle lidstaten aan tafel te houden is groter dan de noodzaak een Europees 
publiek te boeien. De dwang van het compromis overtroeft de verleiding van het drama. 

In dit licht kan ook de episode van het verworpen grondwetsverdrag worden 
bezien. Betere ‘leesbaarheid’ van de Unie was een voorname doelstelling. Het 
grondwetsverdrag zou onder meer ‘verordeningen’ en ‘richtlijnen’ omdopen tot ‘wetten’ 
en ‘kaderwetten’ en de ‘hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid’ tot een 
‘minister van buitenlandse zaken’. Bij de nationale ratificaties bleek echter dat het 
nationale publiek in onder meer Nederland en Groot-Brittannië door deze 
verhelderingen geenszins was verleid. Het schrok ervan en meende dat het einde van de 
eigen wetten en ministers nabij was. Deze gooi naar Griekse legitimiteit werkte dus als 
een boemerang. Bij het verdrag van Lissabon uit 2007 keerden de regeringsleiders op 
hun schreden terug, de bureaucratische schemer weer in.† Dat beide teksten elkaar in 
                                                 
* Butlers opmerking herinnert, mutatis mutandis, aan een groots inzicht van Machiavelli: ‘Ik vind dat 
diegenen die de strijd tussen de adel en het volk veroordelen, kritiek leveren op de belangrijkste oorzaak 
van Romes blijvende vrijheid, en dat zij meer oog hebben voor het lawaai en het gekrakeel waarmee de 
strijd om vrijheid gepaard ging, dan voor zijn gunstige gevolgen.’ (Machiavelli, Discorsi, I.4) 
† Terzijde: nadat het verdrag van Lissabon was gesloten vroegen de voormalige tegenstanders van de 
grondwet in de Nederlandse Tweede Kamer onmiddellijk om een ‘publieksvriendelijke versie’ van deze 
‘onbegrijpelijke tekst’. Een opmerkelijk verzoek. Want welke woorden zouden in die publieksvriendelijke 
versie moeten woorden gebruikt? ‘Een soort wet’, ‘een soort minister’? 
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technische zin weinig ontlopen is bijzaak. Politiek relevanter is het verschil in de wijze 
waarop de gezamenlijkheid het publiek tegemoet trad: open en offensief in Rome, 
versluierend en defensief in Lissabon. 

De locaties onderstreepten dit onderscheid. Terwijl de ondertekeningsceremonie 
van het grondwetsverdrag plaatsvond in de luisterrijke Zaal van de Horatii en de Curiatii 
op het Capitool in Rome, dus in de publieke ruimte (waarvan de Grieken de uitvinders 
en de Romeinen de bestendigers waren), werd het Ersatz-verdrag door de 
regeringsleiders ondertekend in het Jeronimosklooster aan de rand van Lissabon, dat wil 
zeggen in een gebouw ten dienste van de afzondering van de wereld. 
 
Ondanks de drie grote publiekstrategieën van de Europese politiek – de gedeelde 
identiteit; de bescherming, vrijheden en voordelen; de politieke inspraak en een begin 
van drama – blijft het publiek aarzelen. Het wantrouwt Brussel als een zichzelf 
aandrijvende machine, die vertrouwde politieke vormen maltraiteert. Het zal pas 
geboeid raken wanneer het Europa (opnieuw) ziet als gezamenlijk antwoord op een 
grote geschiedenis, die ‘ons’ raakt. 
 Hoe kan het democratische Griekse koor tegelijk deelnemer en toeschouwer 
zijn, tegelijk aan de oorsprong van de politiek staan en haar geadresseerde zijn? Het 
draait, opnieuw, om de volgorde van het ontstaan van publiek en politiek, van koor en 
spelers, van machtsaanvaarding en machtsuitoefening. 
 Deze volgordekwestie hangt in onze ogen samen met de legitimiteit van de 
macht. Als hedendaagse democraten zouden we graag zien dat een bevolking eerst 
instemt met de stichting van een politiek lichaam en dat de macht daarbinnen pas 
daarna wordt uitgeoefend. Eerst de stem van het koor, dan de spelers voor het drama. 
Op die volgorde rust de moderne conceptie van legitimiteit. Verkiezingen en referenda 
worden beschouwd als noodzakelijke bron van legitieme macht. We kunnen spreken 
van de stembusvolgorde. De meeste commentatoren die zich zorgen maken om Europa’s 
democratie zetten daar hun kaarten op in. 

De stembusvolgorde functioneert uitstekend binnen een bestaand politiek 
stelsel. Dat ook een stembus niet altijd onweerlegbare taal spreekt valt meestal niet op. 
De stembusvolgorde stelt echter niet in staat te begrijpen hoe een bepaalde democratie, 
met zijn verkiezingen en parlement, ooit gestalte kreeg. In de praktijk bleek ook een 
democratisch stichtingsmoment te vragen om woordvoerders die het woord grijpen 
voor ze formeel als zodanig zijn aangesteld. Een stembus kan zichzelf niet oprichten. 

Het is dus niet verwonderlijk dat historisch gesproken de omgekeerde 
stichtingsvolgorde de normale is: eerst de spelers, dan (eventueel) een koor. We kunnen 
deze tweede mogelijkheid zonder omwegen de coupvolgorde noemen. Aan het begin van 
elke koninklijke of keizerlijke dynastie staat een machtsgreep. Elke stamvader is een 
usurpator. Weliswaar wordt in de jaren en soms eeuwen erna veel politieke, juridische en 
symbolische energie geïnvesteerd in het organiseren van geweldloze intergenerationele 
machtsoverdracht en in het verwerven en onderhouden van de publieksgunst voor de 
royal family in kwestie, maar – zoals de handen van Shakespeares Lady Macbeth al 
vertelden – helemaal schoon te wassen is de stichtingsdaad nooit. De monarchie is ten 
hoogste ‘modifiée par le temps, adoucie par l’habitude’ (Constant).488 

Toch lijdt de legitimiteit van de macht er niet per se onder wanneer het publiek 
pas achteraf verschijnt, als het maar verschijnt. Wat de stembusvolgorde de politieke 
spelers onmiddellijk biedt, kan de coupvolgorde hun met het verstrijken van de tijd 
verschaffen. De verschijning van publiek is het teken dat dit lukt. Dynastieën ontlenen 
hun legitimiteit aan de vanzelfsprekendheid die komt met de tijd. Ook democratieën zijn 
evenzo gebaat bij de macht van de gewoonte. Reeds de Amerikaanse grondwetgever 
Madison sprak over ‘that veneration which time bestows on everything, and without 
which perhaps the wisest and freest governments would not possess the requisite 
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stability.’489 Terwijl de macht binnen een bepaalde orde op basis van stembusuitslagen 
kan worden uitgeoefend, schijnt de stichting zelf de coupvolgorde te vereisen. Dit 
betekent dat elk politiek lichaam tijd nodig heeft om legitimiteit te verwerven. 

Dat de volgordekwestie minder beslissend is dan doorgaans wordt aangenomen 
betekent niet dat alle macht legitiem is dan wel mettertijd vanzelf wordt. 
Vanzelfsprekend bestaat er illegitieme macht. De stelling dat politieke legitimiteit 
afhangt van publiekelijk uitgedrukte aanvaarding is geen tautologie. Ze impliceert 
namelijk dat omgekeerd die machthebber of die politieke orde niet-legitiem is welke 
géén publiek heeft. Maar hoe weten we wanneer publiek ‘echt publiek’ is? 

Het aardige van publiek – of het nu voetbal, toneel of politiek betreft – is dat 
het eigener beweging komt kijken. Dit veronderstelt dat het vrij is en dat er iets te zien 
is. De eerste voorwaarde ligt voor de hand. Een ‘vrije’ staat garandeert voor zijn burgers 
in de eerste plaats de vrijheid van meningsuiting, van pers, van vereniging, van 
partijvorming, oftewel al die burgerlijke vrijheden (Fr. libertés publiques) dankzij welke het 
publiek zich als zodanig kan manifesteren. Als opiniestukje in de krant, als politieke 
partij, op de publiekstribune van het parlement. Omgekeerd kenmerkt illegitieme 
machtsuitoefening zich door de onderdrukking van de publieke vrijheden. De 
legitimerende werking van het publiek blijkt omgekeerd uit de tirannenneiging de 
bevolking te dwingen als publiek te verschijnen. Denk aan vervalste verkiezingen of de 
‘spontane’ steunbetuigingen in communistische regimes. Zulk neppubliek verschaft 
slechts een Potemkin-legitimiteit. Onvrij publiek bestaat niet. 

Een publiek, eenmaal vrij, verschijnt eigener beweging wanneer het geboeid is, 
omdat er wat te beleven valt: emotie, spanning, gebeurtenissen, drama. Valt er niets te 
beleven, dan blijven de stadions, de theaterzalen en de opiniepagina’s leeg. 
 
Toch valt te beargumenteren dat er ‘publiek’ vooraf kan gaan aan het bestaan van 
politiek. Deze derde mogelijkheid kunnen we de vraag-antwoord-volgorde noemen. Het 
publiek stelt een vraag, de politiek neemt het al dan niet op zich een antwoord te geven. 

De prioriteit van het publiek wordt onder meer beargumenteerd door Hannah 
Arendt. Zij betoogde dat het verlangen naar een publieke ruimte vooraf gaat aan de 
politieke organisatie ervan: ‘It is as though the wall of the polis and the boundaries of 
the law were drawn around an already existing public space which, however, without 
such stabilizing protection could not endure, could not survive the moment of action 
and speech itself.’490 Eerst het publiek, dan de politiek en de vrijheid.  

Ook de Amerikaanse filosoof John Dewey stelt (in The public and its problems, 
1927) dat het koor er eerder is dan de spelers. Bij hem ontstaat er publiek als respons op 
dingen die mensen gemeenschappelijk raken. Het kan gaan om van buiten komende 
gebeurtenissen, maar ook om indirecte gevolgen van menselijk handelen. Sommige van 
die gevolgen betreffen alleen de betrokkenen, andere raken ook derden. Een afspraak 
tussen twee vrienden te gaan vissen blijft privé; een afspraak tussen twee 
samenzweerders of twee monopolisten kan ook andere mensen treffen. Zodra zulke 
indirecte gevolgen worden waargenomen, is er volgens Dewey publiek. In eerste 
instantie is het publiek vormloos, ongeorganiseerd. Zodra het zich evenwel organiseert 
en een poging onderneemt op de gevolgen te reageren, of het nu is ze te weerstreven, te 
bevorderen of anderszins, dan ‘something having the traits of a state comes into 
existence.’491 Het is dus het publiek dat, met een blik op de wereld, vraagt om politieke 
handeling. 

De behoeften van het publiek veranderen steeds, aldus Dewey. Tevoren is 
onbekend hoe; de publieke vraag ontstaat immers als reactie op veelal onvoorziene 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Bovendien heeft de behartiging van de publieke zaak 
op haar beurt gevolgen. Vergissingen, onjuiste oordelen, onpraktische wetten en 
gevallen van machtsmisbruik zijn talrijk. Aangezien de situatie aldoor verandert, wijzigt 
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ook de publieke vraag zich; daarover gaat het publieke debat. Dewey heeft een scherp 
oog voor de spanning die kan ontstaan tussen een ‘nieuw publiek’, antwoord op een 
nieuwe historische situatie, en bestaande politieke instellingen, vooral wanneer deze 
sterk ontwikkeld zijn. ‘To form itself, the [new] public has to break existing political 
forms. This is hard to do because these forms are themselves the regular means of 
instituting change.’492 Het publiek kan de periodieke verkiezingen gebruiken om zijn 
wensen kenbaar te maken, om de politiek een andere kant op te sturen. Maar aan de 
verkiezingen zelf zit het vast. 

De vraag-antwoord-volgorde, het derde perspectief op de volgorde van 
opkomst van koor en spelers, vertaalt legitimiteit in termen van verantwoordelijkheid. 
Een nieuwe historische situatie stelt een vraag, het publiek verlangt daarop een 
antwoord, de politiek neemt het al dan niet op zich het te geven, dat wil zeggen 
verantwoordelijkheid te nemen. Het is geen woordspel het begrip ‘verantwoordelijkheid’ 
(‘responsibility’, etc.) te verbinden met ‘antwoord’ (‘response’, etc.). De etymologie 
herinnert eraan dat de verantwoordelijkheid, hoezeer ze ook een scheppende kwaliteit is, 
altijd komt na iets, na een vraag vanuit de werkelijkheid. (Dit ervaart men het duidelijkst 
wanneer de vraag niet wordt beantwoord.) 
 
Het Griekse koor is vrij. Juist aangezien en wanneer het zichzelf kan uitspreken, in een 
vrije choc des opinions, kan het zijn politieke vertegenwoordigers vrij laten in hun 
handeling. Het publiek spreekt wensen uit, de spelers doen voor hun opkomst beloften, 
maar kunnen zich feitelijk niet vastleggen op alles wat ze zullen doen. De 
onvoorspelbare lotswisselingen waarop ze gedurende de hun geboden speeltijd een 
antwoord zullen moeten vinden, maken dit onmogelijk. Koor en spelers weten beide dat 
het echte oordeel later komt, op (her)verkiezingsdag. De spelers anticiperen daarom in 
hun handelingen op het retroactieve oordeel. Het koor van zijn kant beseft dat zijn nee-
stem wezenlijk krachtiger is dan zijn ja-stem, dat zijn soevereine afrekening meer respect 
inboezemt dan zijn op vertrouwen rustende wens. Wel kan het onderwijl zijn stem mee 
laten klinken, eventueel zijn kracht alvast doen voelen.* 
 Het waren de historische situatie van 1945 en de voortgaande stroom van 
gebeurtenissen die nationale politieke spelers in enkele Europese staten ertoe brachten 
een gezamenlijke ruimte voor politiek te ontwikkelen. Zes staten namen daartoe vanaf 
1950 de verantwoordelijkheid, zonder dat het publiek erom had gevraagd. Aanvankelijk 
werd het werk dankzij de vaste regels van een vooral economisch verdrag zo goed 
mogelijk tegen lotswisselingen beschermd. Daarom kon het grotendeels uit het zicht 
worden gehouden. Vanwege nieuwe verwikkelingen – met 1973 als opstap en 1989 als 
overschrijding van de drempel – kwamen de nationale leiders tot de overtuiging dat de 
Europese lidstaten tevens gezamenlijke verantwoordelijkheden in de wereld hadden te 
dragen. Zij zochten als kring een handelende rol op het toneel. Dit was niet langer een 
kwestie van bevoegdheden die konden rusten op een verdrag, maar van 
verantwoordelijkheden die dienden te worden afgelegd aan een gezamenlijk publiek. 
Alleen dan zou ook naar buiten toe met gezag ‘namens Europa’ kunnen worden 
gesproken. 
 Het eenstemmige Griekse koor dat de gezamenlijkheid van lidstaten stapsgewijs 
tegenover zich heeft geplaatst, is niet erg krachtig. Het spreekt wensen uit, het geeft een 
richting aan, maar zoekt nog naar manieren om de belangrijkste spelers op hun daden 
en niet-daden te kunnen afrekenen. Daarentegen beschikt het veelstemmige spel van 

                                                 
* Vgl. een belangrijke opmerking van de Franse politiek wetenschapper Manin: ‘La liberté de l’opinion 
publique maintient constamment ouverte la possibilité qu’un au-delà de la représentation fasse entendre sa 
voix et, éventuellement, sentir sa force. Le gouvernement représentatif est, en ce sens, un régime où les 
représentants ne peuvent jamais dire avec une confiance et une certitude absolues: ‘Nous, le peuple.’ 
(Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Parijs 1995, 223) 
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nationale koren, matig getraind om Europese eisen en verwachtingen te uiten, wel over 
dwingende nee-stemmen. Het vervangt niet de hele cast in één keer, maar kan 
individuele spelers wegstemmen van het toneel. Ook in zijn oordeel over de grondslag 
van de ledenkring heeft zijn nee meer impact dan zijn ja. Zo klinken in de Europese 
politieke ruimte een verwachtingsvolle, eenstemmige versneller en een dwingende, 
veelstemmige vertrager. 
 De verbinding tussen al deze stemmen en tempi wordt gelegd in de tussensfeer 
van de gezamenlijke lidstaten. De Europese Raad van regeringsleiders, haar hoogste 
uitdrukking, hoort de roep uit de binnenwereld en vooral, hij erkent onder druk van de 
lotswisselingen de groeiende gezamenlijke verantwoordelijkheden. Tegelijk voelt hij de 
stemming onder de afzonderlijke Europese bevolkingen over de (on)wenselijkheid van 
gezamenlijk optreden heel goed aan. De dubbelrol die alle spelers in deze tussensfeer uit 
de aard der zaak dienen te vervullen, vergt veel van hun politiek talent. De spanning 
tussen enerzijds de dwang van de gezamenlijke tafel en de stroom van om antwoord 
vragende gebeurtenissen, anderzijds de stem van de eigen kiezers, kan ondraaglijk groot 
zijn. Virtuositeit in de Europese politiek toont dus diegene die het lukt met zijn of haar 
voorstelling zowel het gezamenlijke als het afzonderlijke publiek te bekoren. Vooral dat 
laatste valt niet mee. Tegenover de eenstemmige klacht uit de binnenwereld van 
traagheid en onvolkomenheid (die als wens ten slotte te negeren is) staat het 
veelstemmige verwijt uit de tussenwereld van haast en eenvormigheid (dat voor deze 
spelers persoonlijk een bindend oordeel velt). Soms schijnen bovendien het binnenkoor 
en het veelvoudige tussenkoor elkaar het spreekrecht te misgunnen. Het ‘namens 
Europa’ blijft een gok. 
 
Het Europese politieke lichaam is geen noodzaak, geen gegeven, geen doel op zichzelf. 
Het bestaat als het, in woord of daad, een moment zijn veelvoudige publiek boeit. Zijn 
lang onvermoede kracht zit in een allengs verzelfstandigde tussenstatus, half oud en half 
nieuw. Daarmee legt het een verbinding tussen de van buiten komende gebeurtenissen 
en een gezamenlijk antwoord erop. Het doet niet meer louter een beroep op het uitzicht 
naar een toekomst van eenheid, maar geeft zichzelf in veelheid gestalte – in drama, strijd 
en handeling – onder en dankzij de dwang van de gebeurtenissen van het moment. 
Deze omwenteling vergde een lange tocht door de tijd. 

In laatste instantie wordt de Europese politiek gedragen door het veelvoudige 
nationale publiek. Dit stapt in zijn samenstellende delen weliswaar niet uit de Europese 
kring, maar waardeert deze zelden als ‘onze zaak’. Pas wanneer behalve de spelers ook 
de leden van het koor hun individuele dubbelrol beseffen, kan een passage naar Europa 
worden voltooid. 
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Le temps n’est pas un miroir qui déforme ou un écran qui dissimule 
l’être véritable, mais l’expression de la nature humaine dont la finitude 
implique le cheminement indéfini. L’histoire est libre parce qu’elle n’est 
pas écrite d’avance, ni déterminée comme la nature ou une fatalité, 
imprévisible, comme l’homme pour lui-même.493 

Raymond Aron (1938) 
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 TOT SLOT 
 
Het was een onverwacht gebaar. De schildpad die hij als mascotte uit China had 
meegebracht stond sinds een jaar onaangeroerd op zijn bureau vooraan de zaal. Het was 
een porseleinen exemplaar met drakenkop, Wui-Kei geheten. Deze was bedoeld als 
zinnebeeld van geduld en vasthoudendheid. Sommigen hadden Europa een sneller beeld 
gegund, maar voorzitter Giscard d’Estaing bleef zijn mascotte trouw. Op 10 juli 2003 
hield de Fransman een slottoespraak tot de leden van de Europese Conventie. Een 
conceptverdrag lag klaar voor ondertekening, het gezamenlijke doel was bereikt en 
daarom wilde hij, nadat alles en iedereen bedankt was, nog iemand danken. Giscard 
reikte voor het oog van de camera’s onder zijn bureau, haalde een paar blaadjes groene 
sla tevoorschijn en stopte deze de schildpad in de mond. Gelach en applaus 
weerklonken. 

Ik sloeg de scène gade vanaf de publieke tribune, waar ik het jaar ervoor 
vanwege mijn Brusselse werk vaker had gezeten. De foto van Giscard en Wui-Kei stond 
de volgende dag in meerdere kranten. Alleen al daarom was deze eenakter voor man en 
schildpad geslaagd te noemen. Het lukte nu eenmaal slechts zelden de Europese politiek 
in een beeld te vangen. Al had ook ik moeten lachen om de kleine opvoering met de 
schildpad, toch meende ik dat er iets niet klopte aan de vertoning. Dat lag ongetwijfeld 
aan de combinatie van de 77-jarige, aristocratische oud-president – de man had vast nog 
nooit van zijn leven zelf in de keuken een krop sla gewassen – die als een komiek een 
beestje van porselein te eten gaf. Aan de ijdelheid van de politicus versus de traagheid 
van de schildpad. Maar er was nog iets dat niet klopte, iets wezenlijks. Want had die 
schildpad zijn beloning wel verdiend? Hoe wist je of het beoogde doel was bereikt? 
Deze lichte aarzeling zette me op het spoor van een grotere, algemenere vraag: wanneer 
is een gebeurtenis eigenlijk afgerond en gestold tot feit? 
 
De meest ongrijpbare geschiedenis van onze tijd en juist daarom de meest geschikte om 
antwoord te geven op deze vraag is die van Europa. In het woord resoneren 
vijfentwintig eeuwen verleden. Toch ziet het ‘object’ er nog elke dag anders uit. Europa 
is niet klaar, niet af. En juist dankzij die onafheid biedt het, al zestig jaar lang, ongekende 
impulsen voor politieke handelingen. 

Wat zou het eindpunt ook kunnen zijn? Alleen voor personen wordt evident een 
punt gezet door hun laatste adem – waarna voor publieke figuren een levensbeschrijving 
die soms al jarenlang op redactieburelen lag te verstoffen als in memoriam de krant in 
gaat. Maar met onderwerpen die de persoonlijke geschiedenis overstijgen werkt het 
anders. Wanneer is bijvoorbeeld een nationale identiteit een feit, of wanneer is een 
democratie daadwerkelijk verwezenlijkt? En wanneer is Europa af? In mijn poging de 
geschiedenis van een begin te vangen voel ik dan ook weinig verwantschap met de 
biografen of historici die ongeduldig uitzien naar de dag dat bepaalde veelbelovende 
archieven opengaan en eindelijk het ‘definitieve’ verhaal over hun onderwerp kan 
worden geschreven. Nee, het voorbije verleden ligt voor het grijpen, elke dag gebeurt 
wat nieuws en de toekomst blijft open. Mij boeit de levende en dus onaffe geschiedenis, 
als het ware op het ogenblik vastgelegd. 
 Het beeld van een eindpunt in een ontwikkeling kan ons zelfs in de luren leggen. 
Denk aan het model van de burgerlijke samenleving met haar gezinnen, verenigingen en 
partijen dat naar een tribale samenleving als de Afghaanse wordt overgebracht, waarna 
men er alle sociale veranderingen en bewegingen afleest aan dat misplaatste ijkpunt 
(‘modernisering’). Zo’n eindstreep wordt een hindernis voor het denken en het 
handelen, ze belemmert een open blik, een verwerking van de onverwachte wendingen 
die het leven steeds neemt. Moeten we om vergissingen te vermijden dus de toevlucht 
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nemen tot het omgekeerde en proberen elk einde uit ons denken te bannen? Nee, dat 
brengt ons evenmin verder. Wie pas echt wetenschappelijk meent te zijn door elk 
oordeel op te schorten, wie zo doordrenkt is van historisch besef dat hij weigert 
uitspraken te doen zolang de zaak niet is afgerond, plaatst zich buiten de wereld. Tussen 
deze twee uitersten, het klakkeloze doortrekken van lijnen vanuit het zijnde en de 
sprakeloze bewondering voor het worden, moeten we een weg vinden. 

Zoals de politicus, en ieder mens elke dag, staat ook de schrijver in de stroom 
van de tijd. Teken ik dit vredesverdrag wel of niet? Huw ik deze vrouw wel of niet? Trek 
ik deze conclusie wel of niet? Het zijn open vragen die toch een oordeel en beslissing 
eisen, aangezien de tijd dwingend tikt. Voor je het weet is een nieuwe oorlog 
uitgebroken, die vrouw weggelopen of je boek achterhaald. Even aarzelen mag, maar 
dan is het ja of nee. Met zulke vrije beslissingen stappen we in de tijd en maken we de 
wereld. 
 De mens is een dier in de tijd. Soms zouden we willen dat we dieren waren, 
levend in het ogenblik, zonder besef van gisteren, vandaag of morgen – onhistorisch. 
Nietzsche, die dit gevoel weergaloos verwoordde, vreesde dat een overmaat aan 
historisch bewustzijn elke lust tot handelen kon doen wegspoelen in de stroom van ‘een 
almaar voortvloeiend en vervloeiend worden’.494 Daarom heeft de mens, net als het dier, 
volgens hem vergeetachtigheid nodig, als teken van een sterke gezondheid. Maar de 
mens is geen dier, hij heeft, zegt Nietzsche, ook ‘een tegengesteld vermogen 
aangekweekt, een geheugen met behulp waarvan de vergeetachtigheid in bepaalde 
gevallen buiten werking wordt gesteld – namelijk in die gevallen dat er een belofte moet 
worden gedaan’. Dankzij dit vermogen beloften te doen kan de mens, in tegenstelling 
tot het dier, beschikken over de toekomst.495 
 
Het is mensenwerk de open toekomst te temmen. Zo krijgen we enigszins grip op de 
stroom van de tijd, individueel en collectief. De politiek vermag in haar beste momenten 
de rauwe werkelijkheid om te vormen tot nieuwe feiten. Eenvoudig is dat niet. Het kan 
met regels, met afspraken, met wetten, met beloften, met macht. In de Europese 
politiek probeerde men het vanaf 1950 met een verdrag. Dit zou de staten in hun 
onderlinge betrekkingen houvast en voorspelbaarheid bieden. Het verdrag werd – zoals 
Hannah Arendt in een andere context zei – uitgeworpen als ‘eenzaam eilandje van 
zekerheid in een oceaan van onzekerheid’. De hoop was dat dit eiland zich mettertijd 
over de hele oceaan zou uitstrekken. Daarmee was het Europese wachten begonnen. 

Het onaffe Europa biedt een schitterend podium voor de scheppingskracht van 
de politiek. Gedragen door de gebeurtenissen stijgen sommige politici er boven zichzelf 
uit. Gevoel voor de tijd, ervaring met de tijd kunnen vleugels geven. De tijd is niet alleen 
het element waarin alle ontstaan en alle verandering plaatsvindt, hij kan ook actief 
worden gebruikt. Je kunt met mensenhand de klok stilzetten om de chronologische tijd 
te overtroeven, je kunt met deadlines de handeling opjagen, je kunt aan onverwachte 
gebeurtenissen een draai gegeven. En soms is het simpelweg een kwestie van wachten 
op het juiste moment. ‘Il faut laisser le temps au temps’, noemde president Mitterrand 
dit laatste, we moeten de tijd de tijd geven. Deze uitspraak, door de haastige lezer 
misschien aangezien voor een pretentieuze platitude, is meer dan dat. Politiek speelt zich 
af in en om de tijd; ze kan er nooit frontaal tegenin gaan. 
 
De Europese stichters benutten de tijd. Daarin betoonden zij zich meesterlijke politici. De 
wording van een politiek lichaam kan niet op één moment plaatsvinden, maar heeft duur 
nodig. De stichters maakten het lange wachten duldbaar met een truc die leek op wat de 
apostel Paulus ooit deed. Deze veranderde het heden in een overgangstijd. In tegenstelling 
tot de oude joodse profeten, die Zijn komst aankondigden voor een onbekend moment 
in de toekomst, verhaalde Paulus over een gebeurd feit, de wederopstanding van Jezus. 
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Tegelijk beweerde hij dat met die gebeurtenis de heilsgeschiedenis nog niet was 
afgerond. Tussen de wederopstanding en het einde der tijden lag volgens Paulus een 
eigenaardig heden, dat zich al wel aan de gewone historische tijd onttrok maar waarin 
het wachten nog was op Jezus’ wederkomst en de definitieve Verlossing. Het was een 
tijdsspanne van ‘al wel’ en ‘nog niet’, die de grondvorm van de christelijke tijdservaring 
ging bieden. Op vergelijkbare wijze berichtte de Brusselse orthodoxie met eerbied over 
de Stichting, onloochenbaar feit en neergeslagen in een verdrag, én verkondigde ze dat 
het ware einddoel voor Europa nog in het verschiet lag. Ook dit beoogde Europa was 
‘al wel’ en ‘nog niet’. De Gemeenschapsideologen trokken een paulinische tijdlijn tussen 
de eerste steen en een nog te voltooien bouwplaats. Ze verschaften de toekomst zin, als 
drager van een belofte. Men kon de horizon afspeuren naar tekenen van Zijn komst. 
 Maar deze tijdservaring heeft natuurlijk ook iets verraderlijks. Wanneer de 
belofte alsmaar oningelost blijft, kan het paulinische heden een gevoel van permanent 
uitstel met zich meebrengen, een bestaan in afwachting. Verveling ligt op de loer. Wat 
bedoeld was als overgangstijd, wordt een verdaging. Het einddoel glipt uit zicht. Men 
herkent deze spanning in menige revolutie: ‘Ziet, de dageraad gloort’ – maar de zon 
breekt niet door. 

Dit gevaar was des te groter omdat de Europese stichters, in de ban van de 
verschrikkingen van 1914–1945, iets paradoxaals wilden: zij gebruikten de tijd om de tijd 
uit te schakelen, zij bonden zich aan een verdrag met de wens uit de geschiedenis te 
stappen. Dit laatste gaat niet. De geschiedenis laat zich niet aan de kant zetten. De 
historische werkelijkheid is principieel onvoorspelbaar. Onbedoelde gevolgen van 
menselijk handelen, onverwachte kettingreacties, overhaast genomen beslissingen – 
zulke elementen maken de toekomst onpeilbaar ongewis. Geen enkel plan of verdrag 
kan de volle creativiteit van de geschiedenis tevoren voorzien, laat staan er dekkende 
antwoorden voor vastleggen. (Op het latere verwijt aan de politiek dat er voor 1989 
geen plannen voor de Duitse eenheid in de ambtelijke laden lagen, repliceerde een 
Duitse minister: ‘Seien Sie froh, dass nichts geplannt war! Denn was hätte da für ein 
Unfug dringestanden!’496) Hoe meer men van een verdrag verwacht bij het geven van 
antwoorden op nieuwe situaties, hoe duidelijker dit tekort aan het licht treedt. Dit tekort 
moet worden opgevangen met politieke taal en vormen die in staat zijn het onverwachte 
in het gareel te brengen. En hiervan biedt het huidige Europa prachtige voorbeelden, 
zoals de wijze waarop de lidstaten – tegen de orthodoxie in – hun gezamenlijkheid 
gestalte gaven in een eigen tussensfeer. 

  
De homo politicus is een tijdskunstenaar. Hij schept feiten op de drempel van 

het ogenblik. Door zich in het heden ten overstaan van een publiek verantwoordelijk te 
maken kan een politicus de brug slaan van het verleden naar de toekomst. Hij kan zijn 
partij, zijn regering, zijn land alleen binden aan een bepaalde toekomst (een ‘hervorming’, 
een missie, een benoeming) wanneer hij eerst zichzelf eraan verbindt. Faalt hij, dan valt hij, 
in de gapende kloof tussen die beide. Slaagt hij, dan staat hij en overspant hij de tijd. Dan 
maakt hij van het moment een passage.  

‘Im Gedränge der Weltbegebenheiten hilft nicht ein allgemeiner Grundsatz, 
nicht das Erinnern an ähnliche Verhältnisse, denn so etwas, wie ein fahle Erinnerung, 
hat keine Kraft gegen die Lebendigkeit und Freiheit der Gegenwart.’497 De politiek van 
de tegenwoordige tijd heeft een grote, scheppende kwaliteit: ontvankelijkheid voor de 
gebeurtenissen. Hoe wisselender en woeliger de wereld, hoe sterker de noodzaak van deze 
deugd zich doet voelen. In deze omgang met de historische stroom ligt het wezen van de 
menselijke vrijheid. 



 268 

 
 
 
 
 

COMMENTAAR  
&  

BIBLIOGRAFIE  
 



 269 

MEMOIRES EN GETUIGENISSEN  
 
Hieronder een korte karakterisering van boeken van (en over) vijftien politici, hetzij omdat ze zelf een 
beslissende rol speelden in de Europese politiek, hetzij omdat ze er (ook) bijzonder inzicht in verschaffen.  
 
 
Acheson. Dean Acheson, Present at the creation. My years at the State Department, New York 1969. 
Amerikaans staatssecretaris onder Roosevelt en vanaf 1945 onder Truman, minister van 
buitenlandse zaken onder die laatste (1949–1953). De parmantige boektitel alleen al geeft goed 
weer hoe veel Amerikanen na 1945 hun missie zagen: vanuit het niets een nieuwe wereld 
opbouwen. Rijk boek, vol Washingtonse office politics, maar ook precieze verslagen van 
ministeriële oprichtingsmarathons rond Navo en Europese Defensiegemeenschap. Bevat enkele 
geestige portretten van Europese hoofdrolspelers. 
 
Adenauer. Konrad Adenauer, Erinnerungen, Stuttgart 1965–1968, I–IV, respectievelijk beslaande 
de jaren 1945–1953, 1953–1955, 1955–1959 en 1959–1963. Klare taal, dicht op de 
gebeurtenissen en de motieven van het moment. De zorg van de bondskanselier (1949–1963) 
om het herwinnen van Duitslands handelingsvrijheid spreekt (zeker in het eerste deel) uit elke 
pagina, net als de hoop die hij voor de noodzakelijke Westbindung in Europa stelde. Maar de 
oude vos is ook trots op zijn kleinere streken. Roerend verslag van Adenauers eerste officiële 
buitenlandse reis als bondskanselier; dat was in april 1951 naar Parijs, voor de 
slotonderhandeling en ondertekening van het mijnbouwverdrag. 
 
Beyen. Jan Willem Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van vijftig jaren, Rotterdam 1968. 
Internationaal bankier, namens Nederland op de Bretton-Woods-conferentie en in het bestuur 
van Wereldbank en IMF, partijloos Nederlandse minister van buitenlandse zaken (1952–1956). 
Levendige geest. Lanceerde in 1955 op het juiste moment zijn plan voor een Europese markt – 
maar bleek niet ijdel genoeg: de Belg Spaak ging met de eer strijken. Zie ook de biografie W.H. 
Weenink, Bankier van de wereld, bouwer van Europa. Johan Willem Beyen, 1897–1976, Amsterdam 
2005. 
 
Delors. Jacques Delors, Mémoires, Parijs 2004. Een interviewboek waarin de fameuze 
Commissievoorzitter (1985–1995), ex-minister van financiën onder Mitterrand (1981–1984), 
herinneringen ophaalt. Stond als katholieke sociaal-democraat met vakbondsachtergrond in het 
centrum van de Europese politiek, halverwege Kohl en Mitterrand. Wist Europese, Franse en 
institutionele belangen ragfijn te verbinden – met als grootste succes de voorbereidingen voor 
de euro – maar legde in de omwentelingsjaren 1989/1991 de nadruk op die laatste. Speeches uit 
die periode in: Delors, Le nouveau concert européen, Parijs 1992. Ter aanvulling en noodzakelijk 
contrast de uitstekende biografie: Charles Grant, Delors. Inside the house that Jacques built, Londen 
1994. Geeft inkijkje in Delors’ weergaloze aandrijving van de Brusselse machinerie en laat de 
mislukkingen niet uit beeld. 
 
De Gaulle. De Gaulles memoires vanaf 1958 en toespraken en persconferenties uit 1946–1969 
in: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, suivi d’un choix d’allocutions et messages sur la IVe et la Ve 
Républiques, Parijs 1994. Meester van het woord en de mise-en-scène van het woord, onmisbaar 
voor begrip van de Franse positie vanaf 1958. Aan te vullen met de getuigenissen van zijn 
woordvoerder (de enige die aantekeningen in de ministerraad mocht maken) Alain Peyrefitte, 
C’était De Gaulle, Parijs 1994–1997, I–III, alsmede die van De Gaulles jarenlange minister van 
buitenlandse zaken, tevens kortstondig premier, Maurice Couve de Murville, Une politique 
étrangère, 1958–1969, Parijs 1971. Couve gold in Brussel als een trouw dienaar van de Generaal; 
hij leverde dezelfde argumenten in koelere taal. 
 
Giscard d’Estaing. Geboren in Koblenz, in het door Frankrijk bezette Rijnlandgebied, als 
zoon van een legerofficier. Frans president (1974–1981) die de verbinding legde tussen de 
Europese binnensfeer en de grote politiek. Sterk gevoel voor de tijd. Zijn vroege memoires, 
Valéry Giscard d’Estaing, Le pouvoir et la vie, Parijs 1988, I, zijn aangenaam verteld, maar behoren 



 270 

tot de ijdelere in het genre. Zo blijft de rol van bondskanselier Helmut Schmidt (1974–1982) bij 
Giscards beide grote Europese initiatieven – de oprichting van de Europese Raad (1974) en het 
Europese Monetaire Stelsel (1978) – onderbelicht. Na verloren Franse presidentsverkiezingen 
was Giscard nog europarlementariër (1989–1994) en voorzitter van de Europese Conventie 
(2002–2003). De vroege biografie is de beste: Olivier Todd, La marelle de Giscard,1926–1974, 
Parijs 1977 (een ‘marelle’ is een hinkelspel, ritme van stap en sprong). 
 
Kissinger. Europaan in Washington. De veiligheidsadviseur van Nixon (1969–1973), daarna 
Amerikaans minister van buitenlandse zaken onder Nixon en Ford (1973–1977) hield de zich 
verenigende Europeanen in 1973 een spiegel voor waarin zij nog niet in staat waren te kijken. 
Vuistdikke memoires, met recepties én realpolitiek: Henry Kissinger, The White House years, 
Londen 1979, en idem, Years of upheaval, Londen 1982. Tussen Vietnamoorlog en Watergate tal 
van bezoeken aan en ontvangsten van Europese leiders. Als met zijn ouders in 1938 naar 
Amerika gevluchte Duitse jood was hij ook zelf ‘the son of a continent covered with ruins 
testifying to the fallibility of human foresight’ (Kissinger over De Gaulle in: White House years, 
105). 
 
Kohl. Helmut Kohl, Erinnerungen, 1982–1990, München 2005. Langzittende bondskanselier 
(1982–1998), politieke ‘kleinzoon van Adenauer’ als christen-democraat, Rijnlander en voltooier 
van een dankzij Westbindung herstelde handelingsvrijheid. Greep in 1989 het moment van de 
Duitse vereniging. Meer gedetailleerd over de versnellende geschiedenis na de Val van de Muur: 
Kohls veiligheidsadviseur Horst Teltschik, 329 Tage. Innenansichten der Einigung, Berlijn 1991 en 
Kohl zelf in Ich wollte Deutschlands Einheit, Berlijn 1996. In dat laatste boek zegt hij 
onkarakteristiek dramatisch: ‘Als wir uns im Herbst 1989 auf den Weg zur Einheit machten, war 
dies wie vor der Durchquerung eines Hochmoores: Wir standen Knietief im Wasser, Nebel 
behinderte die Sicht, und wir wussten nur, dass es irgendwo einen festen Pfad gab. Wo er genau 
verlief, wussten wir nicht.’ 
 
Linthorst Homan. Mr. J. (Johannes) Linthorst Homan, Wat zijt ghij voor een vent. 
Levensherinneringen, Assen 1974. Voormalig medeoprichter van de Nederlandse Unie, directeur 
Europese integratie bij buitenlandse zaken (vanaf 1952), onderhandelaar verdrag van Rome 
(1955–1957), ambassadeur bij de Gemeenschappen (1958–1962) en lid van de (laatste) Hoge 
Autoriteit 1962–1967. Ietwat naïef (zoals al in 1940 was gebleken), maar een oprechte vertolker 
van het communautaire denken: ‘Ik voor mij ben overtuigd dat interstatelijk gemarchandeer ons 
op een glijdende helling heeft gebracht, terwijl de toekomst van ons gebied een ‘uphill fight’ naar 
de bovennationale hoogten vereiste.’ (234-235) Hoewel andere Nederlandse diplomaten in 
Brussel (zoals Spierenburg) deze opvatting niet deelden, was ze – behalve in Commissie, 
Parlement en Hof – jarenlang gemeengoed in (Belgisch) Brussel en in Den Haag. 
 
Marjolin. Robert Marjolin, Le travail d’une vie. Mémoires, 1911–1986, Parijs 1987. Briljante en 
hardwerkende Franse econoom van bescheiden komaf die na 1945 hoge ambtelijke posities in 
internationale organisaties bekleedde: secretaris-generaal van de OECD 
(Marshallhulporganisatie), betrokken bij de onderhandelingen van het verdrag van Rome, vice-
voorzitter van de Commissie (1958–1967). Trad daarna nog meermaals op als Europese ‘Wijze’. 
In hun ongekende nuchterheid ontroerende herinneringen. Was in het interbellum student van 
Alexandre Kojève, de befaamde Russische Hegelkenner; sprak met hem in de Parijse metro, 
onderweg naar huis, ‘over filosofie, over de wereld, over de oorlog die kwam en nog veel meer’. 
 
Van Miert. Karel Van Miert, Mijn jaren in Europa. Herinneringen van een eurocommissaris, Tielt 2000. 
Zeer gerespecteerde Belgische Commissaris van transport (1989–1993) en mededinging (1993–
1999). Biedt zicht op de fenomenale doorwerking van de economische regels, maar eveneens op 
de impact van politieke druk. Zo werkte Van Miert mee aan een inschikkelijke toepassing van de 
Europese regels bij de economische herstructurering van de Duitse Neue Länder. 
 
Mitterrand. De Franse president Mitterrand (1981–1995) schreef zelf geen omvattende 
memoires; hij stierf niet lang na zijn aftreden. Er zijn de getuigenissen van zijn ‘speciaal adviseur’ 



 271 

en sherpa Jacques Attali, Verbatim, Parijs 1993–1995, I–III (resp. 1981–1986, 1986–1988, 1988–
1991). Aangenaam roddelboek, onbetrouwbaar volgens critici. Steviger kost door Mitterrands 
diplomatiek adviseur, de latere minister van buitenlandse zaken, Hubert Védrine, Les mondes de 
François Mitterrand. A l’Elysée, 1981–1995, Parijs 1996. Zeer informatief over de Frans-Duitse 
betrekkingen. Daarover ook van Mitterrand zelf het postume De l’Allemagne, de la France, Parijs 
1996, een (impliciete) repliek op de kritiek op Mitterrands afwerende houding jegens de Duitse 
eenwording. 
 
Monnet. Onmisbaar is Jean Monnet, Mémoires, Parijs 1976. Frans topambtenaar, eerste 
president van de Hoge Autoriteit (1952–1955). Befaamde ‘inspirator’ van het Europese 
conceptiemoment van 9 mei 1950. Monnet was invloedrijk tot diep in de jaren zeventig dankzij 
zijn na het echec van de defensiegemeenschap opgerichte ‘Comité pour les Etats-Unis 
d’Europe.’ Het boek wemelt van de politici, ambtenaren en juristen; dat waren de mensen die 
Monnet wilde ‘verenigen’, de bevolkingen zouden volgen. De literatuur over Monnet krijgt soms 
– zoals in de biografie François Duchêne, Jean Monnet. The first statesman of interdependence, New 
York 1994 – trekken van een heiligenleven. Voor Monnets legendarische netwerk in 
Washington, zie bijvoorbeeld Kennedy’s staatssecretaris George W. Ball, The past has another 
pattern. Memoirs, New York 1982. Voor een Nederlandse getrouwe van Monnet, die hem in 1955 
volgde van de Hoge Autoriteit in Luxemburg naar de Europese lobbygroep in Parijs, zie de 
dagboekuitgave Mathieu Segers (ed.), De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953–
september 1957, Amsterdam 2008 alsmede de biografie Anjo G. Harryvan & Jan van der Harst, 
Max Kohnstamm. Leven en werk van een Europeaan, Utrecht 2008. 
 
Spaak. Meermaals kortstondig premier van België, maar vooral minister van buitenlandse zaken 
(bijna twintig jaar tussen 1936 en 1966). Churchill-postuur. Aanjager van een parlementair 
bewustzijn in de Raad van Europa (1949–1951) en de parlementaire Vergadering van de 
mijnbouwunie (1952–1954), gedreven voorzitter van de onderhandelingen voorafgaand aan het 
verdrag van Rome (1955–1957), secretaris-generaal van de Navo (1957-1961). Memoires over 
de jaren 1947–1966 in Paul-Henri Spaak, Combats inachévés. De l’espoir aux déceptions, II, Parijs 
1969. Ter aanvulling – want Spaak gaat over sommige episodes snel heen – de vuistdikke 
biografie Michel Dumoulin, Spaak, Brussel 1999. 
 
Thatcher. De Britse premier (1979–1990) vertelt in Margaret Thatcher, The Downing Street years, 
Londen 1993 over haar aanvaringen met collega-regeringsleiders op legendarische toppen, maar 
spreekt ook met waardering over de Europese solidariteit tijdens de Falklandoorlog (1982). 
Memoires met grotere precisie door Thatchers jarenlange minister van financiën (1979–1983) en 
buitenlandse zaken (1983–1989) Geoffrey Howe, Conflict of loyalty, Londen 1995. Deze 
goedmoedige beer werd door Thatcher aan de kant gezet vanwege een conflict over de Britse 
Europapolitiek, maar sloeg een jaar later onverwacht terug. Nuttige aanvulling, dichter op de 
permanente onderhandelingstafels in Brussel, de Britse diplomaat Stephen Wall, A stranger in 
Europe. Britain and the EU from Thatcher to Blair, Oxford 2008. 
 
 
GESPREKKEN 
 
Hieronder een overzicht van in het kader van dit onderzoek geraadpleegde personen (dus zonder oud-
collega’s, journalisten en/of vrienden met wie een permanent Europees gesprek gaande is), in alfabetische 
volgorde, met plaats en datum van het gesprek, de rol waarover zij hun ervaringen deelden en de periode 
waarin ze die rol vervulden. 
 
 
Jozias van Aartsen, Brussel 12 september 2007, Nederlands minister van landbouw (1994–1998) 

en van buitenlandse zaken (1998-2002); 
Hervé Bribosia, Brussel 24 februari 2004, lid van het Conventiesecretariaat (2002–2003); 
Joschka Fischer, Berlijn 1 oktober 2007, Duits minister van buitenlandse zaken (1999–2006); 
Jean-Paul Jacqué, Brussel 24 juli 2008, directeur juridische dienst van de Raad (1992–2008); 
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Prof.dr. P.J.G. Kapteyn, Den Haag 3 juni 2008, lid van het Europese Hof van Justitie (1990–
2001);  

Jacques Keller-Noëllet, Brussel 16 december 2008, ambtenaar en later plaatsvervangend 
directeur-generaal van de Raad, aanwezig in de zaal bij alle bijeenkomsten van de 
Europese Raad (1982–2006); 

Guy Milton, Brussel 24 oktober 2008, Brits diplomaat (sinds 1983), lid van het Raadssecretariaat 
(sinds 1993), lid van het Conventiesecretariaat (2002–2003); 

Peter Moors, Brussel 7 augustus 2008, diplomatiek adviseur in het Kabinet van de eerste 
minister van België (1999–2004); 

Philippe de Schoutheete de Tervarent, Brussel 11 juni 2008, als Belgisch diplomaat betrokken bij 
Europese buitenlandpolitieke samenwerking (vanaf 1972), mede-opsteller 
Tindemansrapport (1975), permanent vertegenwoordiger van België bij de 
Gemeenschap/Unie (1987–1997); 

Prof.dr. André Szász, Amsterdam 30 januari en 26 november 2008, directeur internationale 
monetaire zaken De Nederlandsche Bank (1973–1994), plaatsvervanger van de 
president in het Comité van Presidenten van centrale banken van de Gemeenschap;  

Dr. E.P. Wellenstein, Den Haag 13 augustus 2008, Nederlands diplomaat (1950–1953), 
ambtenaar en later secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit (1953–1967), directeur-
generaal van de Commissie (1967–1976). 
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 PROLOOG 
 
1 Drie Europese vertogen 
 
 Politiek-filosofische vertooganalyses à la Foucault of Quentin Skinner zijn over het 
Europese spreken weinig voorhanden. 

Binnen het veld van de ‘Europese Studies’ zijn er wel politicologen, met name uit 
sociaal-constructivistische richting, die zich met vertooganalyse bezighouden. Dit loopt van 
casestudies naar afzonderlijke termen en metaforen tot de signalering van de rol van eurospeak bij 
de sociale uitsluiting van het publiek; zie bijvoorbeeld P. Chilton & M. Illyin, ‘Metaphor in 
political discourse: the case of the ‘common European house’’, Discourse and society 4 (1993) 1, 7-
31, respectievelijk Philippe C. Schmitter, ‘Imagining the future of the euro-polity with the help 
of new concepts’, in: G. Marks e.a. (eds.), Governance in the European Union, Londen 1996, 121-
150. De Deense politicoloog Waever onderscheidt in dit veld drie scholen; zie Ole Waever, 
‘Discursive approaches’, in: Antje Wiener & Thomas Diez (eds.), European integration theory, 
Oxford 2004, 197-215. Een eerste school onderzoekt welke argumenten politici gebruiken om 
over Europa te spreken; hiermee kan men posities en verschuivingen tussen verschillende 
(sociaal-economische) legitimaties voor Europa in nationale debatten in kaart brengen. Een 
tweede school onderzoekt hoe de buitenlandse politiek van Europese staten wordt beïnvloed 
door de plaats die Europa inneemt of kan innemen in het spreken over de eigen staat en natie. 
Een derde school onderzoekt hoe in ‘Brusselse’ of nationale vertogen een Europese identiteit 
wordt geconstrueerd; bijvoorbeeld op basis van een gezamenlijke geschiedenis, ten opzichte van 
een ‘Ander’ of als antwoord op globalisering. Van deze drie heeft de eerste school de meest 
systematische aanpak; programmatisch is: Thomas Diez, ‘Speaking ‘Europe’: The politics of 
integration discourse’, Journal of European public policy 6 (1999) 4, 598-613. 

De gehanteerde driedeling staten-confederalisme / burgers-federalisme / kantoren-
functionalisme rust niet op genoemde, veelal gedetailleerde literatuur. Het doel is hier ook 
anders en wezenlijk inleidend: het gaat erom het spreken over Europa een tot voor 1945 
teruggaande geschiedenis te geven, op stille bondgenootschappen van de vertogen – ook in hun 
wetenschappelijke kleed – met politieke of institutionele belangen te wijzen en een gedeelde 
blinde vlek te ontdekken. Een vroege variant van de driedeling treft men aan bij: Altiero Spinelli, 
The eurocrats. Conflict and crisis in the European Community, Baltimore 1966, 10-25. 
 
Staten, Burgers, Kantoren Oorsprong van het ‘Europa van de Staten’. Het confederale project van 
de Boheemse koning Podiebrad uit 1462 alsmede het ontwerp van Sully, minister van Hendrik 
IV, postuum verschenen in 1662, zijn opgenomen in de bloemlezing: Yves Hersant & Fabienne 
Durand-Bogaert (eds.), Europes. De l’antiquité au XXe siècle. Anthologie critique et commentée, Parijs 
2000, 68-74 en 90-95. Voor De Gaulles confederalisme uit de oorlogsjaren, zie de toespraken in 
Charles de Gaulle, Discours et messages I. Pendant la Guerre, 1940–1946, Parijs 1970. Voor Winston 
Churchills gedachten uit dezelfde tijd, zie bijvoorbeeld Hugo Young, This blessed plot. Britain and 
Europe from Churchill to Blair, Londen 1999, 11-13. Churchill bepleitte in december 1940 een 
stelsel van negen machten – de vijf grote natiestaten Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en 
‘Pruisen’ alsmede vier confederaties – die bijeen zouden komen ‘in a Council of Europe which 
would have a supreme judiciary and a Supreme Economic Council to settle currency questions 
etc.’ Zijn beroemdste Europese redevoering (‘Let Europe arise’) hield hij in Zürich, 19 
september 1946. 

Oorsprong van het ‘Europa van de Burgers’. De omslag in het denken over Europa na 1789 is 
helder gedocumenteerd in: J.J.A. Mooij, Het Europa van de filosofen, s.l. 2006, en Pim den Boer, 
Europa. De geschiedenis van een idee, Amsterdam 2003. Voor de federalistische ontwerpen en 
pleidooien van Saint-Simon en Victor Hugo, zie de bloemlezing van Pascal Ory (ed.), L’Europe? 
L’Europe, s.l. 1998, 7-61 en 157-207. Invloedrijk in het interbellum was Richard Coudenhove-
Kalergi, auteur van Pan-Europa (1923) en vele andere werken. Deze vertelt in zijn autobiografie 
(An idea conquers the world, 1953) hoe hij begin jaren twintig het Tsjecho-Slowaakse staatshoofd 
Masaryk opzocht met een plan voor Europese eenheid (‘U moet de Europese Washington 
worden’) en pas na diens berustende weigering zelf initiatieven nam. Voor de rol van het verzet 
tegen de nazi’s bij het naoorlogse federalisme, zie Frank Niess, Die europäische Idee – aus dem Geist 
des Widerstands, Frankfurt 2001. Een weerslag van discussies tussen intellectuelen over de 
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‘Europese geest’ kort na 1945 vindt men in E.H. Carr e.a., Nations ou fédéralisme, Parijs 1946 en in 
Julien Benda e.a., L’esprit européen. Rencontres internationales de Genève 1946, Neuchâtel 1947. Op die 
laatste conferentie waren onder meer de Franse intellectuelen Benda, Georges Bernanos en 
Maurice Merleau-Ponty, de Duitse filosoof Karl Jaspers, de Britse schrijver Stephen Spender, de 
Zwitserse schrijver-activist Denis de Rougemont, diens landgenoot de historicus Jean 
Starobinski en de Hongaarse marxist Georg Lukacs aanwezig. Na het Congres van Den Haag 
(1948) was het intellectuele moment voorbij. 

Oorsprong van het ‘Europa van de Kantoren’. Zie de vooraf genoemde titels van en over 
Beyen, Marjolin, Monnet, alsmede Herman Friedhoff, ‘Europa’s onbezongen held: Jan Willem 
Beyen (1897–1976)’, Internationale Spectator 53 (1999) 3, 155-160. Deze herinnert aan Beyens 
contacten in de oorlogsjaren met de grondlegger van het functionalisme, Mitrany (de 
Nederlander was directeur van Unilever, de Brit adviseur). 
 
Herkomst van enkele woorden. De term supranationaal werd gebruikt in het mijnbouwverdrag uit 
1951. Strikt genomen gold hij niet de Gemeenschap zelf, maar slechts de functie van de leden 
van de Hoge Autoriteit (art. 9 EGKS). Bij uitbreiding is hij echter opgevat als uitdrukking van 
de wens iets te scheppen tussen een gewone internationale organisatie en een federatie in. Zie 
een handvol juridische definities uit de jaren vijftig in: Ernst B. Haas, The uniting of Europe: 
political, social and economic forces 1950–1957, Stanford 1968, 32-34. Om politieke redenen is het 
begrip in latere verdragen niet meer opgenomen. In het Europese spreken heeft ‘supranationaal’ 
zich echter gehandhaafd. Het is vrijwel synoniem met het zelfverwijzende ‘communautair’ (van 
Fr. ‘Communauté’, Gemeenschap). 

De term institutionele driehoek duikt op in oktober 1979 in het rapport van de ‘Drie 
Wijzen’ over de Europese instellingen. Het moment houdt verband met de eerste rechtstreekse 
Europese verkiezingen, in juni 1979, waarna het Parlement behalve met de Commissie ook een 
rechtstreekse relatie met de Raad zou verwerven. Zie Jean-Paul Jacqué, ‘L’évolution du triangle 
institutionnel communautaire depuis l’élection du Parlement européen au suffrage universel 
direct’, in: C. Berr e.a., Études de droit des Communautés européennes. Mélanges offerts à Pierre-Henri 
Teitgen, Parijs 1984, 183-208, 183-184. De Duitse minister Fischer heeft het rond 2000 
geprobeerd met de term institutionelle Viereck, waarop de nationale parlementen de vierde punt 
zouden bezetten, maar heeft hiermee geen school gemaakt. 

Een waardevolle semantische analyse van het Europese taalgebruik tot 1970 biedt: N. 
Schumacher, ‘A lexicographer’s guide to political Europe’, Journal of Common Market studies 10 
(1972) 4, 297-313. De auteur bespreekt oorsprong en gebruik in officiële en andere politieke 
teksten van procesmatige begrippen als samenwerking, integratie, eenwording en vereniging en 
van doelbegrippen als Unie, Gemeenschap, Federatie, Confederatie. 
 
De dwang van de discipline Kantoordenken. Als grondlegger van het functionalisme geldt 
David Mitrany, A working peace system. Argument for the functional development of international 
organisations, Londen 1943. De auteur bepleitte het opzetten van internationale technische 
agentschappen die overheidsfuncties zouden overnemen. De territoriale schaal zou volgen uit de 
functie. Afspraken over treinverkeer bijvoorbeeld kon je het beste per continent maken en die 
voor televisie mondiaal. Als stelselmatig functionalist zag Mitrany weinig in gesloten regionale 
organisaties; die zouden slechts het nationalisme van de natiestaat op een hoger niveau herhalen. 
Vandaar zijn latere kritiek op de Gemeenschap, bijvoorbeeld in David Mitrany, ‘Delusion of 
regional unity’, in: Hugh Beesley e.a., Limits and problems of European integration, Den Haag 1963, 
37-46. 

Ernst Haas paste het functionalisme van Mitrany, tegen diens bedoeling in, toe op de 
totstandkoming van een politieke gemeenschap: Ernst B. Haas, The uniting of Europe: political, 
social and economic forces 1950–1957, Stanford 1958. Het resultaat, ‘neofunctionalisme’ genoemd, 
heeft theorievorming en taalgebruik lang gedomineerd, met ‘spill-over’ als grootste 
succesnummer. Voor een getuigenis over de respons in Haastermen gedurende hun Brusselse 
veldwerk in de jaren zestig, zie vier oud-studenten in: John Gerard Ruggie e.a., ‘Transformations 
in world politics: the intellectual contributions of Ernst B. Haas’, Annual review of political science 8 
(2005) 1, 271-296. In een nuttig recent overzicht van theorievorming werd nog opgemerkt: ‘For 
many, neo-functionalism and integration theory are virtual synonyms.’ (Ben Rosamond, Theories 
of European integration, Basingstoke/New York 2000, 50) 
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Voor de intellectuele betrekkingen tussen Commissievoorzitter Walter Hallstein en de 
neofunctionalisten, zie: Jonathan P.J. White, ‘Theory guiding practice: the neofunctionalists and 
the Hallstein EEC Commission’, Journal of European integration history 9 (2003) 1, 111-131. Zeker is 
dat de hoogste baas van de kantoren dit wetenschappelijke corpus kende en hoogachtte. 
Volgens de auteur waren de Haasstudenten Lindberg en Scheingold zelfs van invloed op 
Hallsteins dramatische blufpoker jegens De Gaulle, voorjaar 1965 (zie hfdst. 1, par. 3). 

Een exponent van het midden jaren tachtig heropgeleefde kantoordenken is 
Giandomenico Majone; zie zijn Regulating Europe, Londen/New York 1996, en vele andere 
publicaties. Voorzichtiger is Fritz W. Scharpf, Governing in Europe: effective or democratic?, Oxford 
1999, maar ook deze meent dat resultaatlegitimiteit niet alleen een ‘aanvulling’ maar zelfs een 
‘vervanging’ (188) kan zijn van inspraaklegitimiteit. Andere auteurs uit de governance-school zijn 
Simon Hix, Gary Marks en Liesbeth Hooghe. Het pleidooi van de Commissie, European 
governance: a white paper (COM (2001) 428) verscheen op 25 juli 2001. Voor een politiek-
filosofische analyse van de term governance, zie: Philippe Moreau Defarges, ‘Gouvernance: une 
mutation du pouvoir?’, Le débat (mei-aug. 2001) 115, 165-172.  
 
Statendenken. Het intergouvernementalisme, wetenschappelijke reactie van statenzijde op het 
neofunctionalisme, werd in de jaren zestig vertolkt door de Amerikaanse politicoloog Stanley 
Hoffmann met een beroep op gaullistisch Frankrijk. Kern ervan is een onderscheid tussen hoge 
en lage politiek; zie daarvoor de bibliografie bij dl. II, opening, inclusief twee van Hoffmanns 
vroege systematische essays. Mettertijd sloop de nuance binnen. In 1982, bij de 25ste verjaardag 
van het stichtingspact, moest de Amerikaan erkennen dat de Gemeenschap reële macht had en 
onverwachte veerkracht toonde; het beeld scheen hem ‘complex and messy’. (Stanley 
Hoffmann, ‘Reflections on the nation-state in Western Europe today’, Journal of Common Market 
studies 21 (sept.-dec. 1982) 1/2, 21-37, 21.) 
 De Amerikaan Andrew Moravcsik poogde het beeld weer ‘simpel en opgeruimd’ te 
krijgen, ten gunste van de intergouvernementele stelling dat de Europese samenwerking altijd 
ten dienste van de staten staat. In The choice for Europe. Social purpose and state power from Messina to 
Maastricht, Londen/New York 1998, zich baserend op Franse, Duitse en Britse diplomatieke 
stellingnamen, ontwaart Moravcsik in vijf grote Europese deals steeds hetzelfde patroon: de 
nationale voorkeuren weerspiegelen niet alleen geopolitieke maar ook economische belangen, de 
onderhandelingsuitkomst valt te verklaren uit relatieve macht van de staten, de keuze voor het 
type instellingen is speltheoretisch te duiden vanuit de gezochte mate van verplichting. 
Theoretische conclusies van zijn onderzoek – oorspronkelijk een Harvarddissertatie uit 1992 – 
al getrokken in: Andrew Moravcsik, ‘Preferences and power in the European Community: a 
liberal intergovernmental approach’, Journal of Common Market studies 31 (1993) 4, 473-524. De 
auteur noemt zich liberaal intergouvernementalist omdat hij de primaire drijfveer van de staten 
niet legt bij hun geopolitieke veiligheid, zoals de classic brand, maar bij de welvaart voor hun 
bevolkingen. Een belangrijk kritiekpunt op Moravcsik, zoals Jan Rood terecht opmerkt, is ‘dat 
hij zijn stellingname onderbouwt aan de hand van een beperkt aantal ‘dramatische’ besluiten, die 
gegeven de intergouvernementele setting waarbinnen zij plaatsvinden per definitie door de 
lidstaten worden gedomineerd.’ (Jan Rood, ‘Een einde aan de Europese integratie? 
Kanttekeningen bij het staatscentrisch paradigma in het integratiedebat’, Den Haag 2001, 29n51) 
 Alan Milward verdiepte het intergouvernementalisme in de twee sterke economisch-
historische studies The reconstruction of Western Europe, 1945–1951, Londen 1984 en The European 
rescue of the nation-state, Londen 1992. (Het tweede werk beslaat de periode tot 1957; hoe het 
inmiddels zit met de ‘redding van de natiestaat’ door Europa blijft open.) Milward droeg tevens 
bij aan de vertoogkritiek. Met name legt hij de vinger op de teleologische strekking van veel 
studies naar de beginjaren van de Gemeenschap. Functionalisten en federalisten zouden het 
afsterven van de natiestaat als noodzakelijk voorstellen, de geboorte van Europa als een nieuw 
tijdperk. Te weinig werd volgens Milward opgemerkt hoezeer Monnet, Spaak of De Gasperi, in 
de euroliteratuur als aartsvaders geëerd, vooral de wederopbouw van hun eigen natiestaat 
dienden. (Zie het prachtige hoofdstuk ‘The lives and teachings of the European saints’ in 
Milward, The European rescue, 318-344.) Droog constateert hij elders dat het eenvoudiger is de 
intellectuele geschiedenis van een paar federalistische clubjes te schrijven, waarvan je elke 
snipper papier kunt lezen, dan te begrijpen hoe ‘Europa’ resoneert bij de bevolkingen van de 
natiestaten (Alan Milward, ‘The springs of integration’, in: Peter Gowan & Perry Anderson (ed.), 
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The question of Europe, Londen/New York 1997, 5-20). De ironie wil dat deze criticus van het 
kantoor- en burgervertoog een jaar na verschijning van zijn beste boek werd benoemd tot 
officiële historicus van een van de staten, namelijk in het Cabinet Office van de Britse regering 
(oktober 1993). 
 
Burgerdenken. Voor het politieke belang van Europa’s juridische vorm, zie de vroege studies van 
Weiler: Joseph Weiler, ‘The Community system: the dual character of supranationalism’, 
Yearbook of European law 1 (1981), 267-306 en idem, ‘Community, Member States and European 
integration: is the law relevant?’, Journal of Common Market studies 21 (1982) 1/2, 39-56. (Dit 
laatste was een repliek op Hoffmann, in diens aanwezigheid, bij bovengenoemd symposium ter 
gelegenheid van vijfentwintig jaar verdrag van Rome.) De ‘definitieve’ versie van het argument 
is: J.H.H. Weiler, ‘The transformation of Europe’ in: idem, The constitution of Europe. ‘Do the new 
clothes have an emperor?’ and other essays on European integration, Cambridge/New York 1999, 10-101. 
Dit briljante essay, oorspronkelijk uit 1991, fileert de ‘transformaties’ die de gezamenlijkheid 
sinds 1950 tot 1990 doormaakte. Het is spijtig dat de auteur in later werk blijk geeft van een 
zekere nostalgie naar de Gemeenschap en zijn intellectuele kracht niet op de eigenaardigheden 
van de Unie loslaat. 

Voor de politieke rol van het Hof, zie behalve Weilers ‘The least dangerous branch: a 
retrospective and prospective of the European Court of Justice in the arena of political 
integration’, in: idem, The constitution, 188-218, tevens: Anne-Marie Burley & Walter Mattli, 
‘Europe before the Court: a political theory of legal integration’, International organisation 47 
(1003) 1, 41-76. 
 Voor de wetenschappelijke literatuur over de bouwsteen van een constitutionele orde, 
de Europese burger, zie de literatuur bij dl. III. 
 
Het tribunaal van de gebeurtenissen De beste studies naar de band tussen het historische en 
het politieke oordeel blijven de klassiekers: Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire. 
Essai sur les limites de l’objectivité historique, Parijs 1948 en J.G.A. Pocock, The Machiavellian moment. 
Florentine political thought and the Atlantic republican tradition, Princeton 1975. 

Aron maakt een driedeling in blinde vlekken voor de historiciteit van politiek. Het is té 
verleidelijk deze driedeling niet te verbinden met de drie Europese vertogen, te weten het 
sociaal-wetenschappelijke ‘Europa van de Kantoren’, het idealistische ‘Europa van de Burgers’ 
en het (pseudo)realistische ‘Europa van de Staten’. Aron: ‘Trois illusions empêchent de 
reconnaître l’historicité de toute politique. L’une est celle des scientistes qui imaginent une science 
(de la société ou de la morale) qui permettrait de fonder un art rationnel. L’autre est celle des 
rationalistes qui, plus tributaires qu’ils ne pensent de l’idéal chrétien, admettent sans réserves que 
la raison pratique détermine aussi bien que l’idéal de la conduite individuelle, celui de la vie 
collective. La dernière est celle des pseudo-réalistes, qui prétendent se fonder sur l’expérience 
historique, régularités fragmentaires ou nécessités éternelles, et accablent les idéalistes de leur 
mépris, sans voir qu’ils soumettent l’avenir à un passé moins conçu que reconstruit, ombre de 
leur scepticisme, image de leur propre résignation.’ (Introduction à la philosophie de l’histoire, 324-
325; curs. orig.) Alleen de conclusie, de beperking tot heden, toekomst respectievelijk verleden, 
ontbreekt. 
 
2 Drie Europese sferen 
 
 De buitensfeer Het Europese statengezelschap is het onderwerp van een groot deel 
van de moderne politieke geschiedschrijving. Een symbolische aftrap van dit immense corpus is 
Leopold von Ranke, Die grossen Mächte (1833), een essay over de Europese machtsbalans. De 
kerngedachte, die vanaf de achttiende eeuw voorkomt: ‘Gegen den Anwachs der Macht und des 
politischen Übergewichtes konnten die Mindermächtigen sich vereinigen. Sie schlossen 
Bündnisse, Assoziationen. Dahin bildete sich der Begriff des europäischen Gleichgewichtes aus, 
dass die Vereinigung vieler andern dienen müsse, die Anmassungen (..) zurückzudrängen. (..) In 
grossen Gefahren kann man wohl getrost dem Genius vertrauen, der Europa noch immer vor 
der Herrschaft jeder einseitigen und gewaltsamen Richtung beschützt, jedem Druck von der 
einen Seite noch immer Widerstand von der anderen entgegengesetzt, und bei einer Verbindung 
der Gesamtheit, die von Jahrzehnd zu Jahrzehnd enger und enger geworden, die allgemeine 
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Freiheit und Sonderung glücklich gerettet hat’. (Leopold von Ranke, Die grossen Mächte. Politisches 
Gespräch, Göttingen 1958, 11) 

Twee onderhoudende recente studies over diplomatie en vredescongressen zijn: Lucien 
Bély, L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe – XVIIIe siècles, Parijs 2007 
en Adam Zamoyski, Rites of peace. The fall of Napoleon and the Congress of Vienna, Londen 2007. 
Hoewel de praktijk van de machtsbalans minstens teruggaat tot de Italiaanse Renaissance, 
dateert de term uit de zeventiende eeuw. Hij komt voor bij Hugo de Groot en wordt in het 
Verdrag van Utrecht, dat in 1713 de Spaanse successieoorlogen beëindigde, officieel door de 
staten gebruikt. 

De term ‘Europees volkenrecht’ werd na 1648 gangbaar. De term ‘Europees 
publiekrecht’ komt uit Du droit public de l’Europe fondé sur les traités conclus jusqu’en l’année 1740 
(1746) van de Franse schrijver De Mably en vond ingang in het laat-achttiende-eeuwse politieke 
discours. Het concept is later door Carl Schmitt opgefleurd in het Latijn tot Ius publicum 
europaeum in zijn Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950). 
 De term ‘statengezelschap’ is een verwijzing naar de klassieke sociologische tegenstelling 
gemeenschap versus gezelschap en tegelijk naar de bekende studie The anarchical society. A study of 
order in world politics, New York 1977, van de Australische expert internationale betrekkingen 
Hedley Bull. Deze spreekt van een ‘society of states’ voor de situatie waarin staten zich in 
bepaalde opzichten als deel van een geheel beschouwen (zoals de vroegmoderne Europese 
staten ten opzichte van de niet-Europese staten zeker deden). Voor de Europese politiek werd 
de tegenstelling Gemeenschap/gezelschap eerder benut door Paul Taylor, The limits of European 
integration, Londen 1983. Deze reserveert ‘society’ echter niet voor de buitensfeer, maar voor de 
tussensfeer die hier als ‘ledenkring’ is aangeduid en mist aldus het specifieke van die laatste. 
 Europa als gedeelde culturele en historische ruimte is onderwerp van zeer veel 
literatuur. Voor het ‘idee Europa’, zie, behalve de hierboven onder de oorsprong van staten- en 
burgervertoog genoemde studies, bijvoorbeeld de bloemlezingen Rolf Hellmut Foerster (ed.), 
Die Idee Europa, 1300–1946. Quellen zur Geschichte der politischen Einigung, München 1963 en Pascal 
Ory (ed.), L’Europe? L’Europe, Parijs 1998 (teksten vanaf 1814). In Peter Burke, ‘Did Europe 
exist before 1700’, History of European ideas 1 (1980) 1, 21-29 – een ook overigens uitmuntend 
oprichtingsnummer – betoogt de Britse cultuurhistoricus: ‘‘Europe’ is not only a neutral 
geographical term but a word expressing a sense of group identity, a form of collective 
consciousness not unlike national consciousness, class consciousness, or the sense of belonging 
to a particular age group or generation.’ (21) Burke, geïnteresseerd in mentalités collectives meer dan 
in het ‘idee Europa’, stelt dat de term, na Grieks, incidenteel Romeins en middeleeuws gebruik, 
vanaf einde vijftiende eeuw een opgang maakte en gebruikt wordt door alle grote auteurs 
(Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Shakespeare, Vives). Hij verbindt dit prille bewustzijn met 
drie politieke ontwikkelingen: ten eerste, de inval van machten van buiten, i.c. de Turken (1453), 
ten tweede de ontdekking en exploratie van (nieuwe) niet-Europese ruimtes en culturen, i.c. 
Amerika (1492), ten derde, vanaf de zeventiende eeuw, politiek conflict binnen Europa en de 
dreiging van één heerser over het continent (eerst de Habsburgers, daarna Lodewijk XIV). 
(Waarna Europa zijn vrijheid in de machtsbalans ontdekt.) 

Een bijzonder boek over de ontwikkelings- en ordeningsprincipes van de Europese 
staats- en natievorming sinds de vroege middeleeuwen tot de moderne massademocratieën is 
Stein Rokkan, Staat, Nation und Demokratie in Europa. Die Theorie Stein Rokkans aus seinen 
gesammelten Werken rekonstruiert und eingeleitet von Peter Flora, Frankfurt 2000, met name 123-174. 
(Duitse vertaling van het Engelstalige boek dat het werk van de van origine Noorse politiek 
wetenschapper toegankelijk maakt.) Zeer nuttig is Rokkans begrip van de grens als menselijke 
organisatievorm, vanwege zijn onderscheid in territoriale grenzen (geografische ruimte) en 
sociale grenzen (lidmaatschapsruimte): ‘Die Geschichte der Strukturierung menschlicher 
Gesellschaften lässt sich gewinnbrengend als Interaktion zwischen geographischen Raümen und 
Mitgliedschaftsräumen untersuchen.’ (135) 

Men ziet hierin meteen de begripsmatige moeilijkheid van het Europa van de 
buitensfeer. Het is én een geografische ruimte, het continent, én een lidmaatschapsruimte, het 
‘Europese concert’ van de staten. Van beide liggen de grenzen niet vast, maar ze hangen wel 
nauw samen. Vandaar beweringen als: Rusland, Engeland en Turkije bewogen tussen 1600 en 
1900 naar Europa toe (of bewoog Europa naar hen toe?). Deze conceptuele dubbelheid hebben 
de lid-staten geërfd. Kort gezegd definieerde de Europese Gemeenschap van Zes van 1952 zich 
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als een nieuwe, selectere lidmaatschapsruimte binnen het wijdere Europa, maar bood ze tegelijk 
kans op toegang voor alle staten uit die wijdere kring – welke dat ook mochten zijn of worden. 
Zowel territoriaal als conceptueel was de geografische ‘buitengrens’ uit beeld. In zijn nieuwe 
bestaan als Unie, sinds 1992, is de ledenkring verplicht zichzelf behalve als sociale ruimte ook als 
geografische ruimte te denken. Vandaar dat de Europese kring ongemerkt is gaan functioneren als 
de opvolger van het ‘concert’, onder meer als bewaker van de Europese buitengrens. (Concreet 
voorbeeld: het was in 2008 de Unie die Oekraïne de status van ‘Europees land’ toekende.) 

De grens tussen Europese (lid)staten blijft fundamenteel als politiek ordeningsprincipe. 
Uit ervaring hebben de lidstaten geleerd dat grensgeschillen tussen leden en kandidaten voor 
toetreding van die laatste moeten worden opgelost. De gezamenlijkheid heeft er geen middel 
voor. Denk aan de complicaties vanwege het verdeelde Cyprus bij de huidige 
toetredingsonderhandelingen tussen de Unie en Turkije of aan de langdurig moeizame 
verhoudingen tussen Groot-Brittannië en Spanje vanwege Gibraltar of, nog eerder, aan de 
tussen Bonn en Parijs betwiste status van het Saargebied (een kwestie die niet toevallig met en 
tussen het sluiten van beide Europese stichtingsverdragen van 1951 en 1957 tot een oplossing 
kwam en moest komen, te beginnen met een briefwisseling tussen Schuman en Adenauer over 
het Saargebied op de dag van de ondertekening van het verdrag van Parijs). 
 
De binnensfeer Over de Gemeenschap – de instellingen, de stichters, de verdragen, het beleid, 
het budget, de Commissarissen, de ambtenaren – bestaan ontelbare boeken. Vooraf is al 
genoemd het belang van de verdragen voor het begrip van deze sfeer. Voor het zelfbeeld van de 
stichters en latere bevolkers verlaat men zich het best op memoires en getuigenissen. 

Bij figuren als Schuman, Monnet en Spaak is de wil te breken met de logica van 
machtsbalans en nationale soevereiniteit, die tot tweemaal toe had gefaald bij het voorkomen 
van een vernietigende wereldoorlog, een evidentie. Dit gevoelen is op tal van plaatsen aan te 
wijzen in de rijke interviewbundel Maria Grazia Melchionni & Roberto Ducci, La genèse des 
Traités de Rome. Entretiens inédits avec 18 acteurs et témoins de la négociation, Parijs 2008. Bijvoorbeeld 
bij Spaaks nummer twee bij de verdragsonderhandelingen, de Belgische baron Snoy: ‘Nous en 
avions tout à fait assez, dans les trois pays du Benelux, de servir de champ de bataille entre la 
France et l’Allemagne, pour vider des querelles qui n’étaient pas les nôtres, et qui nous coûtaient 
chaque fois des destructions effroyables. Par conséquent, nous étions pris par l’idée des Etats-
Unis d’Europe.’ (Snoy et d’Oppuers, 25 mei 1984, in: Melchionni & Ducci, La genèse des Traités, 
159-184, 167) 
 Literatuur over het Hof, behalve hierboven, met name te vinden bij dl. I, hfdst. 1, par. 2 
en hfdst. 3, par. 3. Over het Parlement meer bij dl. III, hfdst. 9. Over de Commissie, de enige 
van deze drie instellingen die de auteur van binnenuit kent, kunnen worden genoemd: Jean 
Joana & Andy Smith, Les commissaires européens. Technocrates, diplomates ou politiciens, Parijs 2002 
(uitstekend onderzoek naar verhouding persoonlijke kwaliteiten en institutionele 
eigenaardigheden); de bundel Neil Nugent (ed.), At the heart of the Union. Studies of the European 
Commission, Londen 2000; alsmede het inside-verslag Derk-Jan Eppink, Europese mandarijnen. 
Achter de schermen van de Europese Commissie, Tielt 2007. Dit laatste boek vertelt prikkelend maar 
toch liefdevol over machtsmechanismen en overlevingsstrategieën onder (hoge) ambtenaren 
rond een Commissaris, maar werd bij verschijning binnen Commissie én Parlement en door 
sommige Brusselse journalisten beschouwd als nestvervuiling. Het hoofdstuk over de 
totstandkoming van de postrichtlijn tussen 2000 en 2003 (‘De geliefde van de weduwen’, 131-
170) is verplichte kost voor studenten Europees recht. 

De bedenker van de naam ‘Gemeenschap’, voor wat op 9 mei 1950 bij gebrek aan beter 
nog een ‘pool’ voor kolen en staal, een ‘consortium’ of een ‘organisatie’ werd genoemd, was de 
hoogleraar Carl Ophüls, namens de Duitse delegatie lid van de juristengroep in de 
onderhandelingen voor het mijnbouwverdrag. Het woord had in het Duits de sterke connotatie 
van een organisch geheel en paste ook bij Schumans visie van een ‘samensmelting’ van 
belangen. Zie: C.F. Ophüls, ‘Zwischen Völkerrecht und staatlichem Recht. Grundfragen des 
europäischen Rechts’, Juristen-Jahrbuch 4 (1963/1964) 137-162, 154, bevestigd door: Walter 
Hallstein, ‘Zu den Grundlagen und Verfassungsprinzipien der Europäischen Gemeinschaften’, 
in: Walter Hallstein & H.-J. Schlochauer (ed.), Zur Integration Europas. Festschrift für Carl Friedrich 
Ophüls, Karlsruhe 1965, 1-18, 1. 
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De tussensfeer Over de ledensfeer, op de wijze zoals hier opgevat, is nauwelijks geschreven. 
Vermoedelijk hebben haar ongrijpbaarheid en tegenstrijdigheid, als ook ideologische 
vooroordelen van zowel communautaire als intergouvernementele zijde, de waarneming 
verhinderd. 

Toch was deze tussenwereld voor wie wilde zichtbaar vanaf dag één, in de Raad. Een 
vroege en scherpzinnige juridische analyse van door de Raad genomen besluiten in het kader 
van het verdrag maar er buiten om biedt: J.H. Kaiser, ‘Die im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten’, in: Hallstein & Schlochauer, Zur Integration Europas, 107-124. 
De auteur telde voor de drie Gemeenschappen samen van oprichting tot moment van schrijven 
64 besluiten genomen door de ‘in de Raad verenigde regeringsvertegenwoordigers van de 
lidstaten’. Tevens wijst Kaiser op de juridische specificiteit van de ledensfeer, halverwege 
volkenrecht en Gemeenschapsrecht. Een van deze besluiten, het zogenaamde versnellingsbesluit 
uit 1960, was eerder uitgebreid beschreven in: Leon N. Lindberg, The political dynamics of European 
economic integration, Stanford 1963, 167-205, juridische analyse op 182-183. Voor een precieze 
analyse van een recent besluit uit dezelfde categorie, zie: T.W.B. Beukers, ‘The invisible 
elephant. Member States’ collective involvement in the appointment of the Barroso 
Commission’, European constitutional law review 1 (2005), 217–225. De kwalificatie ‘onzichtbaar’ is 
zeer treffend. 

In 1966 formuleerde genoemde Kaiser de gedachte van de gezamenlijke lidstaten als 
Europa’s constituerende macht, in het briljante: J.H. Kaiser, ‘Das Europarecht in der Krise der 
Gemeinschaften’, Europarecht 1 (1966) 1, 4-24, met de onverbiddelijke conclusie (23): ‘Die 
Gesamtheit der Mitgliedstaaten steht über den Gemeinschaften.’ Een zeldzaam juridisch 
handboek dat de lidstaten gezamenlijk wel als ‘instelling’ opvoert is W.T. Eijsbouts, J.H. Jans & 
F.O.W. Vogelaar, Europees recht; algemeen deel, Groningen 2006, 35-38. De auteurs beperken zich 
(uit de aard der opdracht) tot het verdragsmatige handelen van de lidstaten gezamenlijk. 
 
Een vroeg werk over de Europese buitenlandpolitieke samenwerking, het eerste beleidsveld van de 
ledenkring buiten het verdrag, is Philippe de Schoutheete, La coopération politique européenne, 
Brussel 1980. De auteur was er nauw bij betrokken, als Belgisch diplomaat in Bonn en Brussel 
en proche van Etienne Davignon, de opsteller van het rapport uit 1970 dat het wantrouwen 
tussen de Franse en de Gemeenschapsgezinde diplomaten slechtte. Studies erover zijn David 
Allen e.a. (eds.), European political cooperation: towards a foreign policy for Western Europe, Londen 1982 
en Alfred Pijpers e.a., European political cooperation in the 1980s. A common foreign policy for Western 
Europe?, Dordrecht 1988.  

Voor het andere vroege (informele) beleidsveld van de kring, de monetaire 
samenwerking uit de jaren zeventig en tachtig, zie van de Nederlandse centrale bankier André 
Szász, De euro. Politieke achtergronden van de wording van een munt, Amsterdam 2001, 31-103 alsmede 
de contemporain historicus P. Ludlow, The making of the European Monetary System. A casestudy of 
the politics of the European Community, Londen 1982. Szász trekt grote lijnen en maakt ze levend 
door sprekende details, Ludlows boek vindt zijn kracht in focus op het jaar 1978, waarin 
Giscard en Schmidt, met de Britse premier Callaghan en de (Britse) Commissievoorzitter 
Jenkins, het Monetaire Stelsel (her)opzetten. 
 
De Toppen en Europese Raad, hoogste uitdrukking van de tussensfeer, kregen meteen veel 
aandacht van journalisten – gevoelig voor plaatsen van zichtbare publieke macht – maar 
beduidend minder van wetenschappers. In vergelijking met de boekenkasten over Commissie, 
Parlement, Hof en zelfs de gewone Raad bleef het forum van de gezamenlijke nationale leiders 
veronachtzaamd, terwijl het naar veler oordeel tot het machtscentrum van de Unie is 
uitgegroeid. ‘To take only two examples: a four-hundred page book purporting to give a 
comprehensive account of the political system of the European Union, deals with the European 
Council in two pages. This, however, is one page more than another recent treatise on decision-
making in the European Union’ (Peter Ludlow, The Laeken Council, Brussel 2002, 5; de auteur 
verwijst naar: Simon Hix, The political system of the European Union, Londen 1999 en John Peterson 
& Elizabeth Bomberg, Decision-making in the European Union, Basingstoke/New York 1999). Peter 
Ludlow ontwikkelde zich tot onbetwiste chroniqueur van de Europese Raad. Na 
bovengenoemd boek uit 1982 over de oprichting van het Monetaire Stelsel vanuit de Europese 
Raad – van een belangrijk besluit waren in dit toch al informele gremium slechts drie personen 
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op de hoogte! (93) – verloor hij zijn fascinatie niet, getuige een informatieve reeks van 
commentaren en boeken over afzonderlijke Europese Raden uit de jaren 1990 en 2000. In zijn 
inleidende beschouwing in het ‘Laeken’-boek spreekt Ludlow van ‘a European government’ (3). 
Een vroege analyse, die de tand des tijds verbluffend doorstaat, zijn de ‘Premières réflections sur 
le Conseil européen’ van de hand van de langjarige secretaris-generaal van de Commissie, Emile 
Noël, in zijn Les rouages de l’Europe. Comment fonctionnent les institutions de la Communauté européenne, 
Brussel/Parijs 1976, 43-54. Een decennium later schreven twee politieke wetenschappers Simon 
Bulmer & Wolfgang Wessels, The European Council. Decision-making in European politics, 
Basingstoke/Londen 1987; voor hen was de ‘evolution into the most politically authoritative 
institution of the EC’ (2) evident. Voor een juridische analyse van de ‘innesteling’ van de 
Europese Raad in de Gemeenschapsstructuur, zie: W.T. Eijsbouts, ‘De Raad van 
Opperhoofden. Over het regeringsstelsel van de Unie’, in: A.K. Koekkoek (ed.), Bijdragen aan een 
Europese Grondwet. Staatsrechtconferentie 2000, Deventer 2000, 59-87. Een uitgebreide studie naar 
ontstaan en functioneren van het gremium, mede gebaseerd op journalistieke observatie sinds 
1970, is het proefschrift van Jan Werts, The European Council, Atlanta/Amsterdam 1992. Terwijl 
de auteur in 1992 nog aarzelde het beestje te typeren (‘Its legal nature and form are still 
extremely nebulous’, 175), is hij in de geactualiseerde, gelijknamige publiekseditie (Londen 2008) 
stelliger. Werts besteedt veel aandacht aan de juridische vorm van de interactie tussen de 
instellingen dus aan de manier waarop de Europese Raad krachten ‘naar binnen’ kan geleiden; 
zijn beide boeken bevatten tevens nuttige overzichten van de belangrijkste gebeurtenissen per 
Top. Bij de betreffende boekpresentatie (Den Haag, 15 oktober 2008; ongepubliceerd 
manuscript) stelde de Nederlandse oud-minister van buitenlandse zaken Ben Bot: ‘de Europese 
Raad ontleent zijn kracht en gezag misschien wel het meest aan het feit dat hij geen deel 
uitmaakt van de officiële institutionele structuur’, want: ‘het Europese paard [van de 
Gemeenschap] moest soms wat in toom worden gehouden, maar had soms juist wat aansporing 
nodig.’ 
 
  
 



 281 

I HET GEHEIM VAN DE TAFEL 
 
 De overgang naar de meerderheid  
 Voor de opvattingen van de klassieke natuurstaatdenkers over stichting, veto en 
meerderheid – hun werken in vele edities beschikbaar – zie met name: Thomas Hobbes, 
Leviathan, 1651, hfdst. 13 en 16-18; John Locke, Second treatise of government, 1690, hfdst. 2 en 8; 
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, hfdst. I.5, I.6, II.7 en IV.2 en idem, Considérations 
sur le gouvernement de Pologne, 1771, hfdst. 9.  
 De analogie tussen de natuurstaat en de eigentijdse buitenlandpolitieke jungle werd door 
de natuurstaatdenkers zelf benadrukt. Zo weerlegde Locke de kritiek op de natuurstaatgedachte 
als volgt: ‘It is often asked as a mighty objection, where are, or ever were there any men in such a 
state of nature? To which it may suffice as an answer at present, that since all princes and rulers of 
independent governments all through the world, are in a state of nature, it is plain that the world 
never was, nor ever will be, without numbers of men in that state.’ (Locke, Second treatise, hfdst. 
2, curs.orig.) Zie ook Hobbes, Leviathan, hfdst. 13. Begin negentiende eeuw sprak de parallel nog 
vanzelf, blijkens G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 333. 
 De moeilijkheid uit de natuurstaat te geraken werd door Rousseau als volgt 
geformuleerd: ‘Omdat elk individu enkel en alleen die vorm van bestuur waardeert die strookt 
met zijn eigenbelang, ziet hij moeilijk welke voordelen hij uit de voortdurende beperkingen die 
door goede wetten worden opgelegd kan behalen. Om een ontluikend volk de gezonde 
beginselen van de politiek te laten waarderen en de grondregels van de staatsraison te laten 
volgen, zou het gevolg moeten kunnen worden tot de oorzaak. Het maatschappelijk besef, dat 
het maaksel van de institutie hoort te zijn, zou zelf aan de institutie ten grondslag moeten liggen, 
en de mensen zouden voorafgaand aan de wetten reeds moeten zijn wat ze door de wetten 
horen te worden.’ (Rousseau, Du contrat social, II.7) Volgens hem kon deze vicieuze cirkel alleen 
worden doorbroken door geweld of een beroep op een goddelijke macht. 
 De hypothese van de uittreding uit de natuurtoestand in een ver verleden werkte voor 
Hobbes c.s. tegelijk als verklaring en als rechtvaardiging van de politieke orde. Sinds men getuige 
was van stichtingen in het heden, dus in elk geval sinds de Amerikaanse en Franse revoluties van 
1787 en 1789, werkte de verklaring niet meer en dient de hypothese alleen nog de morele 
rechtvaardiging van de staat. Dit geeft het gebruik van de natuurtoestand in de twintigste-
eeuwse politieke filosofie iets droogs, onhistorisch. Te denken valt aan het zeer invloedrijke 
John Rawls, A theory of justice, Massachusetts 1971 met zijn ‘sluier van onwetendheid’ of aan 
Robert Nozick, Anarchy, state, and utopia, New York 1974, 3-146. Welke positie men ook in dit 
politiek-filosofische debat over een rechtvaardige orde inneemt, het gedeelde kader is een 
individualistisch contractdenken dat niet goed raad weet met het historische ontstaan van de 
staat. De stichting blijft onbegrepen, de échte sprong uit de natuurtoestand een mysterie. 
 Een scherp oog voor deze blinde vlek toonde Samuel P. Huntington, Political order in 
changing societies, New Haven/Londen 1968. Huntingtons boek was niet toevallig een onderzoek 
naar de instabiliteit van pril onafhankelijke en zich snel moderniserende niet-westerse staten in 
de jaren 1950 en 1960, waar burgeroorlogen en staatsgrepen wél een levende realiteit waren en 
waar pijnlijk zichtbaar werd dat vrijheden en rechten alleen kunnen bestaan binnen een legitieme 
publieke orde. Onder invloed van het westerse fiasco in Afghanistan en Irak groeit de 
empirische belangstelling voor staatsvorming de laatste jaren opnieuw. Een goede graadmeter, 
gezien het talent van de auteur de intellectuele modes een stap voor te zijn, is Francis Fukuyama, 
State building. Governance and world order in the 21st century, New York 2004. 
 De vicieuze cirkel tussen volk en staat waar elke echte stichting in gevangen zit, is wel 
briljant becommentarieerd in Hannah Arendt, On revolution, New York 1963, 141-214. De grote 
theoretica van het begin schrijft over de Amerikaanse stichters: ‘The very fact that the men of 
the American Revolution thought of themselves as ‘founders’ indicates the extent to which they 
must have known that it would be the act of foundation itself, rather than an Immortal 
Legislator or self-evident truth or any other transcendent, transmundane source, which 
eventually would become the fountain of authority in the new body politic.’ Haar conclusie: ‘It 
is futile to search for an absolute to break the vicious circle in which all beginning is inevitably 
caught, because this ‘absolute’ lies in the very act of beginning itself.’ (204) Het is een goede 
intellectuele aansporing voor deze geschiedenis van een Europees begin. 
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1 DE OVERSTAP 
 
1 Aan tafel 
 
 Voor de onderhandelingen van het eerste stichtingspact in de zomer van 1950, zie van 
de Nederlandse onderhandelaar (met Franse coauteur): Dirk Spierenburg & Raymond Poidevin, 
Histoire de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Une expérience 
supranationale, Brussel 1993, 7-52. Analytisch goed en precies is: Hanns Jürgen Küsters, ‘Die 
Verhandlungen über das institutionelle System zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl’, in: Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 1950–51/Beginnings of the 
Schuman-Plan, Baden-Baden 1988, 73-102. Zie van andere hoofdrolspelers: Monnet, Mémoires, 
373-392 en Adenauer, Erinnerungen I, 409-426, die zelf de anekdote vertelt van de 
verdragsondertekening op een witte bladzijde. Voor verdere achtergrond van het Schumanplan 
en de Parijse onderhandelingen, alsmede voor de onderhandelingen van het verdrag van Rome 
(1955–1957), zie de bibliografie bij hfdst. 4, par. 1 en par. 3. 
 Over ontstaan, plaats en werking van het ambassadeurscomité (Coreper), zie het 
juridische proefschrift Jaap de Zwaan, The Permanent Representatives Committee. Its role in European 
Union decision-making, Amsterdam 1995. Communautaire bezwaren uit de beginjaren ertegen – bij 
de Commissie al snel afnemend, bij het Parlement van langere duur – uiteengezet in: S. Patijn, 
De uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement, Rotterdam 1973, 16-18; deze noemt de 
‘vele filippica’s’ (181n62) van afgevaardigde Van der Goes van Naters begin jaren zestig. Recent 
over plaats in de Raad: Fiona Hayes-Renshaw & Helen Wallace, The Council of Ministers, 
Basingstoke/New York 2006, 72-82, Martin Westlake & David Galloway, The Council of the 
European Union, Londen 2006, 201-216. 
 De eerste theoreticus die de paradoxale ontwikkeling van Europa in de jaren zestig – 
juridische federalisering onder aanvoering van het Hof versus politieke confederalisering onder 
druk van De Gaulle – overtuigend duidde, was Weiler in J.H.H. Weiler, ‘Community, Member 
States and European integration: Is the law relevant?’, Journal of Common Market studies 21 (1982) 
1/2, 39-56. Hij bracht de momenten van besluitvorming en van naleving samen als twee fasen 
in één proces. Het argument is verder ontwikkeld in idem, ‘The transformation of Europe’ 
(1991), later opgenomen in idem, The Constitution of Europe, 10-101, met name 16-39. Daar lost 
Weiler de paradox op met een elegant beroep op Hirschmans model van exit en voice: zodra de 
juridische uitweg was afgesloten eisten de staten een stem op. Ook Weiler miskent echter dat 
zowel de juridische voorrang van het Europese recht als de noodzaak van consensus bij de 
politieke besluitvorming een keuze was voor de sterkste gezamenlijke binding. 
 
2 De geest 
 
 Het relaas van de coup van het Europese Hof van Justitie in 1963–1964 is gebaseerd op 
arrest 26/62 van 5 februari 1963, Van Gend & Loos/Administratie der Belastingen en arrest 
6/64 van 3 juni 1964, Costa/ENEL, zoals met conclusies van de advocaten-generaal Römer 
respectievelijk Lagrange opgenomen in Recueil de la jurisprudence de la Cour des Communautés 
européennes 9 (1963), 3-59 en 10 (1964), 1141-1199. Elk handboek Europees recht bespreekt deze 
klassiekers, zie goed en uitgebreid Anthony Arnull, The European Union and its Court of Justice, 
Oxford 2006, 159-183. Een vroege, invloedrijke constitutionele duiding: Eric Stein, ‘Lawyers, 
judges and the making of a transnational constitution’, American journal of international law 75 
(1981) 1, 1-27. (Deze leermeester van Joseph Weiler werd in 1913 geboren in Bohemen in het 
Oostenrijks-Hongaarse rijk, studeerde als Tsjech aan de Karelsuniversiteit van Praag en vertrok 
in 1939, net op tijd, naar de Verenigde Staten waar hij, Amerikaan geworden, op het State 
Department werkte en hoogleraar rechten werd aan Ann Arbor.) 
 Interpretaties van Van Gend & Loos als moment van stichting en bluf: W.T. Eijsbouts, 
Het verdrag als tekst en als feit, Amsterdam 2002, 11-12 en Hans Lindahl, ‘Acquiring a Community: 
The acquis and the institution of European legal order’, European law journal 9 (2003), 433-450. 
De laatste schrijft zeer juist over het gebruik van de tijd door het Hof: ‘The very act which gives 
rise to a novel and autonomous European legal order transfers the birth of this order, as novel 
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and autonomous, to the past, and then goes ahead to assert that direct effect is but an 
‘implication’ of the origin. But as the Member States, when signing the Treaty of Rome, in no 
way understood themselves to be instituting an autonomous legal order, Van Gend & Loos refers 
back to ‘a past which never has been a present’.’ (439) (De verwijzing is naar Merleau-Ponty.) 
 Voor het zelfbeeld van het Hof ten tijde van zijn coup, zie de president in A.M. Donner, 
‘The constitutional power of the Court of Justice of the European Communities’, Common 
Market law review 11 (1974) 1, 127-140 en een Frans lid (later president) in Robert Lecourt, 
L’Europe des juges, Brussel 1976, met name 250-298. Met een mooi beeld schrijft Donner over 
Van Gend & Loos dat het Hof ‘het raam opengooide’ van een kamer die de regeringen liever 
hadden gereserveerd voor diplomatieke onderhandeling en geschillenbeslechting tussen 
regeringen en Gemeenschapsinstellingen (132). Lecourts beste understatement: ‘le juge n’a rien 
inventé.’ (305) 
 Voor de aanvaarding van het beginsel van voorrang van Europees recht door de hoogste 
hoven in België (1971), Italië (1973), Duitsland (1974, met uitzondering van grondrechten) en 
Frankrijk (1975) zie Lecourt, L’Europe des juges, 289-298 en J. Mertens de Wilmars, ‘Het aandeel 
van de Belgische juristen in de totstandkoming van de Europese Gemeenschappen’, in: C.H. 
Nothomb e.a., De rol der Belgen en van België bij de Europese opbouw, Brussel 1981, 145-165. 
 Latere toetreders tot de Gemeenschap lieten zich niet door het Hof overbluffen, maar 
verplichtten zich tevoren ‘any decision or expression of opinion by the European Court’ 
betreffende de betekenis en werking van het verdrag te onderschrijven, zoals sectie 3 (2) van de 
Britse European Communities Act uit 1972 bepaalde. Toch dienden ook daar de hoogste hoven 
zich over het voorrangsbeginsel uit te spreken. Bij die gelegenheid, in 1974, vond de Britse 
Master of the Roll Lord Denning een krachtige metafoor: ‘the Treaty is like an incoming tide. It 
flows into the estuaries and up the rivers. It cannot be held back’. In Groot-Brittannië blijft dit 
debat levendig, vanwege de historisch gegroeide identificatie van de nationale soevereiniteit met 
het eigen Parlement als hoogste wetgevende instantie; voor een juridische analyse, zie Jan 
Herman Reestman, ‘The sovereignty of Parliament after the entry of the United Kingdom into 
the European Communities: past or future?’, Yearbook of European studies 1 (1988), 149-178. Ook 
het verschil tussen de continentale en Engelse rechtsculturen gaf frictie, zo erkende de eerste 
Britse rechter aan het Europese Hof in een boeiende lezingenreeks. Over de in Van Gend & 
Loos uitgeroepen rechtsorde zei hij tegen zijn Londense publiek: ‘I agree that the announcement 
of a new legal order recalls more the oratory of a Jacobin demagogue than the measured 
statement of a court of law.’ (Lord Mackenzie Stuart, The European Communities law, Londen 
1977, 4.) Zelf kwam de Judge deze cultuurstrijd te boven, want verderop in zijn betoog 
rechtvaardigt hij de stap van het Hof op de gebruikelijke gronden. 
 Het in 2004 door de Vijfentwintig ondertekende grondwetsverdrag bepaalde in art. I-6: 
‘De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar 
toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.’ Deze 
bekroning van het voorrangsbeginsel, tijdens de onderhandelingen toch al een punt van zorg in 
Londen en Kopenhagen, ging ten onder met het constitutionele idee zelf. Voor het 
Lissabonverdrag uit 2007 beperkten de lidstaten zich tot een verklaring over de jurisprudentie 
van het Hof betreffende voorrang (Verklaring 17). 
 
3 De lege stoel 
 
 Een eerdere versie van hfdst. 1, par. 3 is gepubliceerd in European constitutional law review 
4 (2008) 1, 98-126; de auteur dankt redacteur Jan Herman Reestman en vertaler Jeremy B. 
Bierbach voor hun commentaar.  
 
Crisis en compromis. Het feitenrelaas van de lege-stoel-crisis tot en met de akkoorden van 
Luxemburg is gebaseerd op (1) officiële documenten, (2) verslagen van tijdgenoten, (3) 
historische studies en (4) memoires en getuigenissen. 

Documenten: het Bulletin EEC, jaargangen 1965 en 1966, bevat officiële verklaringen en 
perscommuniqués van Raad, Commissie en Parlement, het Franse communiqué van 1 juli 1965, 
de verklaring van de Vijf van 26 oktober, de tekst van het akkoord van 29 januari 1966, korte 
weergave van persconferenties na Raadsvergaderingen. Auteur beschikt tevens over 
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ongepubliceerde kopieën van het uitgebreide, door het Raadssecretariaat opgestelde verslag van 
de beslissende vergaderingen te Luxemburg, 17–18 en 28–29 januari 1966. 

Contemporaine verslagen: John Lambert, ‘The constitutional crisis 1965–66’, Journal of 
Common Market studies 4 (1966) 3, 195-228 en John Newhouse, Collision in Brussels. The Common 
Market crisis of 30 June 1965, Londen 1967. Beide auteurs putten uit journalistieke bronnen; 
Lambert is goed ingevoerd in Commissiekringen en Newhouse, een Amerikaan met standplaats 
Parijs, heeft veel oog voor de driehoek Parijs, Bonn, Washington. 

Historische studies: rijk is Jean-Marie Palayret e.a. (eds.), Visions, votes and vetoes. The 
empty chair crisis and the Luxembourg Compromise forty years on, Brussel 2006. De bundel bevat onder 
meer reconstructies van gebeurtenissen en motieven per lidstaat op basis van diplomatieke 
archieven; waardevolle bijdragen van Türk over Duitsland, Palayret over Frankrijk en Harryvan 
over Nederland. Een analyse van de crisis in de context van de gespannen jaren 1963–1969 
biedt N. Piers Ludlow, The European Community and the crises of the 1960s. Negotiating the Gaullist 
challenge, Londen/New York 2006. 

Memoires: Couve de Murville, Une politique étrangère, 329-339; Spaak, Combats inachevés, II 
407-414; Marjolin, Le travail d’une vie, 343-353; Peyrefitte, C’était De Gaulle, I en II, passim; de 
Duitse staatssecretaris Rolf Lahr, ‘Die Legende vom ‘Luxemburger Compromiß’’, Europa-Archiv 
8 (1983) 223-232. Commissievoorzitter Hallstein schreef geen memoires; zijn visie over 
Europese eenwording en meerderheid in Walter Hallstein, United Europe. Challenge and opportunity, 
Cambridge Ma./Londen 1962 en idem, Die Europäische Gemeinschaft, Düsseldorf/Wenen 1974, 
met name 62-73. Zie tevens de zuiver juridische analyse van de dichtbij Hallstein staande 
rechtsgeleerde C.F. Ophüls, ‘Die Mehrheitsbeschlüsse der Räte in den Europäischen 
Gemeinschaften’, Europarecht 1 (1966) 3, 193-229. Deze ‘bewees’ dat het veto het einde van de 
Gemeenschap betekende en eigenlijk onmogelijk was. 
 
Passage. De term ‘constitutionele crisis’ werd reeds in 1966 gebruikt door: Joseph H. Kaiser, 
‘Das Europarecht in der Krise der Gemeinschaften’, Europarecht 1 (1966) 1, 4-24, 23 
(‘Verfassungkrise’) en Lambert, ‘The constitutional crisis’. 
 Voor de rol van de Commissie in de lege-stoel-crisis, zie: Nina Heathcote, ‘The crisis of 
supranationality’, Journal of Common Market studies 5 (1966) 2, 140-171; Karlheinz Neureither, 
‘Transformation of a political role: reconsidering the case of the Commission of the European 
Communities’, Journal of Common Market studies 10 (1972) 3, 233-248; N. Piers Ludlow, ‘De-
Commissioning the empty chair crisis. The Community institutions and the crisis of 1965–
1966’, in: Palayret, Visions, votes and vetoes, 79-96. 
 Voor de geheime constitutionele eed van de Vijf van oktober 1965, zie Newhouse, 
Collision in Brussels, 141-142. ‘This changes everything’, citeert deze een Franse diplomaat. 
Overigens was met de weigering van de Vijf het stichtingspact als regeringen onder elkaar te 
herzien het debat hierover onder juristen niet beslecht. Het Europees Hof vond in 1976 
gelegenheid uit te spreken dat verdragswijziging uitsluitend volgens de verdragsregels kan 
plaatsvinden (arrest Defrenne-II), maar overtuigde niet allen. Voor een intergouvernementele 
interpretatie en een communautaire repliek uit 1980, zie Marguerite Deliège-Sequaris, ‘Révision 
des traités européens en dehors des procédures prévues’ en Jean-Victor Louis, ‘Quelques 
considérations sur la révision des traités instituant les Communautés’, in Cahier du droit européen 
16 (1980), 539-552 resp. 553-558. 
 
Interpretaties. Het (communautaire) dédain voor het Compromis van Luxemburg als hoogstens 
een agreement to disagree zij geïllustreerd met vijf voorbeelden door de tijd heen: 
- ‘selbst zu einer (..) politischen Minimallösung ist es nicht gekommen. In der Grundsatzfrage 
der Mehrheitsbeschlüsse enthält das Kommuniqué weder ein gentlemen agreement noch ein 
konform abgestimmtes Arrangement, sondern eine Konfrontation widersprechender Auffassungen’ 
(Ophüls, ‘Die Mehrheitsbeschlüsse’, 1966); 
- ‘Te Luxemburg was men het dus alleen eens over het feit dat men het niet eens kon worden’ 
(Paul Van de Meerssche, De Europese integratie, 1945–1970, Leuven 1971, 258); 
- ‘Il n’y a toujours pas de ‘compromis’ de Luxembourg. Il y a simplement un constat de 
désaccord, ou tout au plus accord pour constater le désaccord’ (Emile Noël, ‘Réflexions sur le 
processus de décision dans le Conseil des Communautés européennes’, in: Claude Berr e.a., 
Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Parijs 1984, 345-354, 346); 
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- ‘(..) qui est généralement connu sous le nom de ‘compromis’ de Luxembourg. En réalité, plus 
que d’un compromis véritable, il s’agissait plutôt d’une juxtaposition des différentes thèses’ 
(Bino Olivi & Alessandro Giacone, L’Europe difficile. La construction européenne, Parijs 2007, 90); 
- ‘a short declaration (..) which amounted to an agreement to disagree’ (Desmond Dinan, Ever 
closer Union. An introduction to European integration, Basingstoke/New York 2006, 51). 
Deze opsomming zou met honderden vergelijkbare opmerkingen zijn aan te vullen. 
 Toch zijn er ook positievere interpretaties van het akkoord. Onder juristen is de 
opvatting van het Compromis van Luxemburg als ‘constitutionele conventie’ vroeg geopperd in 
Kaiser, ‘Das Europarecht’, 24, en uitgebreid verdedigd in Thomas Beukers, ‘To agree or not to 
agree’. Twee gevallen van constitutionele praktijk in de EU, doctoraalscriptie Universiteit van 
Amsterdam 2004. Het Compromis – net als de Europese Raad – als inbreuk van oude 
diplomatieke praktijken in het gemeenschapsleven in het sterke C.A. Colliard, ‘L’irréductible 
diplomatique’, in: Berr e.a., Mélanges Teitgen, 109-126, met name 124-126. Voor een instemmende 
politicoloog, zie Paul Taylor, The limits of European integration, New York 1983: ‘The Luxemburg 
Accord proved to be a durable and realistic arrangement’ (40). Ook historici hebben zich niet 
verbaasd getoond over de plaats en duurzaamheid van het Compromis, zie bijvoorbeeld in 
algemene zin Alan S. Milward & Vibeke Sorensen, ‘Interdependence or integration? A national 
choice’, in: Alan S. Milward e.a., The frontier of national sovereignty. History and theory 1945–1992, 
Londen/New York 1993, 1-32. 
 
Doorwerking van het Compromis. Voor (elementen uit) het standaardrelaas van de nageschiedenis 
van het Compromis tussen 1966 en 1987 – heerschappij, neergang en vermeend happy end van 
verdragsrechtelijke zuiverheid – zie: W. Nicoll, ‘The Luxembourg Compromise’, Journal of 
Common Market studies 23 (1984) 1, 35-43 (deze hoge ambtenaar op het Raadssecretariaat wees op 
het bijeffect van het zich in de Raad opstapelende werk); De Ruyt, L’Acte unique, 112-118; 
Anthony L. Teasdale, ‘The life and death of the Luxembourg Compromise’, Journal of Common 
Market studies 31 (1993) 4, 567-579; Hayes-Renshaw & Wallace, The Council of Ministers, 259-299. 
De stemming van 18 mei 1982 vanuit het perspectief van de overstemde Britten in Wall, A 
stranger in Europe, 9-17. Een sprekend verslag van de ambiance in Straatsburg tijdens Mitterrands 
Europese geloofsbelijdenis uit mei 1984 in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 mei 1984, ‘Der 
verblüffende Wandel Präsident Mitterrands: Die Erfinder des Vetos in der Gemeinschaft wollen 
davon abkommen’. De Europese Akte, per 1 juli 1987 van kracht, voorzag voor vijf 
verdragsartikelen een meerderheidsbepaling: behalve het nieuw ingevoegde art. 100A EEG voor 
interne-markt-wetgeving betrof het de bepalingen voor vrij verkeer van werknemers, diensten 
en kapitaal (oud art. 49, 59 en 70 EEG) alsmede voor lucht- en zeevaart (oud art. 84 EEG). 

Voor het Compromis na 1987 als een schim boven de onderhandelingstafel, interview 
met Jean-Paul Jacqué door auteur, 24 juli 2008, en Jean-Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union 
européenne, Parijs 2001, 272. De auteur was directeur van de juridische dienst van het 
Raadssecretariaat en zat in die hoedanigheid jarenlang bij de ambassadeursvergadering aan tafel. 
Ook volgens een aanwezige Nederlandse landbouwminister (1994–1998) zweefde het 
Compromis steeds onuitgesproken boven tafel in de landbouwraad (Jozias van Aartsen, gesprek 
met auteur, 12 september 2007). 

Informatie over de Gibraltarkwestie die in 1999 de Spanjaarden het ‘Luxemburgse veto’ 
deed inroepen tegen een luchtvaartrichtlijn ontleend aan schriftelijke mededelingen door 
Thomas Beukers aan auteur, 11 september 2008, op basis van diens ongepubliceerd 
onderzoeksmateriaal voor een dissertatie Europees recht, Universiteit van Amsterdam (2009). In 
dezelfde periode sleepte Spanje het ‘Gibraltar’-argument met de haren erbij om de Europese 
overnamerichtlijn tegen te houden. Dit werd minder geapprecieerd, maar mede daardoor werd 
de zaak tussen juni 1999 en juni 2000 in de Raad opgehouden. Zie ook: The Independent, 20 juni 
1999, ‘Spain blocks EU’s merger reform’. Voor een precedent uit 1987 (nota bene in de week na 
de inwerkingtreding van de Europese Akte), zie: The Washington Post, 2 juli 1987, ‘EC measure to 
ease consensus takes effect; dispute raises fear that dream of European unity is fading’; The 
Times 3 juli 1987, ‘González plan to avoid clashes with Britain’; The Guardian, 3 december 1987, 
‘Rock talks take a pounding’. 

De gegevens over de Poolse suikerbietenzaak uit november 2005/februari 2006 zijn 
ontleend aan: interview met Jacqué, 24 juli 2008; schriftelijke mededelingen Thijs van der Plas 
(juridisch adviseur Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Unie) aan auteur, 11 
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augustus en 8 september 2008; AP, 24 november 2005, ‘EU strikes landmark deal to reform 
sugar market; Polish News Bulletin, 21 februari 2006, ‘Poland opposes EU sugar market reform’; 
Agra Europe, 24 februari 2006, ‘Sugar reform legally adopted after Polish ‘veto’ scare’. 
 
 
2 DE SPRONG 
 
1 Een toverspreuk 
 
 Het relaas van de ratificatie van de Amerikaanse grondwet van 1787, met de bijzondere 
rol van artikel VII, is gebaseerd op: Bernard Bailyn (ed.), The debate on the Constitution. Federalist 
and Antifederalist speeches, articles and letters during the struggle over ratification, 2 dln., New York 1993; 
Alexander Hamilton, John Jay & James Madison, The Federalist Papers, Charles R. Kesler & 
Charles Rossiter (ed.), New York 1999; R. Ketcham (ed.), The Anti-Federalist Papers and the 
Constitutional Convention debates, New York 1986; Forrest McDonald, E pluribus unum. The formation 
of the American Republic, Indianapolis 1979; Michael Lienesch, New order of the ages. Time, the 
constitution and the making of modern American political thought, Princeton 1988; Cecelia Kenyon, 
‘Introduction to ‘The Antifederalists’. The political thought of the Antifederalists’, in: Stanley 
Elkins e.a. (eds.), Men of little faith. Selected writings of Cecelia Kenyon, Amherst/Boston 2002, 68-131. 
Met name Forrest McDonald benadrukt overtuigend dat de eenheid van de Amerikaanse natie 
in 1787 geen historisch gegeven was maar de fortuinlijke uitkomst van politieke strijd. Zie ook 
het voorwoord van het prachtige Joseph J. Ellis, Founding Brothers. The revolutionary generation, New 
York 2000. 
 Een uitstekende studie naar werking en ontwikkeling van het politieke begrip ‘volk’ van 
de zestiende eeuw tot aan het We the people uit 1787, is: Edmund S. Morgan, Inventing the people. 
The rise of sovereignty in England and America, New York 1988. 
 Voor de verbazing van Europese diplomaten over de snelheid van de Amerikaanse 
omwenteling, zie bijvoorbeeld een brief van 26 november 1787 van de Franse zaakgelastigde 
Louis-Guillaume Otto aan zijn minister in Parijs (opgenomen in Bailyn, I, 420-422): ‘Misschien 
zouden we hen alleen het ongeduld moeten verwijten waarmee ze op hun toekomstige grandeur 
vooruitlopen.’ 
 
2 De gastheer op het bordes 
 
 De Europese verdragen bevatten alle een artikel dat de inwerkingtreding regelt. Genoemd 
kunnen worden art. 99 EGKS, art. 247 EEG en art. R EU, in 1997 omgenummerd tot het 
huidige art. 52 EU. Deze zijn min of meer gelijkluidend. Alleen de eerste wijdde een opmerking 
aan wat te doen in geval van een mislukte ratificatie: ‘Au cas où tous les instruments de 
ratification n’auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du 
présent Traité, les gouvernements des Etats ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les 
mesures à prendre.’ (art. 99 EGKS, 3e alinea) Hier legde men het probleem dus op het bord van 
de ja-zeggende staten, niet bij alle samen. Aangezien het in 1951 een stichtingspact betrof, zou 
een besluit de nee-zeggers achter te laten geen inbreuk op de bestaande juridische orde hebben 
betekend, zoals sindsdien wel. 
 De integrale tekst van het ontwerpverdrag van Spinelli uit 1984 is op tal van websites 
beschikbaar (bijv. www.spinellifootsteps.info). Inwerkingtreding bij meerderheid was voorzien 
in art. 82, herziening in art. 84. Meer over ontstaansgeschiedenis en invloed in Jean-Marie 
Palayret, ‘Entre cellule Carbonara et conseiller des Princes: impulsions et limites de la relance 
européenne dans le projet Spinelli d’Union politique des années 1980’, in: Gérard Bossuat & 
Georges Saunier (eds.), Inventer l’Europe. Histoire nouvelle des groupes d’influence et des acteurs de l’Union 
européenne, Brussel 2003, 355-382. Zelf constateerde Spinelli verbitterd hoe weinig de regeringen 
in de Europese Akte van zijn ontwerp behielden. De bijna-tachtig-jarige voelde zich begin 1986 
als de old man uit Hemingways parabel: ‘van de grote vis hebben de haaien alleen de graten laten 
zitten.’ (382) 
 Aan de Europese Conventie, de regeringsconferentie van 2004 en het grondwettelijk 
verdrag zijn talloze publicaties gewijd. Voor de reconstructie van het debat over 
inwerkingtreding en herziening is gebruik gemaakt van het verbatim van de conventiedebatten 
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zoals gepubliceerd op de website van het Europese Parlement (www.europarl.europa.eu); van de 
officiële documenten van de Conventie, inclusief tussenversies, amendementen en individuele 
bijdragen, zoals gepubliceerd op een nog steeds toegankelijke website (european-
convention.eu.int); van de officiële documenten van de regeringsconferentie zoals beschikbaar 
op de website van de Raad (www.consilium.europa.eu). Voor de deals achter de schermen en 
anekdotes uit de wandelgangen kan men terecht bij (1) boeken van individuele conventieleden, 
(2) journalistieke reconstructies en (3) bijdragen van betrokken ambtenaren. Uit de eerste 
categorie: Valéry Giscard d’Estaing, La Constitution pour l’Europe, Parijs 2003, tekst met lange 
inleiding; Olivier Duhamel, Pour l’Europe, Parijs 2003, idem met dagboek en puntige 
commentaren; Alain Lamassoure, Histoire secrète de la Convention européenne, Parijs 2003, 
breedsprakig. Uit de tweede categorie: toppenchroniqueur Peter Ludlow, The Laeken Council, 
Brussel 2002; oud-correspondent van de Financial Times Peter Norman, The accidental Constitution, 
Brussel 2003; Libération-verslaggever Alain Dauvergne, L’Europe en otage, Parijs 2004. Uit de 
derde categorie: Guy Milton & Jacques Keller-Noëllet, The European Constitution – its origins, 
negotiation and meaning, Londen 2005, een vaste hand; Jean-Claude Piris, The Constitution for Europe. 
A legal analysis, Cambridge 2006, zeer precies; en de uitputtende, 1300 pagina’s tellende studie 
Giuliano Amato, Hervé Bribosia & Bruno De Witte (eds.), Genesis and destiny of the European 
Constitution, Brussel 2007, met bijdragen over de totstandkoming van individuele 
verdragsartikelen door leden van het Conventiesecretariaat en de betreffende 
Commissietaskforce, nuttige overzichten van uitzonderingsbepalingen, plus een uitgebreide 
bibliografie (1281-1285). 
 Volledige ontwerpgrondwetten door Conventieleden met een inwerkingtreding bij 
meerderheid: Robert Badinter, Une constitution européenne, Parijs 2002, tevens CONV 307/02 van 
30 sept. 2002, art. 84, en Andrew Duff, bijlage van CONV 234/02 van 8 sept. 2002, art. 19. De 
denkoefening van de Commissie uit december 2002 verscheen onder de codenaam ‘Penelope’, 
in: A. Mattera (ed.), ‘Pénélope’: Projet de Constitution de l’Union européenne, Parijs 2003, 171-339. Voor 
het interne verzet in het college van Commissarissen, observaties van de auteur. Zie tevens het 
contrast met de mededeling van de Commissie aan de Conventie, die zich beperkte tot de 
oproep ‘diep’ over het risico van een gestrande ratificatie na te denken (COM(2002)728 van 4 
dec. 2002). 
 Het feitelijke inwerkingtredingsartikel werd in het presidium van de Conventie 
besproken op 27 maart 2003 en verscheen in CONV 647/03 van 2 april 2003, artikel G. In de 
versie CONV 802/03 van 12 juni 2003 was het nieuwe derde lid, dat de Europese Raad 
opdraagt zich in geval van ratificatieproblemen over de zaak te buigen, verdwenen. Het 
verscheen weer, verhuisd naar een aparte verklaring, in het slotdocument CONV 850/03 van 18 
juli 2003. Voor de strijd achter de schermen tussen Dehaene en Sir John Kerr over deze 
clausule, interview met Hervé Bribosia (lid Conventiesecretariaat) door auteur, 24 februari 2004. 
Dat het Ierse voorzitterschap van de regeringsconferentie met het zinnetje in de maag zat, blijkt 
niet alleen uit het feit dat het in de indirecte rede werd geplaatst. Dublin schreef tevens in een 
voetnoot dat dit een van de drie verklaringen was die de Conventie aan het ontwerpverdrag had 
gehecht – een mededeling die bij beide andere verklaringen in kwestie niet werd gedaan. (Vgl. in 
CIG 81/04 van 16 juni 2004 bijlage 56 punt J met bijlagen 12 en 48.) Over het onduidelijke lot 
van de clausule na de sluiting van het akkoord, zie De Standaard, 22 juni 2004: ‘In Ierse kringen 
werd maandag [21 juni] gezegd dat over die verklaring geen akkoord was. Volgens de 
Commissie en diverse lidstaten is de verklaring wel goedgekeurd.’ Voor het lot van de verklaring 
in de regeringsconferentie van 2007, schriftelijke mededeling Guy Milton (Raadssecretariaat) van 
12 november 2008 aan auteur. 
 Voor scenario’s in geval van een nee-stem tijdens de ratificatie, zie bijvoorbeeld Charles 
Grant, What happens if Britain votes No? Ten ways out of a constitutional crisis, Londen 2005 (februari) 
en Bruno De Witte, ‘The process of ratification and the crisis options: a legal perspective’, in: 
Deirdre Curtin, Alfred E. Kellerman & Steven Blockmans, The EU Constitution: the best way 
forward?, Den Haag 2005, 21-38. 
 
 
3 DE BRUG 
 
1 Meester van het verdrag 
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 Dat de formele wijzigingsregels van een grondwet de aard van een politieke orde 
blootleggen, wordt helder uiteengezet in G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, 
Gouda 1998, 47-60. Het onderscheid tussen ‘constituerende macht’ en ‘geconstitueerde macht’ 
werd gesystematiseerd door Sieyès in 1788–1789 en in de praktijk gebracht tijdens de Franse 
Revolutie. Wel moet Sieyès’ rol als ‘ontdekker’ van het onderscheid worden genuanceerd in het 
licht van eerdere Amerikaanse ervaring (Conventie van 1787, staatsconventies) en terminologie 
(‘constituent power’, schreef in 1777 Thomas Young, een radicaal uit Pennsylvanië), aldus 
Claude Klein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Parijs 1996, 7-18. 

De noodzaak van een herzieningsmechanisme geldt evenzo voor politieke ordes die uit 
meerdere staten bestaan. Voor wijziging van internationale verdragen waarin ze partij zijn, 
kunnen staten formeel art. 39-41 van de Conventie van Wenen, het ‘verdragenverdrag’ uit 1969, 
inroepen. Het politieke probleem van verandering is echter niet juridisch op te lossen. Een 
statenstelsel dat niet bij machte is de historisch veranderende krachtsverhoudingen tussen de 
deelnemers een vorm te geven riskeert geen stagnatie, maar oorlog. Voor een scherpzinnige 
analyse van deze kwestie voor het Europese statengezelschap na ‘Versailles’, zie Josef L. Kunz, 
‘The problem of revision in international law, American journal of international law 33 (1939) 1, 33-
55. Kunz stelt (in 1939!): ‘It is hardly an exaggeration to state that the whole post-war history of 
Europe is made up of the struggle of revisionism against status quo.’ (34) Men ziet in contrast een 
van de grote vondsten van de nieuwe naoorlogse Europese verdragen: het beginsel van 
verandering werd positief gewaardeerd (door het leggen van een einddoel in de verre toekomst) 
en gold niet langer als laakbaar revisionisme. Zodoende konden juist voorstanders van het 
verdrag van Rome strijden voor zijn herziening, terwijl de bewijslast dat dit niet nodig was 
terechtkwam bij de verdedigers van de status quo. 

De Europese verdragen kenden alle min of meer dezelfde zware herzieningsregels. 
Genoemd kunnen worden art. 95 EGKS, art. 236 EEG en art. N EU, in 1997 omgenummerd 
tot het huidige art. 48 EU; het EG-verdrag heeft geen separaat wijzigingsartikel meer en hangt af 
van het overkoepelende EU-verdrag. Voor het kantelmoment uit 1985 was de herzieningsregel al 
wel enige keren in stilte benut. Het betrof de samenvoeging van de afzonderlijke instellingen van 
de drie Gemeenschappen tot één Raad en één Commissie (‘Fusieverdrag’, 1965) alsmede 
wijzigingen van budgettaire en financiële bepalingen (1971 en 1977) en van het statuut van de 
Investeringsbank (1978). Dit waren technische aanpassingen die, afgezien misschien van de 
eerste in Gemeenschapskringen, niet als politiek herzieningsmoment werden beleefd. 

Wat betreft de herzieningsregels van ‘gewone’ internationale organisaties: het Handvest 
van de Verenigde Naties kan worden gewijzigd bij meerderheid van tweederde van de lidstaten, 
met vetorecht voor de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (art. 108 en 109 VN-
handvest). Voor meerderheidswijziging van gespecialiseerde internationale organisaties, zie 
onder meer art. xxviii IMF-akkoord, art. 36 ILO-constitutie en art. x WTO-agreement. Deze 
voorbeelden staan ook in een op verzoek van de Commissie opgesteld rapport over de 
Europese herzieningsregels: Yves Mény (ed.), Reforming the Treaties’ amendment procedures, Fiesole 
2000. Dit invloedrijke rapport benadrukt enerzijds het unieke karakter van de Unie en bepleit 
anderzijds meerderheidsherziening naar het voorbeeld van én federale staten én andere 
internationale organisaties. Aldus mist men precies de politieke originaliteit van de Unie – noch 
federatie noch gespecialiseerde organisatie – die zich onder meer uit in de dwang van 
gezamenlijke vernieuwing. In programmatische zin werd hierop wel gewezen door Eijsbouts, 
Het verdrag als tekst en als feit, 27 (‘een keurslijf van gezamenlijkheid in evolutie’). Voor het 
onderscheid tussen de Unie en gespecialiseerde VN-organen in dit verband, zie P.J.G. Kapteyn, 
Een Europese grondwet: retoriek en realiteit, Amsterdam 2002, 10 en 25. 

 
2 Coup in Milaan 
 
 Het relaas van de Top van Milaan van 28–29 juni 1985 is gebaseerd op (1) officiële 
documenten, (2) krantenartikelen, (3) memoires en (4) studies. Zoals gebruikelijk bij dit type 
onderhandelingen spreken de versies elkaar op sommige punten tegen; steeds is geprobeerd te 
kiezen voor de waarschijnlijkste variant. Voor de plot is dit niet ernstig: over de stemming en de 
erdoor veroorzaakte verbijstering zijn de bronnen eensluidend. 



 289 

Officiële documenten, te vinden in betreffende jaargang van het EEC Bulletin: Conclusies 
Europese Raad van Fontainebleau, 25–26 juni 1984; Ad hoc comité voor institutionele zaken, 
‘Rapport aan de Europese Raad van Brussel, 29–30 maart 1985’; Conclusies Europese Raad van 
Milaan, 28–29 juni 1985. 

Krantenartikelen, alle uit 1985: Financial Times 28 juni en 1 juli; The Guardian 29 juni; The 
Times 29 juni, 1 en 4 juli; The Economist 6 juli; The New York Times 30 juni; Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 1 juli; Le Figaro 1 juli; Libération 1 juli; Le Monde 2 juli; Le Soir 2 juli. 

Memoires: Thatcher, The Downing Street years, 536-559, tête-à-tête met Craxi op 549; Howe, 
Conflict of loyalty, 397-410 en 443-458; Wall, A stranger in Europe, 41-72; Attali, Verbatim, I, 787-
830; Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, Berlijn 1995, 373-374; Delors, Mémoires, Parijs 2004, 
202-228 (‘L’Acte unique: mon traité favori’); Charles Rutten, Aan de wieg van Europa en andere 
Buitenlandse Zaken. Herinneringen van een diplomaat, Amsterdam 2005, 166-171 (Nederlands 
permanent vertegenwoordiger bij de Gemeenschap). 

Sir Geoffrey Howe observeerde hoe sommige regeringsleiders tijdens de 
verdragsonderhandelingen einde 1985 publiekelijk voor de macht van het Europese Parlement 
opkwamen maar zich binnenskamers anders opstelden: ‘in truth all the heads of government 
had a common interest in maintaining their own joint and several authority, as represented by 
the powers of the European Council.’ (455) In de bondige formule van het ‘gezamenlijk en 
afzonderlijk gezag’ vat Howe precies de dubbelheid die het geheim uitmaakt van de Europese 
Raad sinds Milaan. 

Studies: Jean De Ruyt, L’Acte unique européen, Brussel 1987, 47-91, 106-110; Nicolas 
Colchester & David Buchan, Europe relaunched. Truths and illusions on the way to 1992, Londen 1990, 
14-25; Jan Werts, The European Council, Amsterdam/Atlanta 1992, 183-189. 

Wat betreft de onderschatting van het vitale passagemoment dat de stemming in Milaan 
betekende: het standaardwerk Hayes-Renshaw & Wallace, The Council of Ministers spreekt van de 
‘occasional oddity’ van meerderheidsstemming in de Europese Raad (55). Ook in Westlake & 
Galloway, The Council of the European Union wordt de Top van Milaan met twee andere 
gerangschikt onder de speciale gevallen: ‘The basic ethos of consensuality has broken down on 
only a few occasions in the life of the European Council to date.’ (187) Zulke handboeken 
willen vertellen hoe het ‘normaal’ gaat en vergeten dat elke beslissende wending in het leven – 
voor personen én instituties – vrucht is van een uitzonderlijk moment. 
 
3 Botsen en sluipen 
 
 Een goede politiek-juridische uiteenzetting van de strijd om de Europese 
herzieningsmacht wordt geboden door Neil MacCormick, Questioning sovereignty. Law, state and 
nation in the European Commonwealth, Oxford 1999, met name hfdst. 6 en 7 (resp. ‘A very British 
Revolution’ en ‘Juridical pluralism and the risk of constitutional conflict’). Hij betoogt (120), een 
eigen vroegere opvatting nuancerend: ‘we need not run out of law (and into politics) quite as 
fast as suggested by radical pluralism. The potential conflicts and collisions that can in principle 
occur between Community and member-states do not occur in a legal vacuum, but in a space to 
which international law is also relevant. Indeed, it is decisively relevant, given the origin of the 
Community in the Treaties and the continuing normative significance of pacta sunt servanda, to 
say nothing of the fact that in respect of their Community membership and otherwise the states 
owe each other obligations under international law.’ Zie ook idem, ‘Risking constitutional 
collision in Europe?’, Oxford journal of legal studies 18 (1998) 3, 517-532. Mededelingen over het 
colloquium van het Europese Hof ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de verdragen 
van Rome, 26–27 maart 2007, door prof.dr. P.J.G. Kapteyn aan auteur, gesprek 3 juni 2008 en 
brief 9 februari 2009. (Een kopie van de betreffende deelnemerlijst in collectie auteur.) 
 Vrijwel alle algemene handboeken Europees recht bespreken de ‘Solange’- en 
‘Maastricht’-arresten van het Duitse Constitutionele Hof. Over de totstandkoming van het 
Europese grondrechtenhandvest – verre oplossing van het in ‘Solange-I’ blootgelegde conflict – 
zie van de Franse regeringsvertegenwoordiger in de betreffende Conventie Guy Braibant, La 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Parijs 2001. Een briljant en geruchtmakend 
commentaar op het Maastricht Urteil is: J.H.H. Weiler, ‘Does Europe need a Constitution? 
Demos, telos and the German Maastricht decision’, European law journal 1 (1995) 3, 219-258, met 
in voetnoot 2 een verwijzing naar de toen reeds omvangrijke literatuur. 
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 Voor het gebruik van de ‘flexibiliteitsclausule’ (art. 235 EEG, art. 308 EG) voor 
bevoegdhedenuitbreiding na 1972, zie Weiler, The constitution of Europe, 51-56. Het debat over de 
Kompetenz-Kompetenz, dat sterk leeft in de Duitse Länder, was een van de redenen dat de Duitse 
regering in 2000, bij het sluiten van het verdrag van Nice, aandrong op een toekomstige 
verdragsherziening en zich in 2001, met België, sterk maakte voor het bijeenroepen van een 
Europese grondwetgevende Conventie, waarin ook nationale parlementariërs – dus inclusief 
leden uit de Bondsraad waarin de Länder vertegenwoordigd zijn – zitting zouden hebben. 
 
4 De loopbrug  
 
 Voor het debat over de wijzigingsregels in de Europese Conventie en de 
regeringsconferentie van 2004, zie de onder hfdst. 2 genoemde bronnen en publicaties. 
 Het feitelijke herzieningsartikel verscheen in de Conventie als artikel F in CONV 
647/03 van 2 april 2003. Het idee ook in de toekomst conventies te voorzien kwam uit de 
werkgroep nationale parlementen, zie CONV 353/02 van 22 oktober 2002, punt 36. Een 
tussenversie van het artikel, na het debat van 25 april, was CONV 725/03 van 27 mei, art. IV-6. 
Een tweede debat over herziening vond plaats op 5 juni. Daarna verschijnt het extra zinnetje 
over de rol van de Europese Raad in geval van ratificatieproblemen, zie CONV 802/3 van 12 
juni. Tezelfdertijd duiken de twee passerelles op in art. I-24 van CONV 797/1/03. De laatste, 
felbevochten wijziging uit de Conventie dateert van de slotdag, vgl. CONV 847/03 van 8 juli, 
art. IV-6, met CONV 848/03 van 9 juli, art. IV-6: het betrof de toevoeging van een avis conforme 
van het Parlement wanneer de Europese Raad besluit dat de beoogde verdragswijziging niet 
ingrijpend genoeg is om een Conventie bijeen te roepen. Voor de brief annex noodkreet van 
Amato, Brok & Duff aan Giscard over lichte herziening, zie CONV 833/03 van 24 juli. 

De regeringsconferentie besloot onder Italiaanse impuls in november 2003 de passerelles 
uit I-24 onder de wijzigingsregels te scharen als art. IV-7bis en tevens een lichte 
herzieningsprocedure toe te voegen als IV-7ter, zie bijlagen 30 en 31 van CIG 52/03 ADD 1 
van 25 november 2003 (voorstel Rome) en bijlagen 35 en 36 van CIG 60/03 ADD 1 van 9 
december 2003 (uitkomst). Voor deze episode, inclusief een Italiaanse poging de Europese Raad 
bij meerderheid over lichte wijzigingen te laten besluiten, zie het verslag van de Italiaanse 
permanent vertegenwoordiger Rocco Cangelosi, ‘Il progetto di Trattato costituzionale, la 
Presidenza italiana e la Conferenza intergovernativa: da Roma a Bruxelles: cronaca di un 
negoziato’, La Comunità internazionale 58 (2003) 4, 533-560, 545-546. 

Na de mislukte ratificatie van het grondwetsverdrag zijn de nieuwe wijzigingsregels 
integraal terechtgekomen in het Lissabonverdrag. Pikant is dus dat de Europese Raad, menend 
tijdens de Top van juni 2007 het verdrag van alle ‘grondwettelijke elementen’ te hebben 
ontdaan, toch de instelling Conventie heeft laten voortbestaan. (Zie Conclusies van de Europese 
Raad, Brussel 21-22 juni 2007, Bijlage I, 1, alsmede art. 48 EU, lid 3, als gewijzigd door Verdrag 
van Lissabon, Official Journal 17.10.2007 C 306 39.) 

Opmerkelijk is dat de door de Conventie vastgestelde wijzigingsregels juist bij haar 
academische vrienden – en enkele van haar voornaamste leden – geen goede pers hebben. 
Typerend is het harde slotoordeel van deze Belgische hoogleraar Europees recht aan het EUI te 
Florence: ‘All in all, there is much ground for pessimism about the capacity of the European 
Union to reform itself after this Constitutional Treaty has come into force. In the years to come, 
the Convention and the IGC of 2002/4 could be severely blamed for their failure to allow for 
further evolution of the European Union.’ (Bruno De Witte, ‘Revision’, European constitutional law 
review 1 (2005) 136-140, 139) Vergelijkbare geluiden in de onder hfdst. 2 genoemde bundel van 
Amato, Bribosia & De Witte: Renaud Dehousse (Sciences-Po, Parijs) stelt dat de Unie ‘devra 
franchir le Rubicon et faire sauter le verrou de l’unanimité’ (947) en ook volgens Paul Magnette 
(UL Bruxelles) is het ‘impératif’ (1079) de wijzigingsregels te wijzigen. Deze auteurs redeneren 
vanuit de binnensfeer en miskennen zo het groeiende vermogen tot zelfvernieuwing van de 
gezamenlijkheid, de fundamentele stappen in de machtsverschuiving van pouvoirs constituants naar 
pouvoirs constitués (toekomstige conventies, rol Europese Raad voor lichte wijziging, 
loopbruggen), kortom, de versterking van de gezamenlijkheid ten opzichte van de leden. 
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II LOTSWISSELINGEN 
 
 In de stroom van de tijd 
 Voor de politieke omgang in de Renaissance met de ‘Fortuin’, zie – behalve het werk 
van Machiavelli zelf – het al genoemde meesterwerk van Pocock, The machiavellian moment. Het 
onderscheid in fasen en manieren waarop Machiavelli voorstelt op onverwachte gebeurtenissen 
te reageren is ontleend aan Robert Orr, ‘The time motif in Machiavelli’ (1969) in: Martin 
Fleisher (ed.), Machiavelli and the nature of political thought, New York 1972, 185-208. 

De analogie van de drieledige Europese beweging naar gezamenlijk historisch optreden 
met individuele overgangsriten rust op de duiding van die laatste in Arnold Van Gennep, Les 
rites de passage, Parijs 1981 (oorspr. 1909) en Victor W. Turner, The ritual process. Structure and anti-
structure, Chicago 1969. 
 Het onderscheid tussen grote politiek–kleine politiek komt uit de realistische stroming 
in de politieke wetenschappen. In discussies over Europese politiek werd het gebruikt door 
auteurs die, tegen Monnet en het neofunctionalistische gedachtengoed van ‘spillover’ in, de 
harde grens tussen de economische verdragsfeer en de soevereine buitenlandse politiek wilden 
benadrukken. Van deze auteurs zoekt de Amerikaan Stanley Hoffmann het onderscheid in de 
emotie, de Fransman Raymond Aron in de vraag naar de soevereine beslisser in crisistijd. 
Hoewel beide elementen van belang zijn, raakt het tweede het dichtst de omgang met het lot. 

Hoffmann in 1964: ‘What has made the enterprise [de Gemeenschap van de Zes] both 
successful and limited is the essential difference between economic behavior and theory, and 
political behavior and theory. On one side of the fence we deal with quantifiable interests – 
capable of being calculated, compensated, bargained in fractions or in toto (..). On the other side 
of the fence we find those intangible interests of state which are of quite another order. For they 
involve the passions that are the stuff of tragedy: prestige and hybris, domination and 
independence. They concern issues that can hardly be compromised’. (Stanley Hoffmann, 
‘Europe’s identity crisis’, (1964) in: idem, The European Sisyphus. Essays on Europe, 1964–1994, 
Boulder Co. 1995, 9-50, 33.) Beknopter was zijn (retorische) vraag uit 1966: ‘Is it [de 
Gemeenschap] condemned to be, at best, a success in the economic realm but a fiasco in ‘high 
politics’ (..)?’ (idem, ‘Obstinate or obsolete? The fate of the nation-state and the case of Western 
Europe’ (1966), in: Mette Eilstrup-Sangiovanni, Debates on European integration. A reader, 
Basingstoke 2006, 134-159, 152.) 

Aron sloot na 1950 de totstandkoming van een Europese federatie op termijn niet uit. 
Voor hem, als voor velen van zijn generatie, betekende het echec van 1954 een keerpunt. In 
1962 schreef Aron, in een politiek-filosofische bespreking van de Europese Gemeenschappen: 
‘Appelons souveraine l’autorité suprême qui légifère: aucune des assemblées prévues par les trois 
traités (..) ne possède de pouvoir législatif. (..) Appelons souveraine l’instance constitutionnelle qui, 
en cas de crise ou de conjoncture d’exception, prend les décisions nécessaires au renouvellement 
des institutions ou au bien commun dans le cadre des institutions existantes. (..) Appelons 
souverains l’homme ou les quelques hommes qui détiennent effectivement le pouvoir suprême, 
qui, selon la pratique ordinaire ou exceptionnelle, prennent les décisions qui engagent le destin 
de la collectivité (fabrication de bombe atomique, reconnaissance de l’indépendance algérienne): 
là encore, la souveraineté de chacun des Six est intacte. (..) Il nous importait seulement de 
rappeler que les transferts, à supposer que l’on emploie cette expression, sont réduits à peu de 
choses (certaines fonctions, exécutives et fédératives, de nature surtout technique et 
économique) et que, si la souveraineté est définie comme pouvoir suprême de décider en cas de 
crise, elle subsiste, entière, dans les Etats nationaux.’ (Raymond Aron, Paix et guerre entre les 
nations, Parijs 1962, 731-732.)  

Terecht benadrukten deze auteurs het primaat van de politiek over de economie en 
keerden zij zich tegen de illusie van een procedurele of technische depolitisering. Twee 
kanttekeningen. Ten eerste: ook ogenschijnlijk economische besluiten, zoals de oprichting van 
een gemeenschappelijke markt of munt, kunnen omwille van ‘politieke’ motieven worden 
genomen. Minister van economie Zijlstra, voor Nederland aan tafel van de eerste Raad van de 
mijnbouwgemeenschap: ‘vanuit het gezichtspunt van de economische logica was die 
gemeenschap een onding. (..) De scheppers van de partiële integratie beseften dit zeer wel. Hier 
werd een fundamentele politieke daad gesteld, waarnaar de verdere ontwikkelingen zich zouden 
moeten richten.’ (Jelle Zijlstra, Per slot van rekening. Memoires, Amsterdam 1992, 54-55) 
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Tweede kanttekening: de ontwikkelingen staan niet stil. De uitgangspunten van de 
realisten zouden inmiddels tot gewijzigde (tussen)conclusies over de Europese politiek kunnen 
leiden. De Unie is de Gemeenschap niet. Het is wat dat betreft spijtig dat Aron, die in 1976 
overleed, zijn indrukwekkende oordeelsvermogen niet meer op latere ontwikkelingen, zoals de 
ontwikkeling van de Europese Raad als beslisser en het Parlement als wetgever, heeft kunnen 
loslaten. (Hoffmann, geb. 1928, had de kans nog wel, maar zijn latere teksten missen, denkelijk 
vanwege de verandering van het object, de scherpte van de vroege.) 
 
 
4 SAMENKOMST ALS ZES (1950–1957) 
 
1 De stem van Schuman en het oor van Adenauer (vóór  10 mei 1950) 
 
 Memoires politici en diplomaten. Acheson, Present at the creation, passim (ontmoetingen 
met Bevin en Schuman, 1949–1950). Adenauer, Erinnerungen I, 299-304 (voorstel Frans-Duitse 
economische unie maart 1950) en 314-324 (reactie op Schumanplan en ontvangst van Monnet). 
Monnet, Mémoires, 341-356 (voorgeschiedenis eigen bemoeienissen) en 359-360 (Schumans 
persconferentie). 

Pregnant over de naoorlogse Franse Duitslandpolitiek is Franz Knipping, ‘Que faire de 
l’Allemagne? Die französische Deutschlandpolitik 1945–1950’, in: Franz Knipping & Ernst 
Weisenfeld (eds.), Eine ungewöhnliche Geschichte. Deutschland – Frankreich seit 1870, Bonn 1988, 141-
155. De Franse klapstoel aan tafel van de Grote Drie inzake Duitse vragen, waaruit zoveel 
voortkwam, werd in Jalta door Churchill ‘als een tijger’ verdedigd tegen de onwillige 
Amerikanen en Russen: ‘the French must grow strong again to help check a revived Germany’. 
(Churchill, februari 1945, in: Robert H. Lieshout, The struggle for the organization of Europe. The 
foundations of the European Union, Cheltenham 1999, 37) 

Voor de economische en diplomatieke achtergrond van het Schumanplan, zie Alan 
Milward, The reconstruction of Western Europe, 1945–1951, Londen 1984, 362-420. Zie ook de 
opstellen in Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 1950–51/Beginnings of the Schuman-
Plan, Baden-Baden 1988, waaronder Albert Kersten, ‘A welcome surprise? The Netherlands and 
the Schuman Plan negotiations’, 285-304. Met het voorstel van Monnet vergelijkbare plannen 
waren vanaf 1948 in Schumans ministerie ontwikkeld; zie bijvoorbeeld nota directie-Europa, 13 
december 1948, met een pleidooi voor Frans-Duitse staal-pool, in Dirk Spierenburg & Raymond 
Poidevin, Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Une 
expérience supranationale, Brussel 1993, 3. De rol van Schuman in Raymond Poidevin, Robert 
Schuman, homme d’Etat 1886–1963, Parijs 1988, 244-263. Franse partijpolitieke verhoudingen 
terzake goed uiteengezet in Craig Parsons, A certain idea of Europe, Ithaca NY 2003, 37-66.  

Voor de politieke en volkenrechtelijke uitgangspositie van Duitsland in de jaren 1945–
1949, zie Lieshout, The struggle for the organization, 36-58. De overwegingen van Adenauer van eind 
mei 1950, opgetekend door zijn informeel raadsman Hans Schäffer (die, na 1933 naar Zweden 
uitgeweken, het aanbod de Duitse delegatie te leiden afwees), in: ‘Konrad Adenauer und der 
Schuman-Plan. Ein Quellenzeugnis’, in: Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 1950–
51/Beginnings of the Schuman-Plan, Baden-Baden 1988, 131-140. Zie ook, mei 1951 inmiddels, de 
toespraak van Adenauers staatssecretaris en onderhandelaar (en de latere Commissievoorzitter) 
Walter Hallstein, Probleme des Schuman-Plans. Kieler Vorträge, Kiel 1951. Hallstein zag de zaak eerst 
en vooral vanuit de politieke ontwikkelingsmogelijkheden die het Schumanplan bood, als ‘ein 
offenes Tor für weitere Fortschritte in (..) der Richtung einer geordneten Einfügung der 
Bundesrepublik in die Welt der freien Völker’ (4) en tegelijk als ‘eine Bresche in die 
Nationalstaatsidee (..) um eine umfassendere europäische Föderation herbeizuführen’ (17). 

Tot de conclusie dat ‘het Duitse probleem’ alleen kon worden opgelost in een Europese 
kring waarvan de Fransen wel en de Britten geen deel uitmaakten, kwam de Amerikaanse 
diplomaat George Kennan al in de zomer van 1949. In zijn memoires citeert hij een memo van 
zichzelf aan Acheson: ‘It could be taken as axiomatic, I wrote, that no framework of association 
which included the United Kingdom but excluded the United States and Canada would be 
permitted to advance to a stage resembling a real merger of sovereignty. British reservations and 
hesitations would thus inevitably constitute the ceiling beyond which [European] unification 
would not be able to advance. This ceiling, I pointed out, would be far too low to allow for any 
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real merging of sovereignties, and thus too low to be of value as a solution to the German 
problem.’ (George F. Kennan, Memoirs, 1950–1963, New York 1972, 453) 
 
2 Europa niet in uniform (na  25 juni 1950) 
 
 Memoires politici en diplomaten: Acheson, Present at the creation, 524-537 (impact 
Koreacrisis in laatste junidagen). Adenauer, Erinnerungen, I, 332-336 (Duitse repercussie van 
Koreacrisis). Beyen, Het spel en de knikkers, 207-208 (eerste vergadering mijnbouwraad) en 231-
233 (verslag Brusselse conferentie augustus 1954). Sir Anthony Eden, Full circle, Londen 1960, 
146-174 (Brits initiatief september–december 1954). Linthorst Homan, Wat zijt ghij voor een vent, 
193-205 (mislukking van de ‘revolutie’ van de Defensiegemeenschap). Monnet, Mémoires, 393-
409 (rol bij Plevenplan) en 419-421 (lunch met Eisenhower juni 1951). Spaak, Combats inachevés, 
II, 57-58 (aanbiedingsrede ontwerpgrondwet).  

Documentatie betreffende de Defensiegemeenschap van het Plevenplan tot en met de 
verdragsondertekening – opening en eerste bedrijf – is te vinden in Chronique de politique étrangère 
5 (1952) 5/6, inclusief de integrale tekst van het Traité instituant la Communauté Européenne de 
Défense, 592-682. Een inzichtrijke historische reconstructie van de onderhandelingen op basis 
van interviews met betrokken politici, diplomaten en militairen biedt William Fursdon, The 
European Defence Community. A history, Londen 1980. Een anonieme Franse gesprekspartner bood 
de auteur eind jaren zeventig een verklaring voor de schaarste van de literatuur: ‘It is no wonder 
that so little has been written: no one wants in public to remember, still less write about, a 
failure that had already succeeded in splitting the nation into two. Remember also that it is still 
too near to us – still too emotional a matter for Frenchmen.’ Een Nederlands perspectief in Jan 
van der Harst, The Atlantic priority. Dutch defence policy at the time of the European Defence Community, 
Florence 2003. 

De verwikkelingen rond de Europese Politieke Gemeenschap – tweede bedrijf – zijn 
opgetekend in Richard T. Griffiths, Europe’s first Constitution: the European Political Community, 
1952–1954, Londen 2000, met onder meer de tekst van de Straatsburgse ontwerpgrondwet 
(189-226). De auteur besteedt veel aandacht aan de erop volgende regeringsconferentie. Hoewel 
deze tot weinig leidde, is noemenswaardig het in september 1952 door de Nederlandse minister 
Beyen ingebrachte voorstel voor een gemeenschappelijke markt, dat met het defensieverdrag 
sneuvelde maar voorjaar 1955 uit de la zou komen. 
 Analyses door tijdgenoten van het Franse ideologische debat – derde bedrijf – vindt 
men in Raymond Aron & Daniel Lerner, La querelle de la C.E.D. Essai d’analyse sociologique, Parijs 
1956. Teneur van door voor- en tegenstanders aangevoerde argumenten, uitgebreide 
overzichten van de parlementaire behandeling, onderzoek naar berichtgeving in pers, 
institutionele tekortkomingen: veel is hier te vinden, van hoog niveau. Een verslag van de 
mislukte conferentie in Brussel in augustus 1954, waar Mendès-France concessies van de Vijf 
vroeg, terwijl de Amerikanen in de wandelgangen om hun vasthoudendheid aandrongen, in 
Fursdon, The European Defence Community, 281-291, en Dumoulin, Spaak, 473-486. Minister 
Beyen herinnert zich (Het spel en de knikkers, 232): ‘Op een dramatisch moment, midden in de 
nacht, deed Adenauer een beroep op de Franse premier Mendès-France, zeggende: Moet de 
Duitse Bondskanselier u smeken hem niet in de positie te brengen dat hij straks moet gaan 
werken aan de wederoprichting van een Duits Nationaal Leger met een Duitse Generale Staf?’ 

Over de overgang van het Europese statensysteem naar een Atlantisch systeem vanuit 
historisch perspectief, zie het prachtige Hajo Holborn, The political collapse of Europe, New York 
1962. Holborn, een uit nazi-Duitsland naar Amerika gevlucht historicus, nam de gelegenheid 
zijn Amerikaanse publiek te waarschuwen tegen de neiging buitenlandpolitieke maatregelen te 
nemen die indruisen tegen alle lokale historische patronen, in Europa onder meer door 
onverkorte steun voor de Monnetagenda. ‘From this unforeseen novelty of the present 
European situation it has also been inferred that we could forget its history altogether. But such 
an inference could lead to (..) serious blunders. (..) Yet, though the self-contained European 
political system has broken down and Europe finds itself under the shadow of two world rivals, 
her nations are not dead.’ (192-193) De treffende aansporing (uit 1951): ‘A constructive 
treatment of Europe’s present-day problems calls for historical thinking, which is something 
more than mere historical knowledge.’ (xi) 
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3 Suezkanaal en Hertoginnedal (op en om  6 november 1956) 
 
 Memoires politici en diplomaten: Adenauer, Erinnerungen, III, 215-275, met op 223-224 
zijn rede over de West-Europese Unie en de zes ‘Messinastaaten’. Beyen, Het spel en de knikkers, 
234-239. Eden, Full circle, 417-584. Eden vermeldt zijn telefoongesprek van 6 november met 
Eisenhower niet, dat met Mollet wordt in één zin afgedaan: ‘Our allies [Frankrijk en Israël, lvm] 
accepted our conclusion with understanding loyalty, though they would have liked to see what 
even a slightly longer period of action might have brought forth.’ (557) De Franse minister 
Christian Pineau, 1956: Suez, Parijs 1976 en idem & Christiane Rimbaud, Le grand pari. L’aventure 
du Traité de Rome, Parijs 1991, 151-263. Pineaus weergave van Adenauer op 6 november 
bevestigd door Mollets kabinetschef (de latere secretaris-generaal van de Commissie) Emile 
Noël in: Maria Grazia Melchionni & Roberto Ducci, La genèse des Traités de Rome. Entretiens inédits 
avec 18 acteurs et témoins de la négociation, Parijs 2008, 307. Spaak, Combats inachevés, II, 61-100, maar 
zonder vermelding van zijn advies aan Pineau voorafgaand aan ‘Venetië’. 
 Voor de Koude-Oorlogsachtergrond van de Suezcrisis, zie Henry Kissinger, Diplomacy, 
New York 1994, 522-549. In genoemde Russische dreigbrieven van 5 november 1956 schreef 
Boelganin aan Eden: ‘In what situation would Britain find herself if she were attacked by 
stronger states, possessing all types of modern destructive weapons? And such countries could, 
at the present time, refrain from sending naval or air forces to the shores of Britain and use 
other means – for instance, rocket weapons.’ (in: ibidem, 542-543), terwijl Mollet te horen kreeg 
dat het onmogelijk was ‘de ne pas voir que la guerre en Egypte peut s’étendre à d’autres pays et 
se transformer en une troisième guerre mondiale.’ (in: Documents diplomatiques français 1956, III 
(24 octobre–31 décembre 1956), Parijs 1990) 
 Duiding van de top Mollet-Adenauer als vertrekpunt van Frans-Duitse militaire 
samenwerking in Georges-Henri Soutou, L’alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-
allemands, 1954–1996, Parijs 1996, 58-63. Dezelfde top als culminatie van de Europese 
verdragsonderhandelingen in Mathieu Segers, Tussen verzoening en verval. De nationale 
standpuntbepaling van de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de beraadslagingen en onderhandelingen over de 
Verdragen van Rome, Nijmegen 2006, 238-249. Dit betoog volgt Segers’ analyse dat het 
eindresultaat van de onderhandelingen goeddeels is te verklaren uit Duitse (economische) 
concessies aan Franse wensen, door Adenauer onder het motto ‘primaat van de politiek’ tegen 
de zin van zijn vakministers doorgedrukt. De impact van de Suezcrisis op de doorbraak in de 
Frans-Duitse betrekkingen wordt – ondanks hun sterk economische duiding van de motieven 
tot de verdragsluiting – ook erkend door Andrew Moravcsik, The choice for Europe. Social purpose 
and state power from Messina to Maastricht, Londen/New York 1998, 144 (‘first major 
breakthrough’) en Alan Milward, The European rescue of the nation-state, Londen 1992, 312 (‘when 
almost every obstacle fell’). 

Over de Europese onderhandelingen van 1955–1957 is veel gepubliceerd. Aan 
genoemde memoires kan men toevoegen: de Franse onderhandelaar (en latere eurocommissaris) 
Jean-François Deniau, L’Europe interdite, Parijs 1977, 48-76. Kohnstamm, De Europese dagboeken, 
189-202 (ambtelijke voorbereiding top Mollet-Adenauer). Marjolin, Le travail d’une vie, 274-303 
(interne weerstand van Franse ambtenarij tegen een markt, 282-294). Aardig over de 
verdragsvorm is het Luxemburgse lid van de juridische groep (en latere president van het Hof) 
Pierre Pescatore, ‘De werkzaamheden van de ‘juridische groep’ bij de onderhandelingen over de 
Verdragen van Rome’, in: C.H. Nothomb e.a., De rol der Belgen en van België bij de Europese opbouw, 
Brussel 1981, 167-187. Vol feiten, anekdotes en motieven is Melchionni & Ducci, La genèse des 
Traités de Rome, dat interviews met achttien deelnemers uit alle Zes landen bevat. Daarin op 173 
de Belgische diplomaat Snoy et d’Oppuers over de Matignon-wandeling Mollet-Adenauer, 
februari 1957, die destijds een collega die het gadesloeg hoorde opmerken: ‘Chaque pas que fait 
Adenauer luit coûte cent millions de Marks’. Heel goed in hetzelfde genre, beperkt tot 
Nederland is A.G. Harryvan e.a. (eds.), Voor Nederland en Europa. Politici en ambtenaren over het 
Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945–1975, Den Haag 2001. Dat de toewijzing 
aan Spaak van het voorzitterschap van de regeringsconferentie plaatsvond op voorstel van 
Pineau, wordt vermeld in Dumoulin, Spaak, 515. 
 
 
5 WACHTEN IN GEMEENSCHAP (1958–1989) 
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1 Zelfgemaakte tijd 
 
 In de tunnel Het tijdsregime van het verdrag van Rome was bepalend voor zijn succes. 
De twaalfjarige overgangstermijn, met zijn complexe beroepsmogelijkheden bij de belangrijke 
overgang van de eerste naar de tweede etappe per 1962, lag vastgelegd in art. 8 EEG (inmiddels 
vervallen). Voor Spaaks voet bij stuk houden op het punt van de onbepaalde duur van het 
verdrag, zie de Franse onderhandelaar Deniau, L’Europe interdite, 74n1. Zeven jaar eerder, in de 
Parijse onderhandelingen van 1950–1951, was het de Belgische delegatie die weigerde een 
‘blanco cheque’ voor onbepaalde duur aan de Hoge Autoriteit te geven, volgens Spierenburg & 
Poidevin, Histoire de la Haute Autorité, 18-19. 

Versnelling. Een precieze analyse van het versnellingsbesluit van mei 1960, mede rustend 
op interviews in Brussel en hoofdsteden, in Leon N. Lindberg, The political dynamics of European 
economic integration, Stanford 1963, 167-205. Voor de besluitvorming vanuit het perspectief van de 
belangrijkste handelspartner van de Zes, zie Miriam Camps, Britain and the European Community, 
1955–1963, Princeton 1964, 253-273. 

Klok. Het zwaarbevochten overgangsbesluit van 14 januari 1962, waarbij voorzitter 
Couve de Murville op oudjaar 1961 de klok stil liet zetten, is fraai geduid in Annette Schrauwen, 
‘De kunst van het pact’, in: M. Spiering e.a. (eds.), De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over 
geschiedenis, politiek, recht en literatuur aangeboden aan W.H. Roobol, Hilversum 2000, 209-219. (De 
auteur vergist zich niettemin op 211 als zij meent dat de overgang van de eerste naar de tweede 
etappe door het versnellingsbesluit van mei 1960 met een jaar was vervroegd.) De industriekant 
van de Frans-Duitse uitruil is belicht bij Schrauwen, ‘De kunst van het pact’, 212-213, de 
landbouwkant uitgebreider in Lindberg, Political dynamics, 261-282. Onopgesmukt is Couve de 
Murville, Une politique étrangère, 314-317; slordig met data maar met verve over zijn bemiddelende 
rol in de beslissende nacht is landbouwcommissaris Sicco Mansholt, La crise, Parijs 1974, 110-
115. Commissievoorzitter Hallstein, trots op het Gemeenschapsresultaat, vertelde een 
Amerikaans academisch publiek enkele maanden later in welke dramatische omstandigheden 
een akkoord was bereikt: ‘Forty-five separate meetings, 7 of them at night; a total of 137 hours 
of discussion, with 214 hours in subcommittee; 528.00 pages of documents; 3 heart attacks – 
the record is staggering.’ (Walter Hallstein, United Europe. Challenge and opportunity, Cambridge 
Mass./Londen 1962, 55) 

Uitgang. Betreffende de Top van Den Haag van 1–2 december 1969, zie Bulletin EEC 
12-1969, 1-1970 en 2-1970 voor slotverklaring, speeches van regeringsleiders, memorandum 
Commissie, resolutie Parlement en persconferenties. Een duiding van de Haagse Top als einde 
van een decennium crises in Ludlow, The European Community and the crises of the 1960s, 175-198. 
Voor het breekpunt Den Haag in monetaire en buitenlandpolitieke samenwerking, zie 
respectievelijk bankier André Szász, De euro. Politieke achtergronden van de wording van een munt, 
Amsterdam 2001, 31-47 en ambassadeur Philippe de Schoutheete, La coopération politique 
européenne, Brussel 1980, 27. Optreden van de Franse president in (de aanloop naar) Den Haag in 
de biografie Eric Roussel, Georges Pompidou, 1911–1974, Parijs 2004, 334-342. 
 
Naar de markt Politieke en economische achtergronden in Nicholas Colchester & David 
Buchan, Europe relaunched. Truths and illusions on the way to 1992, Londen 1990; idem met focus op 
de ambtelijke kunststukjes van de Commissie in Gilles Grin, The battle of the Single European 
Market. Achievements and economic thought, 1985–2000, ongepubliceerd proefschrift 
Université de Genève 2002. De Commissievoorzitter zelf over zijn najaarstournee uit 1984 en 
de gekozen deadline ‘1992’ in Delors, Mémoires, 182-192. Voor Kohnstamms rol bij het idee van 
een deadline, zie Harryvan & Van der Harst, Max Kohnstamm, 221-228. Voor de geopperde 
jaartallen, zie Grant, Delors, 67-68. De Europese industriëlen, bij monde van ERT-voorzitter en 
Philips-topman Wisse Dekker, pleitten tezelfdertijd voor de deadline van 1990. 
 
2 Dringende tijd 
 
 Voor de poort Voor de vroege periode van de verhoudingen tussen Groot-Brittannië 
en de Zes blijft onovertroffen Camps, Britain and the European Community: goed gedocumenteerd, 
afgewogen oordelen. Bondiger en dicht op de gebeurtenissen is journaliste Nora Beloff, The 
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General says No. Britain’s exclusion from Europe, Londen 1963. Gericht op de obstakels en moeilijke 
dossiers uit de onderhandelingsfase is Simon Z. Young, Terms of entry. Britain’s negotiations with the 
European Community 1970–1972, Londen 1973. Meesterlijk over vijftig jaar Britse Europapolitiek 
is Hugo Young, This blessed plot. Britain and Europe from Churchill to Blair, Londen 1999: een fijn 
gevoel voor politieke verhoudingen en humeuren, grondig archiefwerk, goed stilist. 
 Het chagrijn van de Britse minister Bevin op 9 mei 1950 is opgetekend door zijn 
(schuldbewuste) gast Acheson, Present at the creation, 501-504. 
 Achtergrond van en reacties op De Gaulles veto op Britse toetreding uit 1963, inclusief 
defensie-aspecten, uitgebreid bij Camps en Beloff; de avond van 29 januari 1963 in Ludlow, The 
European Community and the crises of the 1960s, 11-13. Voor het tweede Franse veto, doorgaans kort 
afgedaan, zie Helen Parr, ‘Saving the Community: the French response to Britain’s second EEC 
application in 1967’, Cold War history 6 (2006) 4, 425-454. In het langlopende debat over de 
Franse motivatie benadrukt de auteur tegen de economische interpretaties van Moravcsik en 
Milward (die alles op de landbouwbelangen zetten) overtuigend het primaat van de geopolitieke 
afwegingen, hetgeen in 1969 tevens de afweging ‘beter samen met Londen dan géén 
Gemeenschap meer’ mogelijk maakte. 

De half-serieuze gedachte van de Vijf, op 29 januari 1963, om Parijs als partner in te 
ruilen voor Londen (‘de nieuwe Zes’) kreeg een vervolg na het tweede Franse veto uit 1967. 
Toen deed met name België pogingen om de West-Europese Unie – waar de Zes en Groot-
Brittannië lid van waren – te gebruiken voor initiatieven à Sept buiten de Gemeenschap om. 
Opnieuw vergeefs: ‘The October 1968 plan to give the WEU new importance in political, 
monetary and defence-related matters, was a total failure.’ (Vincent Dujardin, ‘The failed 
attempt to relaunch the WEU and the issue of the first enlargement’, Journal of European 
integration history 12 (2006) 1, 25-41, 40) 
 De zeer belangrijke 1961–1962-episode van onderhandelingen over een politieke unie 
uitputtend (meer dan vijfhonderd pagina’s) in Robert Bloes, Le Plan Fouchet et le problème de 
l’Europe politique, Brugge 1970. Zie ook Adenauer, Erinnerungen, IV, passim (van eerste 
besprekingen in 1959 tot Frans-Duitse vriendschapsverdrag van 22 januari 1963); Couve, Une 
politique étrangère, 347-384; Luns, Ik herinner mij, 139-163; Spaak, Combats inachevés II, 357-380. Van 
beide vertegenwoordigers van de Lage Landen is Luns trots op zijn stijfkoppigheid (die ook 
door De Gaulle zou zijn geprezen) en beoogt Spaak het (Franse) verwijt van een tegenstrijdige 
positie te ontzenuwen. Zie ook Jeffrey W. Vanke, ‘An impossible Union. Dutch objections to 
the Fouchet Plan, 1959–62’, Cold War history 2 (2001) 1, 95-112. 
 
Tafelschikking Dat de regeringsleiders in 1969 zélf tot een onderzoek naar buitenlandpolitieke 
samenwerking besloten, in nauw verband met de komst van nieuwe leden, wordt verteld door 
de Belgische diplomaat Davignon in een interview van 18 januari 2008 op: www.ena.lu. Zie ook 
de Conclusies van de Top van Den Haag, 1–2 december 1969, punt 15 (‘in de context van de 
uitbreiding’). Het onderzoek mondde uit in het Luxemburgrapport of Davignonrapport van 
1970, drie jaar later gevolgd door het Kopenhagenrapport 1973; beide opgenomen in De 
Schoutheete, La coopération politique européenne, 179-187 resp. 188-198. 
 Kissinger over zijn ervaringen gedurende het ‘Year of Europe’ in idem, Years of upheaval, 
128-194 en 700-735. De Schoutheete, 60-61, herinnert eraan dat Kissinger als academicus (in 
zijn The troubled partnership. A reappraisal of the Atlantic alliance, 1965) had geschreven dat een 
verenigd Europa de Amerikaanse hegemonie over het Atlantisch gebied zou kunnen 
ondermijnen, maar erkent dat de Europeanen ‘quelque peu bousculés’ waren door diens 
initiatief. 

Voor het optreden van de Negen in de aanloop naar de Helsinki-akkoorden van 1975, 
zie Alfred Pijpers, ‘European political co-operation and the CSCE process’, Legal issues of 
European integration 10 (1984) 1, 135-148. 
 Voor de Negen en de oliecrisis van 1973, zie het uitstekend gedocumenteerde Robert J. 
Lieber, Oil and the Middle East war: Europe in the energy crisis, Harvard 1976, met name 1-29 en 44-
52. De auteur schrijft de verwarring zaaiende komst van de Arabische ministers op de Top van 
Kopenhagen toe aan een actie van Londen en Parijs (18). Voor de overspannen verwachtingen 
van ‘Kopenhagen’, zie Time magazine van 17 december 1973, ‘Toward the Summit of truth’; zie 
ook verslagen in New York Times, 15, 16 en 17 december 1973. 
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Voor de geboorte van de Europese Raad zie, behalve de in de Proloog genoemde studies de 
Conclusies van de Top van Parijs (o.a. in: Werts, The European Council (1992), 319-325), ook 
Giscard d’Estaing, Le pouvoir et la vie I, 117-121 en Monnet, Mémoires, 589-605. De episode rond 
Den Uyl in Werts, ibidem, 54n498. Voor Hartling in 1974, zie Erik Holm, 3 februari 2009, 
‘Denmark’s position at the birth of the European Council’, een ongepubliceerd bericht van een 
lid van de toenmalige Deense delegatie in Parijs aan auteur (bemiddeld door W.G. van Hasselt). 

Voor de nageschiedenis aardig is dat Giscard schrijft (in 1988): ‘Plus tard, quand le 
Conseil européen serait assuré de son existence, il faudrait songer à la structurer davantage.’ 
(119) Men ontwaart hier reeds het doel dat dezelfde Giscard verwezenlijkte als voorzitter van de 
Conventie van 2002–2003, namelijk een plan voor een vaste voorzitter van de Europese Raad, 
door de lidstaten overgenomen (zie hfdst. 6). 
 
 
6 HANDELEN ALS UNIE (1989–HEDEN) 
 
1 Na de Muur 
 
 Val van de Muur tot en met Unieverdrag Hoewel de Duitse vereniging en de 
Europese vormverandering na 1989 evident vervlochten zijn, staan beide ontwikkelingen in 
onderscheiden historiografische tradities. 

Het lot van Duitsland wordt in de dominante interpretaties gereduceerd tot een spel 
tussen Amerika en Rusland. In de Amerikaanse lezing van de gebeurtenissen zeeg het sovjetrijk 
ineen door staatsmanschap en moreel leiderschap van, behalve de paus, de presidenten Reagan 
en Bush. Hiertoe droegen niet weinig bij de memoires van deze laatste en zijn 
veiligheidsadviseur, George H. Bush & Brent Scowcroft, A world transformed, New York 1999, 3-
301, alsmede de op beleidsdocumenten rustende studie van twee stafleden van Bush’s nationale 
veiligheidsraad, Philip Zelikow & Condoleeza Rice, Germany unified and Europe transformed, 
Cambridge Mass./Londen 1997 (eerste druk 1995). Ertegenover staat de school die de dramatis 
personae zoekt bij de verliezers van de Koude Oorlog in het Kremlin, met name de uit de bocht 
vliegende hervormingspolitiek van Gorbatsjov. Beknopt in deze zin is Tony Judt, Postwar. A 
history of Europe since 1945, New York 2005, 585-633, die met overdrijving spreekt van ‘Mr 
Gorbachev’s revolution’ (633). Een recente correctie op deze Amerikaans-Russische deling van 
lof en schuld voor ‘1989’ biedt een groep historici in Frédéric Bozo, Marie-Pierre Rey, N. Piers 
Ludlow & Leopoldo Nuti, Europe and the end of the Cold War. A reappraisal, Londen 2008. Het 
boek brengt Europa in beeld, op basis van archiefmateriaal uit en over onder meer Polen, 
Hongarije, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Duitsland en de Europese instellingen. 
  De impact van de geopolitieke omwentelingen op het openspringen van de Europese 
cocon wordt in de communautaire interpretatie vaak karig afgedaan. In deze literatuur bestaat de 
neiging de doorbraak naar een Europese Unie voor te stellen als logisch voortbouwen op 
gemaakte afspraken, volgens het oude spill-over-model. Hadden de regeringsleiders van de Zes 
niet al in 1969 een ‘economische en monetaire unie’ voorgesteld? Was er niet al in 1972, 1983 en 
1985 door hen afgesproken een ‘politieke unie’ op te richten? Lag er niet al sinds de zomer van 
1989 een rapport-Delors over één munt en één bank? Ja, inderdaad. Maar alleen de breuk van 
1989 verklaart het moment én de uitkomst.  

Een model bij het streven naar een historische verbinding van de institutionele en de 
geopolitieke lijn is het al genoemde André Szász, De euro. Politieke achtergronden van de wording van 
een munt, Amsterdam 2001. Szász toont overtuigend een parallel tussen de deals van 1969 
(belofte Europese muntunie versus aanvaarding Duitse Ostpolitik) en van 1989 (besluit muntunie 
versus akkoord Duitse vereniging), beide malen impliciet. In zekere zin transformeert ‘1989’ dus 
beide in 1969 geopende toekomstperspectieven tot politieke feiten. 

Het is belangrijk twee fasen in de Frans-Duitse dialoog van 1989–1991 te 
onderscheiden: meteen na de Val van de Muur de monetaire unie, met Parijs als vragende partij 
en welwillendheid jegens de vereniging (impliciet) retour; na het groene licht van het Kremlin en 
de Oost-Duitse verkiezingen uit voorjaar 1990 de politieke unie, met Bonn als vragende partij 
voor wat betreft de institutionele hervormingen, Parijs replicerend met een Europese 
buitenlandse politiek en defensie, het geheel gelanceerd in de brief Kohl-Mitterrand van 9 april 
1990 en tot aan de Top van Maastricht als tandem volgehouden. Te vaak worden deze 
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momenten ineengeschoven; zo noemt Judt, Postwar, 640 een versterking van de Europese 
eenheid de ‘prijs’ die Duitsland voor de eenheid betaalde aan Frankrijk. Dit is onprecies. 
Frankrijk wilde de monetaire unie en Duitsland de politieke. 

Over de rol van Frankrijk, met name Mitterrand, bestaat een boeiende historiografische 
controverse. In de dominante Amerikaanse duiding wordt president Mitterrand toegeschreven 
de Duitse eenheid een moment te hebben willen tegenhouden, à la Thatcher. Hiertoe wijst men 
op Mitterrands ontmoeting met Gorbatsjov in Kiev van 6 december (overigens vijf dagen nadat 
Bush de sovjetleider had ontmoet) en met Oost-Duitse leiders in Leipzig op 21 december (waar 
Mitterrand in een persconferentie vertelt over zijn Duitse krijgsgevangenschap, ‘donc, ce que 
vous appelez l’antifascisme, c’est aussi une certaine forme de défense de la paix, et le refus d’une 
idéologie imposée par la force,’ ibidem, 380). Andere auteurs spreken van een ‘zwarte legende’ 
(Bozo), waaraan behalve de Amerikanen de memoires van Mitterrands adviseur Attali mede 
debet zouden zijn, met name diens Verbatim III, beslaande de jaren 1988–1991 en verschenen in 
1995, waarin Mitterrand zich bijvoorbeeld laat ontvallen dat hij voor het tegenhouden van de 
Duitse eenwording op Gorbatsjov rekent. De president poogde vergeefs de schade te 
redresseren in het (postuum verschenen) François Mitterrand, De la France, de l’Allemagne, Parijs 
1996. 

Enerzijds dubbelzinnige woorden, uit angst voor een grootmacht Duitsland, anderzijds 
evenwel één richting op wijzende daden. Van begin tot einde streefde Mitterrand naar de 
bevestiging van de Poolse grenzen (evenwicht in het Europese statenconcert) en een invlechting 
van Duitsland in de gezamenlijkheid (versterking van de Europese ledenkring). Twee boeken die 
deze laatste interpretatie ondersteunen: de fascinerende studie naar het Europese en Duitse 
denken in de ‘werkplaats’ van het Elysée van de Duitse historicus Tilo Schabert, Wie 
Weltgeschichte gemacht wird. Frankreich und die Deutsche Einheit, Stuttgart 2002, en het eveneens op 
archiefwerk rustende relaas van Frédéric Bozo, Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification 
allemande. De Yalta à Maastricht, Parijs 2005 (welke de ‘leugens’ van Attali op punten weerlegt, 
380-381). Mitterrands diplomatiek adviseur en chef-staf Hubert Védrine, Les mondes de François 
Mitterrand. A l’Elysée, 1981–1995, Parijs 1996, 439-457, reflecteert op de discrepantie tussen de 
woorden (en stiltes) en de daden van zijn baas. 

Voor de Duitse memoires, behalve de vooraf genoemde boeken van bondskanselier 
Kohl en zijn diplomatiek adviseur Teltschik tevens Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, 
Berlijn 1995. Kohl, de christen-democraat, gebruikte Teltschik (al vanaf 1982) vanuit het 
Kanzleramt als persoonlijk vertegenwoordiger om zelfstandig contacten met buitenlandse leiders 
te onderhouden. Alleen zo kon hij de minister Genscher, partijleider van de liberale 
coalitiepartner en al sinds 1974 vrijwel ononderbroken op zijn post, omzeilen en buitenlandse 
politiek bedrijven. De onderlinge verhoudingen waren zo slecht, vertelt Teltschik in zijn 329 
Tage, dat bijvoorbeeld de Amerikanen na een bezoek aan Moskou behalve Genscher ook Kohl 
apart informeerden om zeker te zijn dat hij op de hoogte raakte. Een van de redenen dat Kohl 
zijn tien-punten-plan in uiterst kleine kring had voorbereid en totaal onverwacht lanceerde – en 
daarom ook zonder tevoren Thatcher en Mitterrand in te lichten, hetgeen beiden diep ontriefde 
– was dat hij vreesde dat Genscher er lucht van zou krijgen en met de eer zou gaan strijken. 
(Een situatie die op Downingstreet 10 en in het Elysée niet goed voorstelbaar is.) Na de 
verkiezingen van december 1990, waarin de liberalen meer wonnen dan Kohls CDU, offerde de 
bondskanselier Teltschik onder druk van Genscher; de uit zijn rol gegroeide adviseur werd 
opgevolgd door een carrièrediplomaat zonder publieke ambities. 

Voor Britse memoires, een sterk contrast met de Franse, zie premier Thatcher, Downing 
Street Years, 789-807; haar minister van buitenlandse zaken Howe, Conflict of loyalty – als te pro-
Europees ontslagen in juli 1989 en back with a vengeance in november 1990 – , haar minister van 
buitenlandse zaken Hurd, Memoirs, 419-429 (deze was net twee weken in functie toen de Muur 
viel) en de diplomaat Wall, A stranger in Europe, 87-134. 
 
Verslag van verloop en duiding van de uitkomst van de regeringsconferentie van 1991 in J. 
Cloos e.a., Le Traité de Maastricht. Genèse, analyse, commentaires, Brussel 1994. De vier auteurs waren 
diplomaten van het Luxemburgse voorzitterschap; gezaghebbend. Het debat over de 
verdragsstructuur – boom versus tempel – op 81-87, 107-111. Nuttig vanwege erin opgenomen 
officiële documenten en achtergronden van posities van de Twaalf is Finn Laursen & Sophie 
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Vanhoonacker, The Intergovernmental Conference on Political Union. Institutional reforms, new policies and 
international identity of the European Community, Maastricht 1992. 

Een goed geïnformeerd relaas van de ‘Zwarte Maandag’ van de Nederlandse diplomatie 
in het proefschrift van oud-parlementariër Bob van den Bos, Mirakel en debacle. De Nederlandse 
besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht, Assen 2008. Zie ook bij Cloos e.a., 
Le Traité de Maastricht, 88-91.  

Terzijde: opmerkelijk is het Nederlandse vermogen de nederlaag achteraf alsnog in het 
eigen voordeel te interpreteren. Zo schrijft Brinkhorst in zijn recente Leidse oratie over het 
verdrag van Lissabon (2007), waarin de geliefde Gemeenschap als juridische vorm wordt 
opgeheven en opgaat in de destijds verfoeide, ene Unie: ‘Deze uniforme structuur werd in de 
aanloop naar het Verdrag van Maastricht in 1991 door het Nederlandse voorzitterschap 
voorgesteld, maar werd toen nog niet aanvaard.’ (L.J. Brinkhorst, Europese Unie en nationale 
soevereiniteit, Leiden 2008, 16n9; curs. lvm) Vergelijkbare geluiden, ‘achteraf hebben we toch 
gelijk gekregen’, zijn op het ministerie van buitenlandse zaken te horen. Deze hardleersheid 
duidt erop dat men meent dat de Unie alsnog een ‘Gemeenschap-Bis’ is geworden. Dit is onzin. 
De Unie is een kristallisatie uit de tussensfeer van de lidstaten (zo was het al sinds 1972 
bedoeld). Weliswaar is de communautaire methode sinds ‘Maastricht’ in bepaalde opzichten, 
met name wat betreft de rol van het Hof en het Parlement, uitgebreid en versterkt, maar er is 
een wezenlijke keerzijde. Die komt beter aan het licht als men zich probeert voor te stellen hoe 
de reactie in Den Haag zou zijn geweest als men in augustus 1991 het Unieverdrag uit 2007 als 
concept te beoordelen had gekregen. Ter herinnering, dit laatste bevat aan voormalige Haagse 
taboes: rechtspersoonlijkheid voor de Unie, een uittredingsclausule, een wederzijdse 
bijstandsclausule in geval van een gewapende aanval op een lidstaat én een Europese Raad met 
vaste voorzitter als formele instelling welke niet alleen voor de buitenlandse politiek maar op alle 
beleidsterreinen de politieke lijnen uitzet. Hadden ze dit alleen al moeten ondertekenen (laat 
staan zelf ontwerpen), Dankert c.s. zouden in de Hofvijver zijn gesprongen van ellende. 
 
De Unie vanaf 1993: ‘verbreding en verdieping’ Het Europadebat werd in de jaren negentig 
voor een belangrijk deel gevoerd in termen van ‘verbreding’ versus ‘verdieping’. Mochten eerst 
nieuwe (Oost-Europese) leden toetreden tot het ‘Europese huis’ of was het zaak voorafgaand 
aan de uitbouw de fundamenten te verstevigen? Men kon geen krantenanalyse lezen zonder dat 
deze termen opdoken. 

In het relaas zijn de termen ‘verdieping’ en ‘verbreding’ vermeden. Daarvoor zijn twee 
redenen, die samenhangen. Ten eerste had de metafoor een politieke inzet. Kort gezegd: hij 
werd vooral gebruikt door aanhangers van de verdieping, dus door diegenen die van de oostelijke 
uitbreiding vooral ‘fragmentatie’, ‘verwatering’ en – ergst van allemaal – institutionele ‘stagnatie’ 
en ‘stilstand’ verwachtten. De komst van nieuwe leden bedreigde de spankracht van het 
Europese project. Commissievoorzitter Delors was de invloedrijkste vertolker van deze opvatting. 
‘In der EU-Kommission von Jacques Delors war man Anfang der neunziger Jahre der Ansicht, 
über die Osterweiterung könne man vielleicht in 25 Jahren ernsthaft zu sprechen beginnen.’ 
(Aldus de Duitse politicus, vanaf 1999 als eurocommissaris zelf belast met de uitbreiding, 
Günter Verheugen, Europa in der Krise. Für eine Neubegründung der europäischen Idee, Keulen 2005, 
72-73) Ook Parijs gebruikte het argument van de noodzakelijk voorafgaande verdieping om de 
uitbreiding – die Duitsland een centrale positie in de Unie zou geven – vooruit te schuiven. De 
asymmetrische werking van de metafoor blijkt eveneens daaruit dat voorstanders van een 
snelle(re) toelating van Oost-Europese landen deze niet in termen van verbreding bepleitten. (Zij 
bespeelden veelal het register van morele schuld of historische plicht.) 
 Een tweede reden is dat in de geschiedenis van de Europese gezamenlijkheid de in het 
discours als ‘verdieping’ en ‘verbreding’ aangeduide bewegingen feitelijk meermaals gelijktijdig 
optraden. De komst van Londen, Kopenhagen en Dublin in 1973 gaf aan het gezamenlijke 
leven een vitale impuls. Het gold het Europese zelfbewustzijn in de wereld (buitenlandpolitieke 
samenwerking, ‘Europese identiteit’, 1973), uitbreiding van taken (regiobeleid op Brits verzoek 
en milieubeleid op o.a. Deens verzoek, 1973), voor institutionele vormveranderingen (o.a. 
Europese Raad, 1974) – en bijgevolg ook voor de zoektocht van publiek (zie dl. III). De 
toelating van Spanje en Portugal per 1986 viel vrijwel samen met het sluiten van de Europese 
Akte die het pad naar de interne markt per 1992 opende; de komst van beide ‘arme’ leden 
versterkte vervolgens het argument dat deze markt gepaard moest gaan met ‘sociale politiek’ en 
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fondsen voor ‘solidariteit’ (zoals bij de eerstvolgende verdragswijziging inderdaad werd 
vastgelegd). Over de gelijktijdigheid van de Duitse vereniging, dus de komst van Neue Länder, en 
de verdere (monetaire) vervlechting van de lidstaten is hier voldoende gezegd. Blijkbaar is er iets 
anders aan de hand. 

De vermeende tegenstrijdigheid tussen ‘verbreding’ en ‘verdieping’ rust op een onjuiste 
voorstelling van de gezamenlijkheid. Het is schijnlogica. Europa is niet een ‘huis’ met een 
‘fundament’ van regels en ‘aanbouwen’ van lidstaten. Nee, Europa is een gesloten kring van 
staten die hun onderlinge relaties voor een deel hebben ondergebracht in een verdragssfeer. 
Wanneer de kring zich opent en een nieuw lid toelaat, kan dit een goede reden zijn meer relaties 
in de verdragssfeer onder te brengen – bijvoorbeeld om nieuwe politieke of financiële 
evenwichten te waarborgen. Het hoeft niet. En het is zeker niet zo dat die verdragssfeer eerst 
moet worden versterkt, voor de kring open kan. Vaak komt de beweging juist erna. 

Het is aan de tussenwereld van de leden om de wezenlijke gebeurtenis die de komst van 
een buitenstaander is, te verwerken, op te vangen en de vrijkomende krachten eventueel door te 
geleiden naar de binnensfeer. Niet andersom. 
 
2 Na de Torens 
 
 Dat de Val van de Muur voor Europa bij nader inzien een terugkeer in de geschiedenis 
betekende, en niet haar einde, is een van de inzichten in de historische synthese van Judt, Postwar 
uit 2005. Zie ook het in de tekst genoemde boek van Fischer, Die Rückkehr der Geschichte. De 
Duitser maakte in het voorjaar van 2004 de draai van een ‘constitutioneel’ Europa, zoals in zijn 
Berlijnse rede van 12 mei 2000 bepleit, naar een ‘strategisch’ Europa, een geopolitieke speler. 
Naar eigen zeggen was 9/11 hierbij beslissend. Eenzelfde beweging bij de Britse diplomaat 
Robert Cooper. In zijn The breaking of nations. Order and chaos in the twenty-first century, Londen 2003 
(met de basistekst hernomen uit idem, The post-modern state and the new world order, Londen 1995) 
deelde hij de wereld in in premoderne, moderne en postmoderne staten en schaarde hij Europa 
(met Japan) in die laatste, posthistorische categorie, terwijl Amerika ‘modern’ was (of bleef). 
Inmiddels is Cooper, als vertrouweling van Tony Blair directeur-generaal in de Raad van de 
Unie geworden, van deze opvatting teruggekeerd, getuige zijn essay ‘Picking up the pieces’, 
Financial Times, 25–26 oktober 2008, doordesemd van Machiavelli. 

Voor de Europese politieke bewegingen op en na 9/11, zie de publicaties van Peter 
Ludlow over de Europese Raden van september, oktober en december 2001 (genoemd in de 
Proloog), alsmede: Jan Reckmann, Außenpolitische Reaktionen der Europäische Union auf die 
Terroranschläge vom 11. September, Münster 2004 en Mareike Kleine, Die Reaktion der EU auf den 11. 
September. Zu Kooperation und Nicht-Kooperation in der inneren und äußeren Sicherheit, Münster 2004. 

Voor de totstandkoming van nieuwe verdragsartikelen over buitenlandse politiek na 
2001, inclusief de vaste voorzitter van de Europese Raad, zie de in hfdst. 2, par. 2 genoemde 
titels over de Europese Conventie en daaropvolgende regeringsconferentie (2002–2004). Eerder 
van auteur hierover: Luuk van Middelaar, ‘Verblind door de Zonnekoning. Nederland en de 
democratische representatie in Europa’, in: B.F. Steur e.a. (eds.), Democratische vergezichten. Essays 
over de representatieve democratie in Nederland, Den Haag 2004, 115-146 en idem, ‘Europa’s geduldige 
zoektocht naar een rol op het wereldtoneel’, in: Hans Groen & Ernst John Kaars Sijpesteijn 
(eds.), De slag om de globale democratie, Wormer 2006, 124-135. 

De zorgen over de Atlantische alliantie zijn na 2001 (opnieuw) een denkveld apart. De 
Kissingerrol uit 1973, oftewel die van de persoon die de Europeanen voor de ongemakkelijke 
realpolitieke spiegel zette, werd ditmaal vertolkt door Robert Kagan in zijn pamflet Of power and 
paradise. America and Europe in the new world order, Londen 2003 (bewerking van een artikel uit 
2002). Kagan zette de arbeidsdeling tussen hard power (Amerika) en soft power (Europa) scherp 
aan; volgens Kagan betrof het niet slecht versus goed, de cowboy versus de ziekenbroeder, maar 
sterk tegenover zwak: de sheriff die boeven vangt tegenover de barman die zijn glazen liever 
heel houdt. Daarna verschenen tal van boeken over het thema, zoals Laurent Cohen-Tanugi, An 
alliance at risk. The United States and Europe since September 11, Baltimore, MD, 2003, Tod Lindberg 
(ed.), Beyond paradise and power. Europe, America and the future of a troubled relationship, New 
York/Londen 2005, met bijdragen van o.a. Daalder, Andréani, Garton Ash en Fukuyama 
(‘Does the West still exist?’); W. Weidenfeld, Partners at odds. The future of transatlantic relations – 
options for a new beginning, Gütersloh 2006. Niet bezorgd maar eerder verwachtingsvol uitziende 
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naar Washingtons neergang is het prikkelende: Emmanuel Todd, Après l’Empire. Essai sur la 
décomposition du sysème américain, Parijs 2004. Een nuchter pleidooi voor herstel van ‘het Westen’ 
in: Ton Nijhuis, ‘America and the search for a European political identity’, in: Tannelie Blom 
(ed.), Reviewing Europe. Missed opportunities and possible potential, Maastricht 2007, 81-105. De 
Amerikaanse aanstichter van het debat, later buitenlandpolitiek adviseur van de Republikeinse 
presidentskandidaat McCain, herhaalde zijn boodschap in: Robert Kagan, The return of history and 
the end of dreams, Londen 2008. 
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III DE ZOEKTOCHT NAAR PUBLIEK 
 
 De strijd om het applaus 
 In laatste instantie rust alle politieke macht op publieke aanvaarding. (Anders is het 
geweld.) Voor de politiek betekent dit dat een belangrijk deel van haar werking en waarheid aan 
de buitenkant ligt, dat de schijn tot haar wezen behoort. Deze gedachte is binnen de Europese 
christelijke en klassieke denktradities nogal moeilijk te verteren. Machiavelli, die haar rond 1500 
in alle eenvoud opschreef, werd erom verketterd. Zijn collega Hobbes zei het rond 1650 ook 
beknopt: ‘Reputation of power, is power’ (Leviathan, I.10). Hoe langer je over politiek nadenkt, 
lijkt het soms, hoe oppervlakkiger het wordt. 

Over het publiek als drager van de (vrije) politieke orde is in de politieke filosofie veel 
nagedacht. Tegenwoordig wordt het, in het spoor van Habermas’ invloedrijke Strukturwandel der 
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichten Gesellschaft, Neuwied 1962, soms 
gereduceerd tot de ‘burgerlijke openbaarheid’. Het publiek is dan zoiets als de verzamelde 
rationele deelnemers aan het publieke debat, zoals ze zich sinds de vroege Verlichting in de 
Europese samenlevingen organiseerden. De academische aandacht spitst zich veelal toe op de 
sociologische en taalkundige ontstaansvoorwaarden voor een ‘publieke ruimte’ (kranten, 
massamedia, standaardisering van eenheidstalen). Uiteraard levert dit voor de huidige Unie als 
geheel een boeiende problematiek op (zie enkele titels onder par. 3). 

Hoewel het belang van deze openbare debatsfeer zonder meer immens is, lijkt toch 
sprake van een zekere intellectuele beroepsdeformatie. Het publiek waar de politiek mee te 
maken heeft bestaat uit méér dan rationele burgers die brieven naar de avondkrant sturen en 
elke zoveel jaar gaan stemmen. Het publiek mort en gromt, het huilt en klapt, het demonstreert 
en vlagt, het heeft wensen en verveelt zich en vooral: het is onvoorspelbaar. Deze 
verschijningen hebben rechtstreeks of in potentie politieke betekenis. Drie scherpzinnige 
twintigste-eeuwse politiek filosofen herinneren, elk op hun eigen wijze, aan de reikwijdte en 
kracht van dit ‘publieke leven’: Dewey, Arendt, Schmitt. 

Van de Amerikaan John Dewey blijft inspirerend zijn The public and its problems (1927), 
met name hfdst. 1-3. Bij hem ontstaat het publiek in antwoord op van buiten komende 
gebeurtenissen of op indirecte gevolgen van menselijk handelen. Voortdurend in verandering, 
stelt het de vragen waarop de politiek een antwoord moet geven. Voor de Duits-Amerikaanse 
filosofe Hannah Arendt is een publieke ruimte, waar mensen hun woorden en daden met elkaar 
delen, de voorwaarde voor de menselijke vrijheid, zie in haar hoofdwerk The human condition, 
Chicago/Londen 1998 (oorspr. 1958), met name hfdst. 7, 27 en 28. Zelfs de grootste krachten 
van het innerlijke leven – ‘the passions of the heart, the thoughts of the mind, the delights of the 
senses’ (50) – leiden een onvrij schaduwbestaan tot ze in de vorm van verhalen of kunst in het 
publieke domein worden gebracht. De publieke ruimte is volgens Arendt nooit een gegeven: ‘Its 
peculiarity is that (..) it does not survive the actuality of the moment which brought it into being, 
but disappears not only with the dispersal of men (..) but with the disappearance of the activities 
themselves. Wherever people gather together, it is potentially there, not necessarily and not 
forever.’ (199) Vandaar dat de politiek, ook wanneer ze het publiek een moment vindt, er steeds 
naar op zoek blijft. Er komt geen einde aan. 

Terwijl Dewey en Arendt – beide in hfdst. 9, ‘Drama’, nader besproken – het publiek in 
de constitutieve rol plaatsen, is het voor de staatsrechtgeleerde en duistere nazi-ideoloog Carl 
Schmitt vooral in staat tot reactie, tot acclamatie, ‘d.h. durch einfachen Zuruf seine Zustimmung 
oder Ablehnung ausdrücken, Hoch oder Nieder rufen, einem Führer oder ein Vorschlag 
zujubeln, den König oder irgendeinen anderen hochleben lassen oder durch Schweigen oder 
Murren die Akklamation verweigern.’ (Carl Schmitt, Verfassungslehre, Berlijn 1993, 243-244) 
Problematisch aan Schmitts denken is zijn identificatie van publiek en volk (een gegeven 
‘Duitse’ identiteit) en zijn geringschatting van de parlementaire democratie (‘Griekse’ vormen); 
wat dat laatste betreft vond hij bijvoorbeeld het geheime stemhokje een affront voor de 
zichtbaarheid van het publieke leven. Niettemin – of misschien daardoor – toont ook Schmitt, 
net als Arendt en in iets mindere mate Dewey, een sterk besef van de levende, grillige aard van 
het publiek. Over de politieke spanning die potentieel in elke openbare bijeenkomst zit, voor 
beide partijen, schrijft hij: ‘Wenn nur überhaupt Volk wirklich versammelt ist, gleichgültig, zu 
welchem Zweck, sofern es nur nicht als organisierte Interessentengruppe erscheint, etwa bei 
Straßendemonstrationen, bei öffentlichen Festen, in Theatern, auf dem Rennplatz oder im 
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Stadion, ist dieses akklamierende Volk vorhanden und wenigstens potentiell eine politische 
Größe. Oft genug hat sich die Erfahrung bestätigt, dass jede, auch eine scheinbar zunächst 
unpolitische Volksversammlung unerwartete politische Möglichkeiten in sich enthält.’ Om te 
besluiten: ‘Nur von solchen einfachen und elementaren Erscheinungen aus lässt sich der 
ziemlich verdunkelte, aber für alles politische Leben und insbesondere für die moderne 
Demokratie wesentliche Begriff der Öffentlichkeit wieder in seine Rechte einsetzen und das 
eigentliche Problem der modernen Demokratie erkennen.’ (Ibidem, 244) 
 
Voor de status van sociale verschijnselen is hier vanwege de eenvoud van het betoog een beroep 
gedaan op John R. Searle, The construction of social reality, Londen 1995. De term ‘institutioneel feit’ 
introduceerde hij in J.R. Searle, Speech acts. An essay in the philosophy of language, Cambridge 1969. 
De notie ‘bruut feit’ ontleende hij aan G.E.M. Anscombe, ‘On brute facts’, Analysis 18 (1958) 3, 
69-72. Sterk aan Searles begrip van institutionele feiten is het onderscheid met materiële dingen: 
‘What we think of as social objects, such as governments, money and universities, are in fact just 
placeholders for patterns of activities.’ Dit onderscheid verklaart mede waarom instituties niet 
slijten in het gebruik, zoals T-shirts of auto’s, maar juist mettertijd sterker worden: ‘each use of 
the institution is in a sense a renewal of that institution.’ (57) 

Uiteraard kan de grondgedachte van wat Searle ‘sociaal constructivisme’ noemt op 
andere manieren worden verdedigd. Zelf komt hij niet uit de sociaal-wetenschappelijke traditie, 
maar uit de taalfilosofie en philosophy of mind. Searle betuigt weliswaar schuld aan de grote 
sociologen Weber, Simmel en Durkheim, maar serveert hen erg snel af. (‘From such 
acquaintance with their work as I have, it seems to me that they were not in a position to answer 
the questions that puzzle me, because they did not have the necessary tools.’ (xii)) Dit doet met 
name Georg Simmel onrecht. In Simmels Philosophie des Geldes (1900) staan passages waarin hij 
de ‘zwevendheid’ van de sociale orde radicaal doordenkt, zonder als een postmodernist avant la 
lettre de kenbaarheid van die orde op te geven. (‘Dies ist die philosophische Bedeutung des 
Geldes: dass es innerhalb der praktischen Welt die entschiedenste Sichtbarkeit, die deutlichste 
Wirklichkeit der Formel des allgemeinen Seins ist, nach der die Dinge ihren Sinn aneinander 
finden und die Gegenseitigkeit der Verhältnisse, in denen sie schweben, ihr Sein und Sosein 
ausmacht.’ (136; curs. orig.) 

Voor het politiek-filosofische probleem van de aanvaarding van een regel is een beroep 
gedaan op het rechtspositivisme van H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford 1997. Diens theorie, 
uit 1961, is niet onbetwist, maar Harts onderscheidingen tussen primaire en secundaire regels en 
het interne en externe perspectief op aanvaarding bieden een goede opstap voor de redenering. 
Als politiek theoreticus stelt Hart teleur. Zijn stelling dat een rechtsorde in beginsel zonder 
aanvaarding van de dragende regels door de bevolking kan functioneren is betwistbaar. Hij 
miskent de dragende rol van het publiek, in uiterst boude termen bovendien: ‘In an extreme case 
the internal point of view with its characteristic normative use of legal language (‘This is a valid 
rule’) might be confined to the official world. In this more complex system, only officials might 
accept and use the system’s criteria of legal validity. The society in which this was so might be 
deplorably sheeplike; the sheep might end in the slaughter-house. But there is little reason for 
thinking that it could not exist or for denying it the title of a legal system.’ (117) 
 
 
7 DE DUITSE STRATEGIE: LOTGENOTEN 
 
 Nationale identiteit en grens. Enkele invloedrijke auteurs in het historische en sociaal-
wetenschappelijke debat over nationale identiteit, dat sinds de terugkeer van het nationalisme als 
politieke kracht in Europa een grote vlucht nam, zijn: Ernest Gellner (Nations and nationalism, 
Oxford 1983); E.J. Hobsbawm (Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality, 
Cambridge 1992); alsmede Anthony D. Smith (onder meer National identity, Londen 1991). Hier 
vindt men veel materiaal over de negentiende-eeuwse natievorming. Het onderliggende debat 
tussen deze auteurs draait (opnieuw) om de vicieuze cirkel van de stichting: is er eerst een natie 
of eerst een staat? De Britse historicus Smith onderscheidt weliswaar een ‘etnisch’ en een 
‘burgerlijk’ nationalisme, maar legt uiteindelijk de nadruk op een gedeelde afstamming, een 
etnische bodem, als voorwaarde voor moderne naties. Gellner en Hobsbawm daarentegen 
beklemtonen het ‘gemaakte’ karakter van de nationale identiteit. Hobsbawm schrijft kernachtig: 
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‘Nations do not make states and nationalisms, but the other way around.’ (Hobsbawm, Nations, 
10) Gellner noteert met enige spijt: ‘A man must have a nationality as he must have a nose and 
two ears. All this seems obvious, though, alas, it is not true. But that it should have come to 
seem so very obvious is indeed an aspect, perhaps the very core, of the problem of nationalism. 
Having a nation is not an inherent attribute of humanity, but it has now come to appear as 
such.’ (Gellner, Nations, 6) 
 Er bestaan geen ‘natuurlijke’ groepen; elke groep die zich volk of natie noemt doet dat 
als resultaat van een zelfdefinitie. Dat betoogde de Noorse antropoloog Barth in de invloedrijke 
inleiding van Fredrik Barth (ed.), Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural 
difference, Prospect Heights, Il., 1998, 9-38 (oorspr. 1969). Uiteraard kan een groep zich voor zijn 
zelfdefinitie baseren op ras, cultuur, godsdienst of taal, maar zulke ‘objectieve’ kenmerken 
verklaren volgens Barth het ontstaan, de functie noch de duurzaamheid van zulke groepen en 
evenmin het feit dat individuen de etnische grens kunnen oversteken. Daarom draait Barth de 
zaak om: een gedeelde cultuur is niet de oorzaak maar het resultaat van etnische organisatie. De 
zelfdefinitie bepaalt welke elementen men inzet als markering en welke in de schaduw worden 
gelaten. (Zo maakte men tijdens de Joegoslavische burgeroorlogen bepaalde uitspraakverschillen 
tussen ‘Servisch’ en ‘Kroatisch’, die niemand meer opvielen, weer relevant bij de etnische 
identificatie, waardoor één etnische groep uiteenviel in meerdere.) In een ogenschijnlijk 
onschuldig maar radicaal zinnetje zegt Barth: wat we moeten onderzoeken is ‘the ethnic 
boundary that defines the group, not the cultural stuff that it encloses.’ (15) Het verschaffen van 
een collectieve zelfdefinitie en dus het bepalen van een grens is in hedendaagse samenlevingen 
bij uitstek een functie van de politiek: wie hoort bij ons en wie niet? Welke criteria ook worden 
gehanteerd, altijd is er een keuzemoment. Ergens sluipt de willekeur binnen van ‘Jij hoort wel bij 
ons en jij niet’. Dit feit drukt zich uit in bestaan en handhaving van de grens. 
 
1 Hoe worden we één? 
 
 Julien Benda & de Europese natie. Ten minste één auteur riep volmondig op tot een 
herhaling van de negentiende-eeuwse natievorming op Europese schaal. Het was, in het 
interbellum, de Franse intellectueel Julien Benda met zijn Discours à la nation européenne (1933). 
Het pamflet is een expliciete repliek op Fichtes Reden an die Deutsche Nation (1807–1808), de 
oertekst van het nationalistische program. Benda wist dat het een grap kon lijken om in van 
oorlog zwangere tijden een appèl aan een Europese natie te doen. Toch meende hij dat binnen 
elk van de naties enkele mensen moesten zijn ‘qui veulent unir les peuples, qui pensent à ‘faire 
l’Europe’.’ (13-14) Tot deze morele voorhoede wilde hij spreken. De schepping van Europa was 
bovenal een werk van de geest. Benda volgt trouw de receptuur van het negentiende-eeuwse 
nationalisme. Hij tuigt een Europese heldengalerij op. Mooie woorden zijn er voor de keizers 
Justinianus, Karel de Grote, Karel V en Napoleon, die Europa van bovenaf onder één bestuur 
wilden brengen (en helaas, geeft de auteur toe, als tirannen handelden) en voor de christelijke 
humanist Erasmus, die zijn tijdgenoten opriep nationale tegenstellingen aan de kant te zetten. 
Tevens streeft Benda naar het gebruik van één taal. Net zoals in de naties de standaardtaal zich 
langzaam heeft gesteld boven de regionale dialecten, zo moeten de inwoners van Europa, als ze 
zich willen verenigen, één taal als de officiële gaan gebruiken. De auteur beveelt het Frans aan. 
Is dat immers niet de meest rationele taal en dus het best in staat mensen te verenigen? 
Grootmoedig geeft Benda toe: ‘Certains d’entre vous trouveront étrange que je vienne, moi 
Français, plaider l’hégémonie de l’esprit français, alors que, par ailleurs, je prêche 
l’affranchissement du préjugé national. (..) J’ajoute que je suis tout prêt à en admettre une autre 
[langue] si on me montre qu’elle possède plus de vertu encore pour conjoindre les hommes dans 
la clarté et la raison.’ (82-83) 
 
Cultuurpolitiek. Twee nuttige en scherpzinnige boeken over de pogingen van de institutionele 
binnensfeer één Europese identiteit op te wekken, beide kritisch, zijn Cris Shore, Building Europe. 
The cultural politics of European integration, Londen/New York 2000 en Tobias Theiler, Political 
symbolism and European integration, Manchester 2005. Shore, een Brit, probeerde als politiek 
antropoloog ‘the native’s point of view’ te begrijpen; hij dompelde zich tien maanden onder in 
de Commissie om denkwijze, motieven en zelfbeeld van de ‘bouwers van Europa’ bloot te 
leggen. Theiler, een Zwitserse politicoloog, deed op basis van documenten en interviews 
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onderzoek naar de initiatieven van de Commissie op de terreinen van cultuur, media en 
onderwijs sinds de jaren zeventig. Terecht bestudeert hij niet alleen de successen, zoals de 
studentenuitwisselingen, maar ook de mislukkingen, die minstens zo instructief zijn. Dankzij het 
langere historische perspectief komen de verschuivende strategieën – kort gezegd van het doel 
eenwording naar het faciliteren van diversiteit – goed in beeld. Jammer is dat beide auteurs, 
geërgerd door de ‘constructie’ in de binnensfeer, de historische identiteit van het continent als 
geheel uit het oog verliezen. Het is invoelbaar dat Theiler weinig geduld heeft met de 
identiteitsliteratuur die zorgeloos voorbijgaat aan de reeds ondernomen Europese 
identiteitspolitiek: ‘It is not unlike writing a theory on agricultural subsidies in the EU that 
makes no reference to the Common Agricultural Policy.’ (3) Een verschil is niettemin dat de 
‘Europese identiteit’ oudere papieren heeft dan de landbouwpolitiek. Ze komt, in één woord, 
niet alleen van binnen, maar ook van buiten. 

Onder historici bestaat een relatief sterk besef voor de politieke, identiteitsvormende 
kant van de verhalen die ze schrijven, inclusief het lesmateriaal, wellicht vanwege de nauwe band 
tussen het negentiende-eeuwse nationalisme en de moderne geschiedbeoefening. Zie enkele 
reflecties in: Attila Pók, Jörn Rüsen & Jutta Scherrer (eds.), European history: challenge for a common 
future, Hamburg 2002 en Alain Bergounioux e.a., Faire des Européens? L’Europe dans l’enseignement de 
l’histoire, de la géographie et de l’éducation civique, Parijs 2006. 
 
Vlag. Voor de ontwerpkeuze van de vlag in de Raad van Europa, zie Robert Bichet, ‘Drapeau’, 
in: Yves Hersant & Fabienne Durand-Bogaert, Europes. De l’antiquité au XXe siècle; anthologie 
critique et commentée, Parijs 2000, 807-811. (De auteur was voorzitter van de betreffende 
parlementaire commissie.) Voor de ceremonie van het eerste hijsen van de vlag door de 
Gemeenschap, in 1986, zie Theiler, Political symbolism, 1-2. Het semantische compromis de vlag 
een ‘logo’ te noemen is een vondst van de toenmalige Nederlandse ambassadeur bij de 
Gemeenschap, zie: Charles Rutten, Aan de wieg van Europa en andere Buitenlandse Zaken. 
Herinneringen van een diplomaat, Amsterdam 2005, 175-176. 
 
Eurobiljetten en euromunten. Het relaas over het ontwerp van de eurobiljetten rust op de twee 
rapporten van de expertcomités die voorstellen deden voor de ‘thema’s’ en de ‘kenmerken’. Het 
gaat om het ‘Interim report to the European Monetary Institute’s Working Group on Printing 
and Issuing a European Banknote on The selection of a theme for the European banknote 
series’ van de ‘Theme Selection Advisory Group’ uit mei 1995 en van de hand van de vrijwel 
gelijk samengestelde ‘Feature Selection Advisory Group’ het rapport ‘Selection of Design 
Features. Report of to the European Monetary Institute’s Working Group on Printing and 
Issuing a European Banknote’, uit november 1995. De rapporten waren ‘vertrouwelijk’, maar in 
februari 2007 beide te vinden op de website van de Europese Centrale Bank 
(www.ecb.int/bc/pdf/preparation/Theme_report.pdf en .../Feature_report.pdf). Aanvullende 
informatie uit een speech van de vice-president van de Bank, Lucas Papademos, ter gelegenheid 
van de opening van een expositie in Athene over het biljettenontwerp, op 11 augustus 2004 
(www.ecb.eu/press/key/date/2004/html/sp040811.en.html). 
 
2 Waarom zijn we samen?  
 
 Over de zoektocht door de gezamenlijke lidstaten naar de reden voor hun samenzijn – 
als onderscheiden van hun eenwording – is weinig stelselmatig geschreven. Het relaas rust op de 
officiële debatten tussen de lidstaten op specifieke momenten en zoals neergeslagen in 
preambules, verdragsteksten en andere besluiten: stichting, na Britse toetreding in 1973, inzake 
toelating van Midden- en Oost-Europese staten, tijdens het schrijven van het grondwetsverdrag. 
 Voor de ‘historische bodem’ die de Zes werd geleverd in de persoon van keizer Karel 
de Grote en het gebruik ervan door met name de Duitse christen-democraten, zie Dirk 
Schümer, Das Gesicht Europas. Ein Kontinent wächst zusammen, München 2004, 62-66. (Voor een 
herinnering aan de doorwerking naar buiten tot op het hoogste niveau, zie het motto bij dl. II, 
hfdst. 5.) Voor historische kritiek op deze mythe, zie Johannes Fried, ‘Karl, der grosse 
Europäer? Ein dunkler Leuchtturm’, Der Spiegel, 1 maart 2002, special 1/2002, 24-33. Deze wijst 
erop dat het begrip ‘Europa’ in Karels eigen handelen geen rol speelde. Volgens de auteur heeft 
Friedrich Schlegel, de Duitse romanticus, het beeld van Karel de Europeaan als ‘Gesetzgeber für 
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das ganze abendländische Europa’ als eerste geschetst, in zijn Wiener Vorlesungen uit 1810. Fried 
herinnert eraan dat zowel Napoleon als Hitler zich met de Frankische keizer identificeerden en 
dat de nazi’s hem voor hun propaganda gebruikten (zo was er een SS-divisie ‘Charlemagne’ die 
Franse soldaten wierf). 
 De literatuur over de historische en culturele eenheid van het continent als geheel, als 
onderscheiden van zijn buren Afrika, Azië en het Midden-Oosten, is immens. Enkele titels zijn 
genoemd in Proloog, par. 2 (‘De buitensfeer’). Een uitstekende synthese van 25 eeuwen 
Europese geschiedenis, met haar momenten van eenheid en van verscheidenheid, biedt de 
Pools-Franse historicus Krzysztof Pomian, L’Europe et ses nations, Parijs 1990. Origineel en spits 
over Europese identiteit is ook Rémi Brague, Europe, la voie romaine, Parijs 1993, dat de Europese 
eenheid zoekt in de ‘latinitas’. 
 
 
 8 DE ROMEINSE STRATEGIE: KLANTEN 
 
De in het motto aangehaalde frase uit Monthy Python (‘What have the Romans ever done for 
us?’) is geparafraseerd in een propagandafilmpje van de Europese Beweging en enkele andere 
organisaties, zie: www.whathaseuropedone.org. Ook in de academische literatuur is de 
vergelijking van dit type legitimatie met het Romeinse rijk wel gebruikt. Zo zei een strenge 
Joseph Weiler naar aanleiding van de invoering van het burgerschap in het Unieverdrag: ‘to 
conceptualize European citizenship around needs (..) and rights is an end-of-millennium version 
of bread-and-circus politics.’ (Weiler, The European constitution, 335) 
 
1 Rechten en vrijheden 
 
 Het sterke proefschrift Paul Magnette, La citoyenneté européenne. Droits, politiques, 
institutions, Brussel 1999 biedt onder meer het onderscheid tussen ‘isopolitische’ en 
‘sympolitische’ rechten, dat inzichtelijk maakt hoe de Europese rechtsorde er vooral is voor 
individuen die iets in een andere lidstaat willen ondernemen. Dit gegeven wordt tegenwoordig 
door Gemeenschapsjuristen als een handicap onderkend; zie bijvoorbeeld de ‘Editorial 
Comments’, Common Market law review 45 (2008) 1, 1-11: ‘A meaningful notion of EU citizenship 
should not be limited to migrant individuals.’ (3) 

Over het ontstaan van individuele rechten in de verdragen van Parijs en Rome, inclusief 
de Italiaanse rol daarbij, zie Willem Maas, Creating European citizens, Lanham Md. 2007, 11-26 
alsmede zijn eerdere idem, ‘The genesis of European rights’, Journal of Common Market studies 43 
(2005) 5, 1009-1025. Maas vermeldt (‘The genesis’, 1020) dat de discussies in het Hertoginnedal 
in 1956 mede werden gevoerd op basis van de opgedane ervaringen met het betreffende art. 69 
EGKS en dat de Italiaanse delegatie het vrije werknemersverkeer met name moest bevechten op 
Franse en Luxemburgse aarzelingen. Voor het Europese federalisme in het Italiaanse verzet, zie 
Arturo Colombo (ed.), La resistenza e l’Europa, Florence 1984 of Walter Lipgens, Europa-
Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940–1945. Eine Dokumentation, München 1968. 

De rol van Spanje bij de invoering van het burgerschap in het Unieverdrag wordt 
allerwegen beklemtoond. Zie het memorandum van de Spaanse regering, ‘The road to European 
citizenship’, Raaddocument SN 3940/90 van 24 september 1990, in: Laursen & Vanhoonacker, 
The Intergovernmental Conference, 328-332 en het artikel van de Spaanse minister van Europese 
zaken (later eurocommissaris en minister van financiën) Solbes in: Pedro Solbes Mira, ‘La 
citoyenneté européenne’, Revue du Marché Commun (1991) nr. 345, 168-170. Belangrijk was ook de 
brief van Mitterrand en Kohl aan hun collega-regeringsleiders, 6 december 1990, verzonden aan 
de vooravond van de Europese Raad van Rome, 14–15 december 1990, die het onderwerp 
burgerschap vastlegde voor de regeringsconferentie van 1990–1991 (in: Laursen & 
Vanhoonacker, The Intergovernmental Conference, 313-314). 

Dat de Britten in Maastricht iets beter te doen hadden dan ‘burgerschap’ tegenhouden 
spreekt uit een hilarische reconstructie van Britse paniek op het laatste moment over de euro in: 
Kenneth Dyson & Kevin Featherstone, The road to Maastricht. Negotiating monetary and economic 
Union, Oxford 1999, 659-663. Voor de bijrol van Denemarken – akkoord mits er een Europese 
ombudsman kwam – zie Peter Biering, ‘The Danish proposal to the Intergovernmental 
Conference on Political Union’, in: P. Nikiforos Diamandouros e.a., The European Ombudsman. 
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Origin, establishment, evolution, Luxemburg 2005, 38-51. Al tijdens de onderhandelingen over de 
Europese Akte in 1985 waren de Denen met hun ombudsman-plan gekomen, maar destijds in 
een te laat stadium. In 1991 waren zij op tijd en kwam er steun van Spanje. Opvallend is dat 
deze instelling ten dienste van de verzamelde Europese burgers werd ingebracht door een 
‘eurosceptische’ lidstaat en dat juist de instellingen in de binnensfeer nogal lauwtjes waren (het 
Parlement vreesde concurrentie voor het eigen petitiecomité en de Commissie vond het 
overbodig). 

Het debat over burgerschap onder juristen en constitutionalisten kwam sinds het 
Unieverdrag goed op gang. Zie vroeg Siofra O’Leary, The evolving concept of European citizenship, 
Deventer 1996. Kritisch was (het bovengenoemde) Weiler, ‘To be a European citizen. Eros and 
civilization’, in: idem, The European constitution, 324-357. Een goede tussenstand van het 
Nederlandse debat in P. Boeles e.a., Europees burgerschap. Asser Instituut Colloquium Europees Recht, 
Den Haag 2004. De Amsterdamse rechtsgeleerde H.U. Jessurun d’Oliveira noemt het 
burgerschap daarin een ‘een mooie zondagse strik om een samengeraapt zootje rechten’ (101) en 
vergelijkt de Unieburger in een sterk beeld met ‘de figuur van de smekeling’: ‘hij mag zich 
richten tot de parlementaire ombudsman, hij mag schrijven in zijn eigen taal naar alle 
instellingen van de Unie als hem iets niet bevalt of hij ingelicht wil worden, hij heeft het recht 
van petitie, hij heeft er recht op door andere lidstaten dan de zijne diplomatiek beschermd te 
worden (..), kortom het beeld dat oprijst is dat van een onmondige, afhankelijke dolerende.’ 
(124) 

Het paulinische wachtwoord civis romanus sum is in het Europese Hof van Justitie 
letterlijk ingeroepen. In zijn conclusie in zaak 168/91, met als inzet de vraag of een burger in 
een andere lidstaat zich ook in kwesties die met de toepassing van het Gemeenschaprecht zelf 
door nationale autoriteiten, inclusief rechters, niets uitstaande hebben, zou kunnen beroepen op 
de in Europa algemeen geldende fundamentele rechten en vrijheden, zoals met name vervat in 
het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, bepleitte advocaat-generaal Francis Jacobs 
dat deze burger ervan mag uitgaan dat hij volgens een gemeenschappelijke code van waarden zal 
worden behandeld, waar hij ook in de Gemeenschap de kost verdient. ‘In other words, he is 
entitled to say ‘civis europeus sum’ and to invoke that status in order to oppose any violation of his 
fundamental rights.’ (European Courts Reports, 1993, I 1211-1212) Het Hof vond deze opvatting te 
extreem (zo zouden via deze weg de Europese fundamentele rechten en vrijheden in Groot-
Brittannië rechtstreeks gaan werken) en volgde hem niet. (Schriftelijke mededeling P.J.G. 
Kapteyn aan auteur, 21 januari 2009.) 
 
2 Bescherming 
 
 Voor de rol van de boeren bij de machtsgreep van zowel Mussolini (Povlakte) als Hitler 
(Sleeswijk-Holstein) – en dus de angst na 1945 voor een herhaling – zie Robert O. Paxton, De 
anatomie van het fascisme, Amsterdam 2005, 71-79. Voor de overgang van nationale naar Europese 
landbouwbescherming in de jaren 1945–1957, zie Milward, The European rescue, 224-317. Voor 
het fundamentele ‘overgangsbesluit’ van 14 januari 1962, waarin landbouw de zwaarste 
hindernis was, zie de bij hfdst. 5, par. 1 (‘In de tunnel’) genoemde literatuur. De 
onderhandelingen tussen de Zes leidend tot de befaamde Nuit du blé van 15 december 1963, 
waarin voor het eerst een Europese graanprijs werd gesteld, in N. Piers Ludlow, The European 
Community and the crises of the 1960s. Negotiating the Gaullist challenge, Londen/New York 2006, 32-
39. De beginjaren goed vanuit het perspectief van de gezaghebbende landbouwcommissaris in 
Johan van Merriënboer, Mansholt. Een biografie, Amsterdam 2006, 236-320. 
 Studies naar de Europese regiopolitiek lijden in hun algemeenheid aan een fascinatie 
voor ‘multi-level-governance’. Deze bestuurstheorie, met sleutelwoorden als ‘netwerken’, 
‘complexiteit’, ‘decentrering’ en ‘overlappende autoriteiten’, is het ideale intellectuele rookgordijn 
voor administratieve cliëntèlepolitiek, waarbij Brussel subnationale bestuurlijke eenheden aan 
zich bindt door hun geld uit te keren met voorbijgaan aan de nationale staten. Tot 1988 werden 
de regiosubsidies uitgekeerd aan de hoofdsteden en dienden deze het door te sluizen naar de 
regio’s. Onder impuls van Commissievoorzitter Delors en onder Spaanse druk (lid sinds 1986) 
gingen de bedragen omhoog, werd een rechtstreekse band tussen de Commissie en de regio’s 
gesmeed en werd het regiobeleid tot ‘cohesiebeleid’ omgedoopt. In het verdrag van Maastricht 
(1992) kreeg de ‘sociale en economische cohesie’ een plaats als doelstelling (overigens in het 
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verdrag van Lissabon voor alle duidelijkheid uitgebreid tot ‘sociale, economische en territoriale 
cohesie’). Kort erna, en in nauw verband hiermee, dook de ‘multilevel governance theorie’ op in 
de politicologie, zie: Gary Marks, ‘Structural policy and Multi-level governance in the EC’, in: 
Alan W. Cafruny & Glenda G. Rosenthal (eds.), The state of the European Community. The Maastricht 
debate and beyond, Boulder Co. 1993, 391-411. In dit denken werden de regio’s – Länder, 
deelstaten, provincies, regionale autoriteiten, stedelijke agglomeraties – tot ‘derde level’ 
opgewaardeerd, zie al vroeg: Udo Bullmann (ed.), Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa 
der Union, Baden-Baden 1994. Invloedrijk waren Liesbet Hooghe (ed.), Cohesion policy and 
European integration. Building multi-level governance, Oxford 1996 en van twee van de genoemde 
auteurs (inmiddels gehuwd) Liesbet Hooghe & Gary Marks, Multi-level governance and European 
integration, Lanham Md. 2001. Recenter, van een onafhankelijker geest, Jan Zielonka, Europe as 
empire. The nature of the enlarged European Union, Oxford 2006. Deze stelt de Unie voor als ‘a kind 
of neo-medieval empire with a polycentric system of government, multiple and overlapping 
jurisdictions, striking cultural and economic heterogeneity, fuzzy borders, and divided 
sovereignty’. Dit intellectuele neo-feodalisme werpt enig licht op bureaucratische vervlechting 
door regulering en subsidieverstrekking, maar doet volstrekt geen recht aan de centrale positie 
van de nationale regeringen in de Europese politieke besluitvorming, op alle niveaus, noch aan 
nationale én Europese parlementaire vertegenwoordigingsmechanismen. Elke crisis – zoals 
recent de economische van 2008–2009 – toont dat het stelsel aan de top wel degelijk over een 
‘soevereine’ beslisser beschikt en dat deze onontkoombaar zijn publiek zoekt via parlement(en) 
en pers. 
 Over het begrip solidariteit, zie het themanummer ‘Über Solidarität’ van Transit. 
Europaïsche Revue (winter 2006/2007) nr. 32. Het bevat uitkomsten van de denkarbeid van een op 
verzoek van Commissievoorzitter Prodi ingestelde reflectiegroep van academici, politici en 
schrijvers. Het project werd gelanceerd in Transit (winter 2004/2005) nr. 28, met schoten voor 
de boeg van Michalski, Geremek, Böckenförde en Biedenkopf. Engelstalige selectie van de 
bijdragen in: Krzysztof Michalski (ed.), What holds Europe together? Conditions of European solidarity 
1, Boedapest 2006. De meer problematische kanten van solidariteit worden belicht in het 
aangehaalde essay van Kurt Biedenkopf (13-29; orig. in Transit (winter 2003/2004) nr. 26, 29-47) 
en in het zeer lezenswaardige: Janos Matyas Kovacs, ‘Between resentment and indifference. 
Narratives of solidarity in the enlarging Union’ (54-85; tevens in Transit (winter 2006/2007) nr. 
32, 42-66). Kovacs ontleedt de vertogen in het ‘westen’ en ‘oosten’ over solidariteit, 
uitgekristalliseerd in de strijd om de regiofondsen. Zie ook Nathalie Karagiannis (ed.), European 
solidarity, Liverpool 2007. 
 Voor de strategie van resultaten, zoals na de referendumklap door de Commissie-Barroso 
gehanteerd, zie bijvoorbeeld David Howarth, ‘Internal policies: the Commission defends the 
EU consumer’, Journal of Common Market studies 46 (2008) Annual review, 91-107. 
 
 
9 DE GRIEKSE STRATEGIE: HET KOOR 
 
 De stelling dat ‘Griekse’ legitimiteit de bodem van een gedeelde ‘Duitse’ identiteit 
veronderstelt staat in de literatuur bekend als de ‘no-demos-these’. De term komt uit: J.H.H. 
Weiler, ‘Does Europe need a Constitution? Demos, telos and the German Maastricht decision’, 
European law journal 1 (1995) 3, 219-258. Het gedachtegoed is uiteraard ouder; de Franse 
president De Gaulle was haar meest consequente politieke vertolker, maar zie bijvoorbeeld ook 
al de Spaanse schrijver, diplomaat en Europa-activist Salvador de Madariaga in 1960: 
‘L’Assemblée élue au suffrage universel présuppose une nation. L’Europe n’est et ne sera une 
nation. Elle est une grappe de nations. Son Assemblée doit donc être élue par les parlements 
nationaux.’ (Salvador de Madariaga, ‘Critique de l’Europe’, European Yearbook V, in: Hugh 
Beesley, ‘Direct elections to the European Parliament’, in: idem e.a., Limits and problems of 
European integration, Den Haag 1963, 89) 

Aanleiding van Weilers interventie was het befaamde oordeel van het Duitse 
Constitutionele Hof uit oktober 1993 over het Unieverdrag (besproken in hfdst. 3, par. 3). In dit 
verband luidt de sleutelzin van het ‘Maastrichtoordeel’: ‘Die Staaten bedürfen hinreichend 
bedeutsamer eigener Aufgaben Felder, auf denen sich das jeweilige Staatsvolk in einem von ihm 
legitimierten und gesteuerten Prozess politischer Willensbildung entfalten und artikulieren kann, 
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um so dem, was es – relativ homogen – geistig, sozial und politisch verbindet (..), rechtlichen Ausdruck zu 
geben.’ (BVerfGE 89, 155, § 100; curs. lvm) Het volk gaat aan de staat vooraf. Weliswaar hoedt 
het Hof zich ervoor de onderliggende volkshomogeniteit in culturele of etnische termen te 
duiden en houdt het het op ‘geestelijk en sociaal’, maar men voelt hoe de rechters op dit punt 
onderling hebben gesteggeld. De absurde formulering ‘relatief homogeen’ kan niet dan een 
compromis zijn. (Het blijft onduidelijk in hoeverre Poolse loodgieters, Kriegsvertriebenen, Turkse 
gastarbeiders of chassidische joden hier wel of niet binnen vallen.) Een dergelijk vooraf gegeven 
fundament is in het no-demos-denken voorwaarde voor een democratische staat en voor wat 
deze aan loyaliteit en solidariteit van zijn burgers vraagt. In dezelfde trant een Duitse jurist, lid 
van het Constitutionele Hof: ‘The Community, for lack of a pre-existing social substrate that could give 
it unity, exists only as a legal community.’ (Dieter Grimm, ‘Does Europe need a Constitution?’, 
European law journal 1 (1995) 3, 282-302, 289; curs. lvm) 

De positie van het Duitse Constitutionele Hof wordt door Weiler gekarakteriseerd als 
de ‘zachte’ variant van de no-demos-these, of ook ‘the Not Yet version: Although there is no 
demos now the possibility for the future is not precluded a priori.’ Daartegenover de ‘harde’ 
variant’; deze ‘does not only dismiss that possibility as objectively unrealistic but also as 
undesirable’. (Weiler, ‘Does Europe need a Constitution?’, 229-230) 

Dit debat is niet theoretisch te beslechten. De oprichting van een rechtstreeks gekozen 
Europees parlement betekende de facto een politieke nederlaag voor de harde variant van de no-
demos-these, met als gevolg dat de Europese democratie leeft onder het teken van ‘nog niet’. 
 
1 Eenstemmig 
 
 Over het Europese Parlement en zijn voorloper bestaan twee klassieke politiek-
juridische proefschriften: P.J.G. Kapteyn, L’Assemblée commune de la Communauté du Charbon et de 
l’Acier. Essai de parlementarisme européen, Leiden 1962 en S. Patijn, De uitbreiding van de bevoegdheden 
van het Europese Parlement, Rotterdam 1973, beide met uitstekende kennis van de binnenkant van 
het Parlement. (Kapteyn, zoon van een Nederlands lid van de Vergadering, ging begin jaren 
vijftig regelmatig in Straatsburg kijken en deed ter plaatse onderzoek; Patijn werkte onder meer 
als ambtenaar op de Europa-afdeling van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken en 
was vanaf 1973, als Tweede-Kamerlid, zelf lid van het Parlement – waar hij onmiddellijk als 
rapporteur de verantwoordelijkheid kreeg een ontwerpbesluit voor het houden van rechtstreekse 
verkiezingen voor te stellen.) Nuttig voor de toenmalige stand van het debat, vanuit grote 
sympathie voor hun onderwerp zijn: Hugh Beesley, ‘Direct elections to the European 
Parliament’, in: idem e.a., Limits and problems of European integration, Den Haag 1963 en David 
Marquand, A parliament for Europe, Londen 1979. 

Het tegenwoordig meest gebruikte handboek, geschreven door een Brits 
europarlementslid met coauteurs, vooral gericht op interne organisatie en werking en inmiddels 
in zevende editie is: Richard Corbett, Francis Jacobs & Michael Shackleton, The European 
Parliament, Londen 2007. Bevat een schat aan feitelijke informatie. Een zeldzame combinatie van 
politieke analyse en historische anekdotiek vanaf 1979 biedt een voormalig secretaris-generaal 
van het Parlement: Julian Priestly, Six battles that shaped Europe’s Parliament, Londen 2008. Deze 
bericht onder meer (6-22) over de budgetcrisis van 1979/1980, tijdens welke hij medewerker 
was van de aanstichter (en latere Parlementsvoorzitter) Piet Dankert. Louter anekdotisch zijn de 
nog verder teruggaande herinneringen van een voormalig directeur protocol: Maurice Mesmat, 
Mémoires et libres propos, Remich 2001. Aardig is van de Franse politiek antropoloog Marc Abélès, 
La vie quotidienne au Parlement européen, Parijs 1992. 

Voor het (politieke) burgerschap, zie de bij hfdst. 8, par. 1, genoemde titels.  
Voor het grondwettelijk verdrag, zie de bij hfdst. 2, par. 2, genoemde titels.  
Dat het Griekse Pericles-motto sneuvelde op Fins en Iers verzet is meegedeeld door 

Guy Milton (Raadssecretariaat) in een schriftelijk bericht aan auteur van 27 oktober 2008. De 
Finnen brachten hun aarzelingen naar voren in een ministeriële vergadering van november 2003; 
hoewel meerdere delegaties, waaronder de Ieren en Portugezen, de twijfels in stilte deelden, 
overleefde het citaat de Finse tik, mede uit een respect van de lidstaten jegens de voorliggende 
Conventietekst en Conventievoorzitter Giscard d’Estaing. Het vraagteken verdween echter niet 
van tafel en een half jaar later, tijdens hun eigen voorzitterschap, besloten de Ieren tot 
schrappen. 
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2 Veelstemmig 
 
 Over de rol van nationale parlementen wordt de laatste jaren zeer veel gepubliceerd, zie 
bijvoorbeeld: Barett Gavin (ed.), National parliaments and the European Union. The constitutional 
challenge for the Oireachtas and other member state legislatures, Dublin 2008; John O’Brennan & Tapio 
Raunio, National parliaments within the enlarged European Union. From ‘victims’ of integration to competitive 
actors, Londen 2007; Philipp Kiiver, National and regional parliaments in the European constitutional 
order, Groningen 2006; Olaf Tans, Carla Zoethout & Jit Peters, National parliaments and European 
democracy. A bottom-up approach, Groningen 2007. 

Een spraakmakend pleidooi voor een Europese Senaat, bestaande uit nationale 
parlementariërs, in Larry Siedentop, Democracy in Europe, Londen 2000, 147-149. Zie ook van de 
Britse journalist annex denktankoprichter en Delorsbiograaf Charles Grant, EU2010. An 
optimistic vision for the future, Londen 2000, welke de Britse premier Tony Blair inspireerde tot een 
speech in Warschau (6 oktober 2000). Een recente uitwerking in Gerhard van der Schyff & 
Gert-Jan Leenknegt, ‘The case for a European Senate. A model for the representation of 
national parliaments in the European Union’, Zeitschrift für öffentliches Recht 62 (2007), 237-258. 

Over de negen toetredingsreferenda van 2003, zie het door Aleks Szczerbiak & Paul 
Taggart samengestelde speciale nummer van West European politics 27 (2004) 4, 557-777, inclusief 
model over opkomstcijfers en vergelijking met de referenda uit 1972 en 1994. Belangrijkste les 
in de titel in de bijdrage over Polen van Szczerbiak: ‘History trumps government unpopularity’ 
(671). Beide samenstellers staan aan het hoofd van het academische European Parties Elections & 
Referendum Network dat sinds 2003 vanuit de universiteit van Sussex actuele briefings over 
nationale en Europese verkiezingen en referenda verzorgt, te vinden op 
www.sussex.ac.uk/sei/1-4-2.html (inclusief genoemde Poolse, Nederlandse en Spaanse 
verkiezingen). 

Een veelzijdige monografie over een pan-Europees referendum is: Andreas Auer & 
Jean-François Flauss (eds.), Le référendum européen. Actes du colloque international de Strasbourg, 21–22 
février 1997, Brussel 1997. Een dergelijk pan-Europees referendum is wel voorgesteld, al door De 
Gaulle in de jaren veertig, maar nog nooit gehouden. 
 
3 Drama 
 
 De Europese veeltaligheid is geanalyseerd in: Abram de Swaan, Woorden van de wereld. 
Het mondiale talenstelsel, Amsterdam 2002, 182-215 en zijn recentere ‘The language predicament of 
the EU since the enlargements’, Sociolinguistica 21 (2007), 1-21. Zie ook Philippe Van Parijs, 
‘Europe’s linguistic challenge’, Archives européennes de sociologie 45 (2004) 1, 113-154.  

Naar het ontstaan van een ‘Europese publieke ruimte’ wordt veel (media-)onderzoek 
gedaan. Zie het grote, zeven landen beslaande onderzoeksproject gecoördineerd door prof.dr. 
Ruud Koopmans (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), ‘The transformation of 
political mobilisation and communication in European public spheres’, met veel 
(tussen)rapporten en analyses op www.europub.wzb.de. Zie ook: Marianne van de Steeg & 
Thomas Risse, ‘The emergence of a European community of communication. Insights from 
empirical research on the Europeanization of public spheres’ (2007). Een nuttig onderscheid is 
dat tussen de ‘public sphere’ en de ‘public policy sphere’, dus tussen het algemene publiek en een 
professioneel publiek van deelbelangen en vakmensen (zoals in Brussel zeker aanwezig), zie: Jos 
de Beus, ‘The European Union as a community. An argument about the public sphere in 
international society and politics’, in: Paul van Seters, Communitarianism and law, Lanham Md. 
2006. 
 Er bestaat een zekere academische neiging de ‘dramatische’ kwaliteit van de politiek te 
kleineren (met kwalificaties als ‘spektakeldemocratie’). Deze neiging houdt nauw verband met 
een onderschatting van de onontkoombaarheid van de gebeurtenissen. Typerend is het boek 
van de Belgische socioloog Mark Elchardus, De dramademocratie, Tielt 2002. Het is een analyse 
van de grote plaats van crises en hypes in de Belgische politiek (Dutroux, dioxine-crisis, Sabena) 
die opent met de gezien de rest van het betoog opmerkelijke zinnen: ‘Gebeurtenissen worden 
doorgaans overroepen. Ze zijn veel minder belangrijk dan we denken.’ (15) En zelfs: ‘Ten 
gevolge van de moderne wetenschap is de betekenis van gebeurtenissen veranderd. In zeker 
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opzicht bekleden deze nu eerder een marginale plaats. De gebeurtenis is minder een feit 
geworden, veeleer een soort literaire conventie of troop.’ (16) 
 Een uitzondering is het schitterende Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, 
Parijs 1995, een historisch en filosofisch onderzoek naar de verhouding tussen politieke 
vertegenwoordigers en vertegenwoordigden. Manin biedt een sterk begrip van de tijdswerking 
van de verkiezingen, het politieke spel als anticipatie op het retroactieve oordeel, en legt 
overtuigend een link tussen de eind-achttiende-eeuwse opkomst van de publieke vrijheden en 
van de parlementaire democratie (à la Burke): ‘La liberté d’expression des opinions politiques 
apparaît ainsi comme la contrepartie de l’absence du droit d’instruction.’ (218, curs. orig.) In zijn 
boek introduceerde hij de term ‘publieksdemocratie’ (Fr. démocratie du public, in het originele Eng. 
audience democracy; in het Nederlands ook wel vertaald als ‘toeschouwersdemocratie’ – een 
enigszins ongelukkige verspringing van het auditieve naar het visuele register). Overigens 
gebruikt ook Manin, weliswaar niet in denigrerende zin, de term voor de hedendaagse 
democratische praktijk, onderscheiden van het ‘parlementarisme’ (ruwweg 1780–1880) en de 
‘partijendemocratie’ (ruwweg 1880–1980). Dit is zinvol om de impact van de massamedia te 
benadrukken, maar zou doen vergeten dat het publiek constitutief is voor elke vorm van 
democratie en feitelijk van politiek.
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DE GRONDSLAGEN IN HET KORT  
 
 
A. Passagemomenten 
 
1950   Schumanplan gelanceerd.  
  Uitnodiging door Frankrijk aan andere Europese staten tot deelname aan een ‘Hoge Autoriteit’ als 
eerste stap naar een ‘Europese federatie’. 
 
1963–1964    ‘Van Gend & Loos’ en ‘Costa/Enel’ uitgesproken.  
  Europese Hof van Justitie claimt (in tweeslag) rechtstreekse werking en vervolgens voorrang van 
Europees recht. De Gemeenschap wordt een rechtsorde. 
 
1966    Compromis van Luxemburg gesloten.  
  Einde lege-stoel-crisis. Samenlevingsakkoord van verdragsmatige binnensfeer en nationale belangen, 
levensverzekering voor de lidstaten tegen meerderheidsheerschappij; compromis tussen lidmaatschap 
en verdrag. 
 
1974    Europese Raad van regeringsleiders opgericht en parlementsverkiezingen afgedwongen. 
  De regeringsleiders grijpen de macht dankzij periodieke topbijeenkomsten. De tussensfeer van de 
lidstaten neemt de gestalte aan van het hoogste gezag over de gezamenlijkheid. Rechtstreekse band 
tussen de binnensfeer van de Europese politiek en de kiezers gelegd.  
 
 1985    Coup in Milaan gepleegd. 
  De Italiaanse Raadsvoorzitter laat de regeringsleiders stemmen over verdragswijziging; gezamenlijke 
vernieuwing onstuitbaar in gang gezet. 
 
1986    Europese vlag gehesen. 
  Zichtbaarheid van de gezamenlijkheid voor het publiek vergroot. 
 
2005    Stem verheven. 
  Nee-stem van de Franse en Nederlandse bevolking in referenda tegen grondwetsverdrag. Het 
nationale publiek van twee stichterstaten eist een plaats op in de Europese politiek. Nationale 
parlementen krijgen hierna grotere rol. 
 
 
B.   Het lidmaatschap 
 
1951  de Zes   België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland  
1973  de Negen  de Zes en Denemarken, Groot-Brittannië, Ierland 
1981  de Tien   de Negen en Griekenland 
1986 de Twaalf  de Tien en Portugal, Spanje 
1995 de Vijftien  de Twaalf en Finland, Oostenrijk, Zweden 
2004 de Vijfentwintig  de Vijftien en Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen,  
         Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië 
2007  de Zevenentwintig  de Vijfentwintig en Bulgarije, Roemenië. 
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C. De verdragen* 
 
1951 Verdrag van Parijs Oprichting Mijnbouwgemeenschap (Kolen- en 
Staalgemeenschap).  
  Hoge Autoriteit (beslist), Raad van ministers (beslist mee), Gemeenschappelijke Vergadering, Hof 
van Justitie. Rechtspersoonlijkheid voor de Gemeenschap. Mijnbouwpolitiek. 
 
1957  Verdrag van Rome Oprichting Economische Gemeenschap en Atoomgemeenschap.  
  Raad van ministers (beslist), Commissie (doet voorstellen), één Gemeenschappelijke Vergadering 
(belofte, sine die, van rechtstreekse verkiezingen), één Hof van Justitie. Vrij verkeer van goederen, 
arbeid, kapitaal en diensten. Landbouwpolitiek, handelspolitiek, transportpolitiek, sociale politiek. 
 
1986 Europese Akte  Vernieuwing van de drie Gemeenschappen.  
  Meer meerderheidsbesluitvorming ten behoeve van de binnenmarkt (‘1992’). Gemeenschappelijke 
Vergadering formeel omgedoopt in ‘Parlement’. 
 
1992  Verdrag van Maastricht Oprichting Unie, vernieuwing Economische Gemeenschap. 
  Buitenlandse politiek, justitiebeleid. Economische en monetaire unie met één munt en een Centrale 
Bank. Regiopolitiek, cultuurpolitiek, gezondheidspolitiek; Gemeenschap werpt adjectief 
‘economische’ af. Wetgevingsmacht Parlement. Uitbreiding terreinen met 
meerderheidsbesluitvorming. Invoering Europees burgerschap. 
 
1997 Verdrag van Amsterdam Vernieuwing Unie en Gemeenschap.  
  Aanstelling vaste buitenlandwoordvoerder. Uitbreiding terreinen met meerderheidsbesluitvorming. 
 
2001 Verdrag van Nice   Vernieuwing Unie en Gemeenschap. 
  Herziening stemverhouding tussen de lidstaten in de Raad, herziening zetelverdeling Parlement en 
aantal Commissieleden. Uitbreiding terreinen met meerderheidsbesluitvorming. 
 
2007 Verdrag van Lissabon Vernieuwing Unie en opheffing Gemeenschap.  
  Andermaal herziening stemverhouding tussen de lidstaten in de Raad. Uitbreiding terreinen met 
meerderheidsbesluitvorming. Vaste voorzitter Europese Raad, rechtspersoonlijkheid voor de Unie, 
rechtstreekse rol nationale parlementen, uittredingsclausule. Gemeenschap opgeheven.  

                                                 
* Uitgaande van het jaar van ondertekening. Verwarring over de datering van een verdrag kan snel ontstaan 
doordat het politieke akkoord doorgaans enkele maanden eerder tot stand komt en de inwerkingtreding pas volgt 
na unanieme ratificatie, hetgeen maanden of jaren kan duren (als het verdrag niet strandt). Voorbeeld: het verdrag 
van Maastricht werd door de regeringsleiders van de Twaalf uitonderhandeld op de Top van 9-10 december 1991, 
werd door hun ministers van buitenlandse zaken en financiën ondertekend op 7 februari 1992 en trad in werking 
op 1 november 1993. 
Twee wel ondertekende maar niet geratificeerde verdragen waren het Verdrag van Parijs ter oprichting van een 
Defensiegemeenschap (1952) en het grondwettelijk verdrag (2004). Twee wel ondertekende maar niet 
geratificeerde toetredingsverdragen waren het akkoord tussen de Zes en Noorwegen (1972) en dat tussen de 
Twaalf en Noorwegen (1994). 
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SAMENVATTING 
 
DE PASSAGE NAAR EUROPA. GESCHIEDENIS VAN EEN BEGIN 
 

Proloog 
 
Er is sinds 1950 een nieuwe vorm van Europese politiek ontstaan. Het is moeilijk 
gebleken deze in beeld of gedachte te vangen. De bestaande woorden en denkschema’s, 
zelf onderdeel van de politieke strijd tussen staten en instellingen over Europa’s vorm, 
hinderen het oordeel. Veel van de vigerende interpretaties vergeten bovendien de 
historiciteit van de politiek: de factor tijd is geen bijkomstigheid, maar raakt haar wezen. 

Elke dag valt in de krant te constateren dat de Europese politiek er anders uitziet 
dan de Gemeenschapsoprichters als Schuman en Spaak wensten en hun erfgenamen 
decennialang nastreefden. De droom van de eenwording is niet uitgekomen. De 
nationale staten zijn er nog. De regeringen staan in het centrum van de Europese 
besluitvorming. Tegelijk is het onvoldoende te concluderen dat de Unie dus de zoveelste 
opvoering betekent van eeuwenoude belangenstrijd: vroeger met oorlogen en 
vredescongressen, nu via een internationale bureaucratie. Er is iets nieuws onder de zon. 

Zowel de ervaring van de beoefenaren van de politiek als de waarneming van 
het publiek moeten serieus worden genomen. Enerzijds zijn er tegenwoordig politici die 
namens Europa spreken en handelen. Het betreft in sommige gevallen bindende, 
publiekelijk aanvaarde besluiten die vijfhonderd miljoen mensen raken. Dit duidt op het 
bestaan van een Europees politiek lichaam. Anderzijds schijnt dit nog altijd een illusie: 
zijn de landen niet verdeeld als het erom spant, zoals tijdens de Irakoorlog? Stond 
Europa niet machteloos tijdens de Joegoslavische burgeroorlogen? Zijn de mensen niet 
onwetend van wat zich in Brussel afspeelt? Aangezien ‘Europa’ in één adem meerdere 
categorieën mobiliseert – geografische grenzen, culturele tradities, historische 
gebeurtenissen, politieke pretenties, juridische verdragen – loopt het denken snel vast. 
 
De analyse is gebaat met een onderscheid tussen de sferen waarin de Europese staten 
hun betrekkingen hebben georganiseerd. Het zijn er drie. Ze omvatten elkaar als 
concentrische bollen. Elke sfeer heeft eigen principes van beweging en ordening. Elk 
heeft eigen regels en omgangsvormen, aflopend op de geweldsschaal van oorlog en 
dreiging met geweld tot veto en stemming bij meerderheid. Elk kenmerkt zich door een 
zelfbeeld, een psychologie van de spelers en een publiek. 

De buitenste sfeer, ten eerste, vindt haar (onscherpe) afbakening in geografie en 
geschiedenis. Ze bevat het voltallige gezelschap van soevereine staten op het continent 
en stond eeuwen bekend als het ‘Europese concert’. Beweging komt hier uit het najagen 
van eigenbelang door de staten; ordening vooral uit een machtsbalans en territoriale 
grenzen. Deze sfeer is het stootblok waartegen Europese initiatieven na 1945 zich 
hebben afgezet, maar deels spelen de betrekkingen tussen de staten zich nog steeds af in 
dit puur politieke milieu van machtsbalans, grensconflict en oorlog. De binnenste sfeer, 
ten tweede, is het product van een stichtingsakt uit 1951. Ze wilde breken met de 
traditionele diplomatie en doopte zichzelf Gemeenschap. Ze bestrijkt een juridisch 
afgegrensd maar zich steeds uitbreidend handelingsterrein van de deelnemende staten. 
Haar interne bewegingsprincipe is een idee van de toekomst, het ‘Europese project’. 
Ordening en houvast komt van een tussen de staten gesloten verdrag, het stichtingspact, 
en de daarmee opgerichte instellingen. 

Ten derde de tussensfeer. Deze ontstond bij de stichting van de Gemeenschap, 
onmiddellijk en onverwacht, tussen beide andere in. Deze tussenwereld bleef lang 
ongezien en is moeilijk in juridische termen te vatten. Toch is ze cruciaal. Het is de 
tussensfeer van de lidstaten. Beweging ontstaat hier uit ieders najagen van het nationaal 
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belang, maar ook uit een groeiend besef van gezamenlijke belangen. Het sterkste 
ordeningsprincipe is het lidmaatschap, bijgestaan door de machtsbalans en het recht. 
Deze sfeer is een tussenwereld naar eigenschappen, nu eens overlappend met buiten, 
dan weer met binnen. Het is ook een tussenwereld naar functie; haar rol is te verbinden, 
relaties leggen, gebeurtenissen op te vangen, overgangen te maken. Juist in die 
overgangen tussen de sferen – verdragswijziging en uitbreiding voorop – ontdekten de 
lidstaten de eigenheid van deze tussenwereld. Wanneer de leden gezamenlijk optreden, 
als kring, zijn ze de motor van ‘Europa’. 

Deze driedeling in handelingssferen biedt een leesbril voor de aard en 
ontwikkeling van de Europese politiek. Dit proefschrift richt achtereenvolgens de blik 
op de verhouding tussen de gezamenlijkheid van lidstaten en (1) de lidstaten 
afzonderlijk, (2) de buitenwereld en (3) de mensen. De vraag wat politiek is wordt 
hiertoe driemaal opgeworpen. 
 

1.  Het geheim van de tafel 
 
Een politiek lichaam ontstaat volgens klassieke filosofen als Hobbes, Locke of Rousseau 
zodra de samenstellende delen hun veto neerleggen ten gunste van het geheel. 
Meerderheidsstemming heeft ook de ontwikkeling van de Europese Unie beslissend 
beïnvloed, als aanjager, dreigmiddel en ideologische lakmoesproef. Tegelijk ontdekten 
de lidstaten dat de meerderheid noch een noodzakelijke noch een voldoende 
voorwaarde was voor besluitvorming. Niet voldoende: een door de overstemde regering 
en bevolking niet aanvaard meerderheidsbesluit zou neerkomen op buitenlandse 
overheersing. Niet noodzakelijk: tot op heden beslissen de lidstaten bij voorkeur bij 
consensus. 
 
De verhouding tussen de lidstaten gezamenlijk en afzonderlijk was in het 
stichtingsverdrag uit 1957 opengelaten. Mettertijd doken twee kwesties op: wat 
vermocht de stem van elke staat tijdens de besluitvorming (meerderheid)? Wat was de 
verhouding tussen een gezamenlijk besluit en ieders individuele besluiten (voorrang)? 
Beide kwesties werden tussen 1963 en 1966 uitgevochten. Het resultaat: voorrang voor 
de gezamenlijkheid, bij consensus van de leden. 
 In de voorrangskwestie greep het Europese Hof in 1963 de gelegenheid uit te 
roepen dat de lidstaten ‘een nieuwe rechtsorde’ hadden geschapen. Daartoe plaatste het 
boven de wil van de stichterstaten, waarvan er drie ter zitting protesteerden, de geest 
van de Stichting. Deze bluf van het Hof werd door de lidstaten aanvaard. Een jaar later 
verkondigden de rechters de juridische ‘voorrang’ van Europees recht – wederom met 
succes. 
 De meerderheidskwestie leidde tot een ongekend zware politieke crisis. 
Vanwege het gevaar dat het op vitale onderwerpen zou kunnen worden overstemd bleef 
Frankrijk vanaf juli 1965 weg uit de Raad van ministers (‘lege stoel’). Pas in januari 1966 
kwam het met de andere vijf lidstaten tot een akkoord: het Compromis van Luxemburg. 
Dit behelst dat er in zulke gevallen wordt vergaderd tot ieder met het resultaat kan 
instemmen. Dit akkoord is in de literatuur verguisd als obstructiepolitiek. Het is echter 
een cruciaal passagemoment, de bestaansbevestiging van de tussensfeer. Frankrijk 
erkende de werking van het verdrag. De ‘Vijf’ erkenden dat zware nationale belangen 
niet konden worden overstemd. Buiten de verdragssfeer gaven de Zes zich een 
gezamenlijke grondregel, een levensverzekering tegen meerderheidsheerschappij. Tegen 
de orthodoxie kregen de begrippen belang, tijd (uitstel) en gezag een plaats in het 
gezamenlijke leven.  

Deze grondnorm uit 1966 blijft van kracht. Alle naleving van Europese 
besluiten komt uit de wil van de lidstaten. Niet unanimiteit of meerderheid is de 
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essentie, maar het feit dat men samen aan tafel zit, een tafel waar dingen vanwege de 
band van het verdrag tot gezamenlijke verantwoordelijkheid worden. 
 
Behalve op het niveau van de alledaagse besluiten speelt de meerderheidskwestie ook op 
het niveau van de grondslagen: bij stichting en herziening. In elke Europese 
ratificatiecrisis, zoals na het Ierse nee van 2008, duikt het scenario op: kunnen de ja-
zeggers niet door zonder de nee-zeggers? Ondanks de politieke druk – en het illustere 
Amerikaanse voorbeeld van 1787-1789 – gebeurt dit niet. De lidstaten willen geen 
Europa dat zich buiten hen om een nieuw verdrag kan geven, als een politiek lichaam 
met een eigen wil. Dat zou het einde van de zelfstandige staten betekenen. 

Europa’s herzieningsmacht rust blijvend bij de verzamelde nationale regeringen 
en parlementen, in de tussensfeer van de leden. Toch heeft de gezamenlijkheid van 
lidstaten zichzelf historische wendbaarheid verschaft. De truc was de gezamenlijkheid 
van pouvoir constituant tegelijk tot pouvoir constitué te maken. Dit lukte de Italiaanse premier 
Craxi in 1985. Op de Top van Milaan forceerde hij onverhoeds een meerderheidsbesluit 
over het principe van een verdragswijziging. Hiermee transformeerde hij de Europese 
Raad van regeringsleiders in een lichaam dat politieke verantwoordelijkheid kan dragen 
ten opzichte van de individuele bevolkingen én doorbrak hij de status quo. Hoewel over 
de inhoud vervolgens bij unanimiteit wordt besloten, zette de Milanese stemming het 
mechaniek van de vernieuwing onstuitbaar in werking. Dit blijkt uit de serie 
verdragswijzigingen die nadien plaatsvond; daarin vindt de gezamenlijkheid steeds 
nieuwe middelen om allen in het spel te betrekken. Als het of van de vernieuwing 
eenmaal met ja is beantwoord, komt er dankzij de dwang van de tafel altijd een welke uit. 
 

2.  Lotswisselingen 
 
Politiek is de manier waarop een samenleving reageert op het onbekende. Machiavelli 
betoogde al dat een goed politicus in de stroom van de tijd moet stappen, de komst van 
steeds nieuwe gebeurtenissen aanvaarden en verantwoordelijkheid voor de open 
toekomst nemen. Of de lidstaten van de Unie gezamenlijk reageren op historische 
gebeurtenissen zou blijken uit een gezamenlijk optreden ten opzichte van andere 
politieke ordes. Dit sprak niet vanzelf. Voor deze overgang namen (en nemen) de 
lidstaten de tijd. Het lijkt of ze in een passagerite eerst uit de tijd hebben willen stappen, 
de Gemeenschap in, en pas vanaf 1989 de stroom van de tijd opnieuw betraden, maar nu 
gezamenlijk, als Unie. 

De impact van geopolitieke verhoudingen en afwegingen woog zwaar bij de 
oprichting van de Gemeenschappen. De Schumanverklaring van 9 mei 1950 was én een 
stap naar een Europese federatie én een Franse noodgreep om te vermijden dat 
erfvijand Duitsland weer over de eigen kolen kon beschikken. Het plan voor een 
Europees leger, uiteindelijk gestrand, was een respons op de Koreaoorlog. De 
doorbraak in de onderhandelingen over een gemeenschappelijke markt kwam tijdens de 
Suezcrisis, op 6 november 1956.  

In een buitenlandse politiek was in het verdrag van Rome niet voorzien. Deze 
scheen de meeste staten mogelijk, wenselijk noch noodzakelijk. De Europese 
instellingen hielden zich in beginsel bezig met low politics. Voor de high politics verlieten de 
Zes zich alle op de Amerikaanse paraplu. Het gevaar van een nieuwe Frans-Duitse 
oorlog scheen te wijken, de Navo hield de Russen buiten. Men was weinig alert op 
nieuwe gedaanten van historisch onheil. In de beschutting van de Gemeenschap 
maakten de lidstaten hun eigen tijd om interne doelen te bereiken. Met deadlines (zoals 
‘1992’) werd de handeling opgejaagd, er werd over versnelling en vertraging van 
verdragsbepalingen onderhandeld, soms werd de klok ronduit stilgezet. 
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De stroom van de geschiedenis deed zich allereerst voelen door de klop op de 
poort door Europese niet-leden. Hierdoor beseften de lidstaten dat ze naar buiten toe, 
huns ondanks misschien, één machtspolitiek blok waren. Dit ervoeren de Zes in 1961, 
toen de Britten aanklopten. Groter en onverwacht was de schok van de Val van de 
Muur (1989), toen de oostelijke helft van het continent zich in de wachtkamer meldde. 
De verhouding tussen het continent als geheel en hun kring dwong de lidstaten tot een 
politisering van hun verband. Dit betekende een einde van de fictie van ieders gelijkheid 
alsmede de noodzaak na te denken over einddoel en buitengrens. Sommige lidstaten 
deden met tegenzin mee, maar ze ontkwamen er niet aan. 

Om de roep van de buitenwereld te kunnen beantwoorden droegen de lidstaten 
hun politieke stem niet over aan de instellingen in de binnensfeer. In plaats daarvan 
vonden ze andere wegen om een ‘namens Europa’ mogelijk te maken. De 
regeringsleiders pleegden ongevraagd een machtsgreep en gaven gestalte aan de 
tussenwereld van de leden. Buiten het verdrag om organiseerden ze Toppen van 
regeringsleiders (vanaf 1961), institutionaliseerden ze deze tot Europese Raad (1974), 
belastten ze dit forum na de Val van de Muur – in de daartoe opgerichte Unie – met 
verantwoordelijkheid over buitenlandse politiek (1992) en pogen ze het een permanente 
voorzitter te geven (sinds 2003). Zo groeide de tafel van de regeringsleiders uit tot 
drager van de Europese hoge politiek. Alleen van deze tafel kan iemand opstaan om uit 
naam van allen tot het Witte Huis of het Kremlin te spreken. 
 

3.  De zoektocht naar publiek 
 

In laatste instantie rust alle politieke macht op publieke aanvaarding. Anders is het 
geweld. Elke politieke orde, zelfs een niet-democratische, zoekt publiek. Politici zonder 
pers, zonder openbare mening, zonder demonstranten – dat worden ambtenaren.  

Ook Europese politici gingen in die hoedanigheid op zoek naar publiek: zij 
hadden ‘Europeanen’ nodig. Opmerkelijk: na 1950 verhuisde het woord ‘Europeaan’ 
van de geopolitieke en culturele buitensfeer, waar het de Amerikanen, Afrikanen en 
Aziaten als gezelschap had, naar de Brusselse binnensfeer, waar het een ideologische 
lading kreeg en samenviel met de architecten en metselaars van Europa. Zodoende gold 
Schumans politieke partij als ‘de Europese partij’, maar was De Gaulle, hoewel 
Fransman, uitdrukkelijk géén Europeaan. Sinds de jaren zeventig pogen politici het 
woord ‘Europeaan’ weg te halen uit de binnenkamers en tot onderdeel te maken van de 
zelfdefinitie van de bevolkingen van de lidstaten, in de tussensfeer. 

In de kern hanteren moderne staten drie strategieën om de aandacht van het 
publiek te winnen en vast te houden. Deze zijn met een historische knipoog te betitelen 
als de ‘Duitse’, ‘Romeinse’ en ‘Griekse’ publieksstrategie. Het wijgevoel rust er 
respectievelijk op een idee van ‘ons volk’, van ‘in ons voordeel’ of van ‘onze zaak’. De 
‘Duitse’ publieksstrategie zet in op een culturele of historische identiteit van regeerders 
en geregeerden. Dezen spreken dezelfde taal of geloven in dezelfde waarden en heilige 
boeken of hebben dezelfde gewoonten of hun voorouders vochten in dezelfde oorlog. 
Bekende identiteitspolitieke elementen zijn een nationale geschiedschrijving, vlag en 
volkslied, nationale feestdagen, leerplicht en dienstplicht, codificatie van een 
eenheidstaal, monumenten voor helden. De ‘Romeinse’ publieksstrategie beroept zich 
op een voordeel dat de bevolking ontleent aan het functioneren van de politiek. De 
regeerders bieden bescherming of veiligheid – bijvoorbeeld door vrede –, ze scheppen 
mogelijkheden of ze geven geld. Het beoogde publiek bestaat uit klanten. De ‘Griekse 
publieksstrategie’ rust op de periodieke beoordeling door de bevolking van 
vertegenwoordigers die uit haar naam besluiten nemen, soms aangevuld met een 
rechtstreekse stemming van de bevolking over haar voorgelegde kwesties. Opdat het 
publiek de wetten en besluiten als ‘onze zaak’ ervaart, krijgt het een stem. 
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De Europese lidstaten hebben uit al deze tradities ideeën en elementen geplukt 
om hun bevolkingen bij hun gezamenlijkheid te betrekken. Er werden verkiezingen 
georganiseerd, subsidies ingesteld en prijzen uitgereikt, er kwamen een vlag en een 
volkslied, er werd nagedacht over helden of over het bieden van bescherming aan de 
burgers. Soms merkte men dat de ene strategie vastliep en schakelde men over op een 
andere. De instellingen uit de binnensfeer, met name Commissie en Parlement, zochten 
ijverig de publieksgunst. Daarentegen was de houding in de ledensfeer dubbelhartig. De 
lidstaten erkenden dat een publiek van Europeanen nuttig was voor de gezamenlijkheid, 
zij namen zelf de belangrijkste daarop gerichte besluiten, maar tegelijk wilden ze 
voorkomen hun eigen nationale publiek te verliezen. Zo werd de slag om het publiek 
een strijdtoneel tussen de gezamenlijkheid en de staten. 

Met elke aanpak boekte men wel elke successen, maar elk stuitte ook op eigen 
problemen. De Duitse strategie van ‘ons volk’ verloopt vanwege de overweldigende 
concurrentie van de natiestaten moeizaam. De Gemeenschapsinstellingen zagen 
cultuurpolitieke initiatieven gekortwiekt en moesten wegens onenigheid over elke 
specifieke inhoud die aan ‘Europa’ zou kunnen worden gegeven uitwijken naar 
universele waarden (kosmopolitisme), zelfverwijzing (de pères fondateurs) of lege 
symboliek (de vlag). De Romeinse strategie van het voordeel kent een vergeten zwakte. 
De existentiële voordelen van vrede en welvaart zijn door de Unie niet te claimen. Ook 
Europese rechten, vrijheden en ‘resultaten’, waarop de binnensfeer zich beroemt, 
worden door het publiek niet altijd gewaardeerd. Het publiek beseft zelf goed dat 
kansen of voordelen voor de één, altijd een bedreiging of een te betalen prijs voor de 
ander betekenen. De Griekse strategie van ‘onze zaak’ is onontkoombaar maar ijl. Het 
eenstemmige koor dat de gezamenlijkheid van lidstaten via een Parlement stapsgewijs 
tegenover zich heeft geplaatst, is niet krachtig. Het spreekt wensen uit, geeft een richting 
aan, maar zoekt nog manieren om de belangrijkste spelers op hun daden en niet-daden 
te kunnen afrekenen. Daarentegen beschikt het veelstemmige koor van nationale 
parlementen, matig getraind om Europese eisen en verwachtingen te uiten, wel over 
dwingende nee-stemmen. Het vervangt niet de hele cast in één keer, maar kan 
individuele spelers wegstemmen van het toneel. De moeilijkheid het publiek als 
toeschouwer te binden houdt nauw verband met een gebrek aan drama dat de Europese 
politiek karakteriseert. 
 Toch voelen de bevolkingen van de lidstaten zich volgens opiniepeilingen (deels) 
(ook) Europeaan. Mogelijk hadden de publieksstrategieën dus enig succes. Maar er 
gebeurde ook iets anders. De geopolitieke schok van 1989 gaf het woord ‘Europa’ een 
nieuwe lading. De grenzen van de kring van lidstaten schoven op naar die van het 
continent als geheel. Een beroep van de politiek op geografische en culturele 
betekenissen van ‘Europa’ werd geloofwaardiger. Ook werd de indeling van de wereld 
uit de Koude Oorlog in Westen en Oosten en Derde Wereld zinledig om plaats te 
maken voor een nieuwe. Mocht de inwoners van het oude continent, inmiddels bijna 
allen in de Unie verenigd, een dag het gevoel bekruipen dat zij ‘Europeanen’ zijn, dan 
zal vooral de wereldgeschiedenis hen hebben samengedreven. 
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SUMMARY 
 
THE PASSAGE TO EUROPE. A HISTORY OF A BEGINNING 
 

Prologue 
 
Since 1950, a new form of politics has come into being. It has turned out to be difficult 
to find the right description or concept for it. The existing words and thought patterns, 
themselves part and parcel of the political struggle among states and institutions about 
the form Europe would take, stand in judgment’s way. Moreover, many of the dominant 
narratives forget the historicity of politics: the factor of time is not ancillary to it, but 
rather is essential to it. 
 A glance at the newspaper on any given day confirms that European politics 
looks different than what the Community founders such as Schuman or Spaak wished 
for and what their heirs strived for for decades. The dream of unification has not been 
realised. The national states are still there. National governments stand at the centre of 
European decision-making. As the same time, it is insufficient to conclude that the 
Union is thus nothing more than the latest version of a centuries-old struggle of 
interests once played out with wars and peace conferences, now by way of an 
international bureaucracy. There is something new under the sun. 
 Both the experience of the practitioners of politics and the perception of the 
public must be taken seriously. On the one hand, there are politicians nowadays who 
speak and act on behalf of Europe. In some cases, it is a matter of binding, publicly 
accepted decisions that affect five hundred million people. This hints at the existence of 
a European political body. On the other hand, such a body still seems to be an illusion: 
are not the countries divided when tensions rise, as during the Iraq war? Wasn’t Europe 
powerless during the Yugoslav civil wars? Are the people not unaware of what is going 
on in Brussels? Since the term ‘Europe’ at once mobilises several categories – 
geographical borders, historical events, cultural traditions, political pretensions, legal 
treaties – one’s thinking about it soon runs aground.  
 
Our analysis will be aided by a distinction among the spheres in which the European 
states have organised their relations. There are three, to be precise. They are 
concentrically nested in each other. Each sphere has its own principles of movement 
and order. Each has its own rules and protocols, ranging down the scale of force from 
war and the threat of violence to the exercise of the veto and majority decision-making. 
Each is characterised by a self-image, a psychology of the actors and an audience. 
 The outermost sphere, first of all, is (vaguely) defined by geography and history. 
It contains the full complement of sovereign states on the continent and was known for 
centuries as the ‘European concert’. Movement in this sphere comes from states’ 
pursuit of their own interests; order mainly from a balance of power and territorial 
borders. This sphere is the barrier that European initiatives post-1945 have defined 
themselves in opposition to, but the relations among the states are partly still played out 
in this purely political matrix of balance of power, border conflicts and war. The 
innermost sphere, second of all, is the product of a foundational document from 1951. 
It wanted to break with traditional diplomacy and dubbed itself Community. It covers a 
legally bounded, yet ever-expanding field of action for the participating states. Its 
internal motivation is the idea of the future, the ‘European project’. Order and reliability 
come from a treaty signed by the states, the foundational pact, and the institutions 
founded by it. 
 Third, the intermediate sphere. This came into existence when the Community 
was founded, immediately and unexpectedly, between the other two. This in-between 
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world remained unseen for a long time and is difficult to capture in legal terms. Yet it is 
of crucial importance. It is the intermediate sphere of the member states. Movement 
comes from each one’s pursuit of its national interest, but also from a growing 
realisation of common interests. The strongest ordering principle is membership, 
accompanied by the balance of power and the law. This sphere is an in-between world 
by virtue of its characteristics, at one moment overlapping with the outside one, then 
again with the inside one. It is also an in-between world by virtue of its function; its role 
is to connect, make relationships, deal with events, make transitions. It is precisely in the 
transitions between the spheres – especially treaty amendment and enlargement – that 
the member states discovered the uniqueness of this in-between world. When the 
members act jointly, as a circle, they are the motor of ‘Europe’. 
 This three-way distinction in spheres of action provides a lens for examining the 
nature and the development of European politics. This dissertation shall focus on, in 
turn, the respective relationships between the ensemble of the member states and (1) 
the member states individually, (2) the outside world and (3) the people. The question of 
what politics is arises three times in this context. 
 

1. The secret of the table 
 
A political body comes into being, according to political philosophers such as Hobbes, 
Locke or Rousseau, as soon as the component parts drop their veto power for the 
benefit of the whole. And majority decision-making has indeed decisively influenced the 
development of the European Union, as a drive, a threat and an ideological litmus test. 
At the same time, the member states discovered that majority is neither a necessary 
condition for decision-making, nor a sufficient one. Insufficient because a majority 
decision that is not accepted by an outvoted national government and population would 
amount to foreign control. Unnecessary because up to this day, the member states’ 
preference is decision by consensus. 
 
The relationship between the member states as an ensemble and as individuals was left 
open in the foundational treaty of 1957. In time, two questions arose: what influence did 
each state’s vote have during decision-making (majority)? What was the relationship 
between a joint decision and each one’s individual decisions (priority)? Both questions 
were battled over between 1963 and 1966. The result: priority for the ensemble, by 
consensus of the members. 
 In the issue of priority, the European Court seized the opportunity in 1963 to 
announce that the member states had created ‘a new legal order’. To that end, it placed 
the spirit of the Foundation above the will of the founding states, of which three had 
lodged protests at the court hearing. One year later the judges announced the legal 
‘priority’ of European law – once more successfully. 
 The majority issue led to a political crisis of previously unheard of severity. 
Because of the danger that it could be outvoted on vital subjects, France stayed away 
from the Council of Ministers starting in July 1965 (the ‘empty chair’). It was not until 
January 1966 that it reached an accord with the other five member states: the 
Luxembourg Compromise. This entails that in such cases, the meeting will continue 
until everyone can agree with the result. In the commentary about it, this accord is 
dismissed as the politics of obstruction. However, it is a crucial moment of passage, the 
moment that the existence of the intermediate sphere was confirmed. France 
acknowledged the treaty’s validity. The ‘Five’ acknowledged that serious national 
interests could not be outvoted. Outside the sphere of the treaty, the Six gave 
themselves a common basic rule, a life insurance policy against the tyranny of the 
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majority. Against all orthodoxy, the concepts of interest, time (delay) and authority 
gained a place in the states’ life together. 
 This basic norm from 1966 remains in force. All compliance with European 
decisions comes from the will of the member states. It is not unanimity or majority that 
is essential; rather, it is the fact that all of the states sit together at the table, a table 
where things become a common responsibility because of the bond of the treaty.  
 
Not only does the majority issue come up on the level of the daily decisions, but also at 
the deepest foundations: at the moments of creation and revision. In every European 
ratification crisis, such as after the Irish ‘no’ of 2008, the following scenario looms: can’t 
the yes-states carry on without the no-states? Despite the political pressure – and the 
illustrious American example of 1787-1789 – this does not happen. The member states 
do not want a Europe that can grant itself a new treaty behind their backs, like a 
political body with its own will. That would mean the end of the independent states.  
 Europe’s powers of revision remain safely in the hands of the ensemble of 
national governments and parliaments, in the intermediate sphere of the members. And 
yet, the ensemble of member states has endowed itself with historical flexibility. The 
trick was making the ensemble not only pouvoir constituant, but pouvoir constitué at the same 
time. The Italian premier Craxi succeeded at this in 1985. At the Summit of Milan he 
unexpectedly forced an unprecedented majority decision about the principle of treaty 
amendment. In so doing, he transformed the European Council of heads of 
government into a body that can carry political responsibility with regard to the 
individual populations and he broke with the status quo. Although the content of the 
revision was subsequently decided by unanimity, the vote of Milan set the mechanism of 
reform irrevocably in motion. This was revealed by the series of treaty changes that took 
place afterward; in these, the ensemble constantly finds new means of involving 
everyone in the game. If a ‘yes’ can be reached for the question of whether reform will 
take place, then the pressure of the table ensures that some answer emerges of what kind 
of reform it will be. 
 

2. Changes of fortune 
 

Politics is the way that a society responds to the unknown. Machiavelli already argued 
that a good politician must move with the current of the time, accept the constant 
arrival of new events and take responsibility for the open future. How would the 
member states of the Union respond jointly to historical events? This would be revealed 
by the way in which they dealt with other political orders as an ensemble. For that 
transition, which was by no means self-evident, the member states took (and continue 
to take) their time. It seems that they first wanted to step out of the flow of time in a 
rite of passage, into the Community, and wait until they were forced by the events of 1989 
to step back into history again, but now jointly as a Union.  
 The impact of geopolitical relations and considerations weighed heavily in the 
foundation of the Communities. The Schuman Declaration of 9 May 1950 was both a 
step toward a European federation and an emergency intervention on the part of France 
to prevent its historical enemy Germany from being able to control its own coal again. 
The plan for a European army, which ultimately ran aground, was a response to the 
Korean War. The breakthrough in the negotiations on a common market came during 
the Suez Crisis on 6 November 1956. 
 The Treaty of Rome did not provide for a foreign policy. This did not seem 
possible, desirable or necessary to most of the states. The European institutions, in 
principle, were occupied with ‘low politics’. For ‘high politics’, the Six all relied on the 
American umbrella. The threat of a new Franco-German war seemed to recede; NATO 
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kept the Russians out. No one was particularly alert to new forms of historic disaster. In 
the walled garden of the Community, the member states set their own time to reach 
internal goals. Deadlines (such as ‘1992’) were used to drive their action forward; 
negotiations took place on the ‘acceleration’ or ‘delay’ of certain Treaty obligations, and 
sometimes the clock was stopped altogether. 
 The flow of history was first felt when European non-members came knocking 
at the gate. This made the member states realise that externally, perhaps in spite of 
themselves, they were one geopolitical bloc. This is what the Six experienced in 1961, 
when the British came knocking. It was a greater and more unexpected shock when the 
Wall fell (1989), when the eastern half of the continent took a seat in the waiting room. 
The relationship between the continent as a whole and their own circle forced the 
member states to politicise their club. This spelt out both an end to the fiction of 
everyone’s equality and the necessity of thinking about a final goal and an outer limit. 
Some member states dragged their feet, but did not escape going along with it. 
 To be able to answer the call of the world outside, the member states did not 
transfer their political voice to the institutions of the internal sphere. Instead, they found 
other ways to make speaking ‘on behalf of Europe’ possible. The heads of government, 
without being asked to, staged a coup and gave form to the intermediate world of the 
members. Outside the provisions of the treaty, they organised Summits of heads of 
government (starting in 1961); they institutionalised this as the European Council 
(1974); after the Wall fell they put this forum in charge of foreign policy (1992); and 
they tried to give it a permanent president (since 2003). In this way, the round table of 
heads of government grew into the bearer of European high politics. It is only from this 
table that it is even possible for someone to stand up and speak to the White House or the 
Kremlin on behalf of all. 
 

3. The quest for a public 
 

Ultimately, all political power relies on public acceptance. Otherwise it is simply 
violence. Every political order, even a non-democratic one, needs a public. Politicians 
without press, without public opinion, without demonstrators – these are little more 
than civil servants. 
 European politicians, as such, also went in search of a public: they needed 
‘Europeans’. Strikingly, after 1950 the word ‘European’ moved from the geopolitical 
and cultural external sphere, where it had kept company with the Americans, the 
Africans and the Asians, to the internal sphere of Brussels, where it gained an 
ideological charge and came to be identified with the architects and bricklayers of 
Europe. As such, Schuman’s political party was considered to be ‘the European party’, 
while De Gaulle, despite being a Frenchman, was definitely not a European. Since the 
1970s, politicians have been trying to retrieve the word ‘European’ from the closed 
conference rooms and re-integrate it into the self-definition of the populations of the 
member states, in the intermediate sphere. 
 At heart, modern states employ three strategies to attract the attention of the 
public and keep it. These can be labelled, with a wink to history, the ‘German’, the 
‘Roman’ and the ‘Greek’ public strategies. The ‘we’-feeling is derived from ideas of, 
respectively, ‘our people’, ‘to our advantage’ or ‘our affairs’. The ‘German’ public 
strategy makes use of a cultural or historical identity of the rulers with the ruled. These 
will speak the same language or believe in the same values and sacred texts or have the 
same customs, or their ancestors fought in the same war. Well-known identity-political 
elements are a national historical record, flag and anthem, national holidays, compulsory 
education and military service, codification of a standard language, monuments to 
heroes. The ‘Roman’ public strategy relies on an advantage to be gained by the 
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population in the functioning of politics. The rulers offer protection or security –in the 
form of peace, for instance – they create possibilities or they give money. The intended 
public is comprised of customers. The ‘Greek’ public strategy relies on the population 
periodically evaluating representatives who take decisions on its behalf, sometimes 
supplemented by a direct vote by the population about the questions submitted to it. 
The public gets a voice so that it will perceive the laws and decisions as ‘our affairs’. 
 The European member states have gathered ideas and elements from all these 
traditions in order to involve their populations in the ensemble. Elections were 
organised, subsidies were instituted and prizes were awarded, a flag and an anthem were 
made, consideration was given to heroes or to offering protection to the citizens. 
Sometimes it became clear that the one strategy wasn’t working, and so another one 
would be tried. The institutions of the internal sphere, specifically Commission and 
Parliament, eagerly curried the public’s favour. On the other hand, the position taken in 
the sphere of the members was ambivalent. The member states acknowledged that a 
public of Europeans was useful for the ensemble – they took the most significant 
decisions to that end – but at the same time they wanted to keep from losing their own 
national publics. In this way, the battle for the public became one of the struggles 
between the ensemble and the states. 
 Each strategy had its own successes, but each one also ran into its own 
problems. The German strategy of ‘our people’ goes haltingly, because of the 
overwhelming competition from the nation-states. The Community institutions watched 
their cultural-political initiatives get clipped, and due to disagreement about any specific 
content that could be given to ‘Europe’, they had to seek refuge in universal values 
(cosmopolitanism), self-reference (the pères fondateurs) or empty symbolism (the flag). 
The Roman strategy of advantage has one overlooked weakness. The existential 
advantages of peace and wealth cannot be claimed by the Union. Nor are European 
rights, freedoms and ‘results’, which the internal sphere prides itself on, always 
appreciated by the public. The public realises quite well that opportunities or advantages 
for the one always mean a threat or a price to be paid for the other. The Greek strategy 
of ‘our affairs’ is inevitable but frail. The single-voiced chorus that the ensemble of 
member states has gradually placed opposite itself in the form of a Parliament is not 
powerful. It pronounces wishes, indicates a direction, but is still looking for ways to call 
the most important players to account on their actions and inactions. By contrast, the 
many-voiced chorus of national parliaments, poorly trained to express European 
demands and expectations, does have absolute no-votes at its disposal. It does not 
replace the entire cast at once, but it can vote individual actors off the stage. The 
difficulty of winning the fascination of the public as an audience is closely related to the 
utter lack of drama that characterises European politics. 
 Yet according to opinion polls, the populations of the member states do (partly) 
feel (also) European. So possibly, the public strategies were somewhat successful. But 
something else happened, as well. The geopolitical shock of 1989 gave the word 
‘Europe’ a new charge. The borders of the circle of member states were stretched to 
those of the entire continent. It was now more credible for politicians to appeal to the 
geographical and cultural meanings of ‘Europe’. Moreover, the Cold War division of the 
world into West and East and Third World became meaningless; it gave way to a new 
one. Should the inhabitants of the old continent, by now almost all united in the Union, 
some day grow into the feeling that they are ‘Europeans’, then it will above all be world 
history that has driven them together. 
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