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Shall we be caught between a hostile (or at least less and 
less friendly) America and a boastful, powerful ‘Empire of 

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

grim choice.247 
Harold Macmillan (1960) 

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

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

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

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

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

 
1. Zelfgemaakte tijd 
 

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

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

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

Aangezien het stichtingspact sommige zaken dwingend had vastgelegd en voor 
andere alleen het ruwe kader bood, was te voorzien dat de Zes de hordes op weg naar 
de tunneluitgang met veel getrek en geduw zouden nemen. De ingebouwde dwang zou 
zijn werk moeten doen. Men was tot elkaar veroordeeld. Zou men de tunnel eenmaal 
door zijn, dan strekte de gezamenlijke tijd zich in het oneindige uit. 
 
 



 143 

Versnelling – 12 mei 1960 
 
Aan dit tijdsregime, door zes regeringen onderhandeld en zes parlementen geratificeerd, 
werd spoedig gemorreld. Tot ieders verrassing bleek naleving van het verdrag voor de 
deelnemers aan het economisch leven geenszins een zware beproeving. De West-
Europese economie floreerde: de Zes hadden eind jaren vijftig een groeiende industriële 
productie, redelijk stabiele wisselkoersen, afnemende schatkistproblemen. Het voordeel 
van de grotere afzetmarkt woog ruim op tegen de grotere concurrentie. Zakenmensen 
anticipeerden op de voltooiing van de douane-unie. Ze begonnen, in de woorden van 
een commentator, ‘to plan for the future as if it were a reality.’249 Al in de zomer van 
1959 verlangde het bedrijfsleven een versnelling van de overgangsperiode. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Naar de markt (1985–‘1992’) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoezeer dit voor de kleinere landen van levensbelang was bleek in de 
gesprekken tussen de Zes over een ‘politieke unie’, die vanaf 1960 plaatsvonden. 
President De Gaulle, die de instemming van bondskanselier Adenauer verwierf, wilde 
buiten het economische gemeenschapskader een politieke samenwerking tussen de 
leden ontwikkelen. Het diplomatieke leiderschap van Frankrijk had een vorm nodig om 
tot uitdrukking te komen. De gedachten gingen uit naar periodieke bijeenkomsten van 
de zes regeringsleiders. Deze zouden ook volgens de Italiaanse premier Fanfani een 
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‘leegte’ in de Europese politiek kunnen vullen. Het plan stuitte tijdens een Top in 
februari 1961 op Nederlands verzet, met als argument dat Groot-Brittannië niet voor de 
politieke samenwerking was uitgenodigd. (‘Mijn ‘neen’ tegen De Gaulle’, heet trots het 
betreffende hoofdstuk in Luns’ memoires.) Toch begonnen er gesprekken. Een jaar 
later – inmiddels had Macmillan zijn aanvraag gepost – lag er een onder voorzitterschap 
van de Franse diplomaat Fouchet uitgewerkte versie van de unieplannen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Open de poort! 
 

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

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

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

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

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

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

Kissinger en de Negen – 1973 
 

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

 
Olie en Top – 1973/1974 

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



 157 

en buiten hooggespannen. Volgens Pompidou is het een uur van de waarheid. Een 
Amerikaanse diplomaat voorspelt dat Europa ‘een Onafhankelijkheidsverklaring’ zal 
opstellen. In Washington weet men dat het eigen gezag in Europa vanwege Vietnam, 
Watergate en de val van de dollar onder druk staat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


