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 DE STRIJD OM HET APPLAUS 
 
Is Europa wel echt of bestaat het alleen op papier? En hoe kun je eigenlijk vaststellen of 
het echt is? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maar voor geen groep is de aanwezigheid van publiek zo noodzakelijk als voor 
politici. Een gerechtshof kan in de schaduw liggen, een parlement vraagt om 
schijnwerpers. Het verschil vloeit voort uit de aard van het werk. Terwijl het 
rechtsoordeel in beginsel naar onderliggende regels verwijst (precedenten, de grondwet), 
bestaat er voor het politieke oordeel, dat een regel wijzigt of instelt, geen onderliggend 
criterium. Dit is logisch, want anders zou die regel er al zijn. Toch handelt een politicus 
niet arbitrair. Wat hij doet of pretendeert te doen is de regels wijzigen ‘uit naam van de 
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bevolking’, ‘met het oog op het algemeen belang’, ‘in dienst van het vaderland’, of 
varianten erop. De kunst is deze claim geloofwaardig te maken. De enige waarneembare 
aanwijzing voor succes is steun van het publiek. Voor de representatieve democratie is 
dit evident. Daar is het publiek formeel de baas; in zijn hoedanigheid van electoraat kan 
het publiek de politieke spelers periodiek vervangen. (Verkiezingen zijn het moment 
waarop het publiek zelf speler is.) Het geldt echter in het algemeen. Geen enkele 
politieke orde kan zonder een band met het publiek. Zonder tribune geen arena. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


