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

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

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

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

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

Joschka Fischer (2005) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deze uitruil was het laatste bedrijf van het spel dat begon toen De Gaulle op 
aandringen van Churchill werd toegelaten tot de tafel van de overwinnaars van de 
tweede wereldoorlog. De medezeggenschap over politieke levensvragen van het 
verslagen buurland die uit deze klapstoel voortvloeide, hebben de Fransen in een halve 
eeuw bekwaam uitgebuit. Zoals Adenauer in 1951 vanwege een terugkeer als gelijke in 
het statengezelschap instemde met het Franse plan dat van Duitse kolen Europese kolen 
maakte (en kort erna zelfs met een plan om van Duitse soldaten Europese soldaten te 
maken), zo stemde Kohl er in 1989 mee in, om Frankrijk en zijn andere West-Europese 
partners gerust te stellen, dat de D-mark een Europese munt werd. De eenwording zou 
er gezien de Amerikaanse steun ook zonder deze concessie zijn gekomen, maar dan in 
een wantrouwende omgeving. ‘Wij hebben vrienden nodig’, legde de bondskanselier uit 
aan president Bush. Wel was dit de laatste ronde. Met de Duitse vereniging en de 
bijbehorende verdragen raakte Parijs de politieke troefkaart van voormalige overwinnaar 
kwijt. 
 
Vanaf januari 1990 versnelden de gebeurtenissen. ‘De geschiedenis sleurde ons met zich 
mee’, schreef sovjetleider Gorbatsjov later.300 De situatie in Oost-Duitsland werd 
onhoudbaar. De economie stortte in, de autoriteiten verloren de controle. In februari 
ging Kohl naar Moskou. Gorbatsjov had te kampen met de afscheiding van de Baltische 
staten. Tot ieders verbazing ging hij akkoord met een Duitse eenwording, zonder 
dreiging, en de tevoren aangeboden voedselhulp en miljarden D-mark aan financiële 
steun graag aanvaardend. Voor zijn trotse adviseur had Kohl ‘de sleutel voor de 
eenwording’ uit het Kremlin meegenomen.301 Na Parijs legde ook een verzwakt Moskou 
                                                 
* Hoewel het niet expliciet werd uitgesproken, was de link tussen eenwording en munt voor de 
betrokkenen evident. Enkele dagen na de Straatsburgse Top zei Mitterrand in de Franse ministerraad: ‘De 
Duitsers hebben begrepen dat ze niet tegelijkertijd een enorme haast aan de dag kunnen leggen – althans 
in de ogen van sommigen – ten opzichte van het Oosten en tegelijk de dingen vertragen in het Westen.’ 
(Mitterrand, 13 december 1989 in: Bozo, Mitterrand, 152) Ook Kohl erkent in zijn memoires tussen de 
regels: ‘meine Bemühungen, die europäische Währungsunion und die deutsche Frage voneinander zu 
trennen, waren zunächst wenig erfolgreich. Schließlich gelangten wir aber doch noch zu Kompromissen’. 
(Kohl, Erinnerungen, 1011) 
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zich bij het onafwendbare neer, de blokkade inruilend voor (financiële) 
onderhandelingsruimte. Na deze doorbraak stond weinig de eenheid nog in de weg. Dat 
Kohls tien-punten-plan uit november geen kalender kende bleek een voordeel; dankzij 
de krachtige historische stroom kon de overgangstijd worden ingekort. De Amerikanen 
zagen, in de woorden van hun president, ‘the tide of history in Germany and across 
Eastern Europe’ hun kant opgaan en hielpen door ‘to push, guide, and manage, to the 
extent possible, the positive currents that were flowing.’302 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2 Na de Torens 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


