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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 
 


