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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 
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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. 



 20 

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 


