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– What have the Romans ever done for us?  

– The aqueduct. 
(..) 
(..) 
(..) 

– All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, 
public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, 

what have the Romans ever done for us? 
– Brought peace. 

– Oh. Peace? Shut up! 
Monthy Python, Life of Brian (1979) 

 
 
8 DE ROMEINSE STRATEGIE: KLANTEN 
 
De Romeinse publieksstrategie rust op de voordelen die een politiek lichaam zijn 
bevolking biedt, zoals veiligheid, kansen of geld. Er zitten twee kanten aan. Enerzijds 
moeten de resultaten daadwerkelijk worden geboden, er moet, met een door 
politicologen overgenomen economische term, ‘output’ zijn. Anderzijds moeten die 
resultaten ook worden gezien, dus zichtbaar zijn en eventueel actief onder de aandacht 
worden gebracht. Voor zover het publiek vanwege bepaalde politieke besluiten of 
maatregelen niet spontaan in applaus uitbarst, kan men proberen het te bespoedigen 
met informatieoverdracht, communicatie, public relations (sic). 

Veiligheid is de fundamentele weldaad die de politiek heeft te bieden. In de 
bescherming van onderdanen tegen vijandelijke soldaten, roofbendes of moordenaars 
ligt het diepste bestaansrecht van de staat, zo betoogden politiek filosofen Hobbes en 
Montesquieu al. Is dus de vrede tussen de lidstaten, na hun dertigjarige oorlog van 
1914–1945, het belangrijkste voordeel dat de Europese gezamenlijkheid zijn onderdanen 
biedt? Sinds het stichtingspact heeft geen lidstaat meer een schot op een medelidstaat 
gelost, ondanks hun ruzies en hun elders in de wereld gevoerde oorlogen. De 
gevaarlijkste wolf in het bos schijnt getemd. 

Waarom verwerft deze pax europeana nauwelijks erkentelijkheid? Ten minste drie 
oorzaken zijn te noemen: Amerikaanse en Russische soldaten, de onzichtbaarheid van 
de Europese tafel, de tijd. Van deze drie is de geopolitieke uitgangssituatie het 
belangrijkst: het continent was na 1945 verdeeld tussen twee supermachten die geen 
oorlog in hun eigen zone duldden. De intra-Europese vrede was geen eigen verdienste, 
het was de optelsom van de pax americana aan de westzijde en een pax sovietica aan de 
oostzijde. Een zekere dankbaarheid van de bevolkingen voor deze veiligheid was er in 
het westen; ze gold Washington. In het oosten maakte Moskou van zijn vazallen 
politiestaten die tot 1989 de schrik waren van de eigen onderdanen. 

Ten tweede, de onzichtbaarheid van de Europese tafel van de regeringen.* 
Hoewel het stichtingspact van 1951 mede uit een Frans-Duits verlangen naar vrede 
werd getekend, stelt het geen zichtbaar gezag in dat onderlinge oorlogvoering zou 
kunnen voorkomen. Dat was precies de truc. De ingeving van de stichters, Monnet 
voorop, was dat een stapsgewijze vervlechting van nationale belangen, economieën, 
munten misschien, een volgende Frans-Duitse oorlog ‘materieel onmogelijk’ zou 
                                                 
* De Amerikaanse paraplu was aan westzijde op zichzelf geen garantie voor onderlinge vrede. Zo 
onderhouden de bondgenoten Griekenland en Turkije, beide Navo-lid sinds 1952, zeer gespannen 
betrekkingen. Dieptepunt was een oorlog om Cyprus in 1974. Op een door het Griekse kolonelsregime 
gesteunde staatsgreep volgde de Turkse invasie van het noorden van het eiland (waarna de Navo onder 
leiding van secretaris-generaal Luns wel een rol speelde bij de wapenstilstand). Ook na toetreding van 
Cyprus tot de Unie in 2004 bleven er VN-soldaten. Ondenkbaar is een groot woord, maar zulke militaire 
episodes hebben zich tussen lidstaten van de Gemeenschap onderling nimmer voorgedaan. 
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maken.397 Die missie is geslaagd. Maar de methode had een publieke prijs. De 
permanente onderhandeling tussen de regeringen blijft voor de bevolkingen goeddeels 
buiten beeld. Deze horen dus sceptisch toe wanneer politici een verdragswijziging 
aanprijzen met het ‘nooit meer oorlog’-argument. Ze begrijpen namelijk wél heel goed 
dat niet verdragsartikel zoveel of het Luxemburgse Hof verhinderen dat Duitsland, 
Frankrijk of de andere staten bij elkaar binnenmarcheren. Zij ervaren de dwang van de 
Europese tafel niet. 
 Ten derde, meest evident, het verstrijken van de tijd. De laatste intra-Europese 
oorlog (die op de Balkan uitgezonderd) verdween uit de collectieve herinnering. Het 
leed sleet. De onderlinge vrede werd vanzelfsprekend. Deze vorm van ‘Romeinse’ 
legitimiteit gaf de stichtingsdaad zijn glans, maar zal zonder de hoge prijs van een 
nieuwe oorlog niet herleven.* 
 
Midden jaren zeventig, toen de laatste oorlog tussen hun staten een generatie voorbij 
was, begonnen de Europese leiders de afnemende steun van de bevolkingen voor de 
eenwording te voelen. De Belgische premier Tindemans verwoordde de zorgen in het 
rapport dat hij op verzoek van zijn acht collega-regeringsleiders schreef, einde 1975: 
‘L’idée de l’Europe est en partie victime de ses succès: la réconciliation de pays naguère 
ennemis, la prospérité économique due au marché élargi (..), tout cela paraît acquis (..). 
L’Europe d’aujourd’hui est celle du quotidien, elle semble avoir perdu son parfum 
d’aventure.’398 De verleiding van het vredesavontuur was uitgewerkt; een nieuwe 
boodschap was nodig. De Belg koos voor een weloverwogen pragmatisme. 
 Tindemans’ rapport is te beschouwen als het begin van de expliciete Europese 
zoektocht naar Romeins publiek. Van hem stamt de zinsnede dat Europa ‘dichtbij de 
burgers’ (close to the citizens, proche du citoyen) moet zijn – een gedachte die sindsdien niet 
meer uit het eurojargon is verdwenen. De voordelen moeten praktisch en tastbaar zijn, 
relevant voor het dagelijks leven van de mensen. Tindemans dacht aan zaken als betere 
rechtsbescherming, vrij reizen binnen de Gemeenschap en (toen al!) goedkoper 
internationaal bellen of minder administratieve rompslomp bij declaraties van in andere 
lidstaten gedane ziekenhuisuitgaven. Hij had ook oog voor het communicatieaspect; aan 
Europese regelgeving die niemand kende had je weinig. Een fraaie, onverbloemd 
‘Romeinse’ passage is deze (let wel, de Belgische premier richt zich niet tot de kiezers 
maar tot zijn acht collega’s): ‘Les efforts de la Communauté en vue de l’établissement de 
normes communes de contrôle de qualité et de présentation des produits doivent être 
poursuivis. Ils doivent surtout être mieux motivés et mieux expliqués. Il faut faire 
comprendre aux consommateurs européens qu’il s’agit de leur donner une protection 
réelle contre des abus toujours possibles et des dangers véritables.’399 De Gemeenschap 
moest de burgers beschermen én als beschermer worden gezien (en voor dat laatste kon 
het geen kwaad nog eens op de dapper afgeweerde gevaren te wijzen). Dit alles volgens 
het al aangehaalde adagium: ‘Het volstaat niet dat onze lotsgemeenschap werkelijk is, ze 
moet ook als zodanig worden waargenomen.’400 
 
1 Rechten en vrijheden 
 
 Toen hij tweeduizend jaar geleden in Palestina door de lokale autoriteiten werd 
ingerekend, verweerde apostel Paulus zich met ‘civis romanus sum’, ‘ik ben Romeins 
burger’.401 Dit juridische wachtwoord gaf hem toegang tot een Romeinse rechter en 

                                                 
* Voor deze prijs wordt niet altijd teruggedeinsd. Machiavelli vertelt over de Medici: ‘Diegenen die tussen 
1434 en 1494 in Florence aan de macht waren plachten op te merken dat zij hun macht elke vijf jaar 
opnieuw dienden te funderen, omdat het anders moeilijk zou worden die macht te behouden; en onder 
het funderen van hun macht verstonden ze het zaaien van dezelfde angst en paniek als ze hadden gedaan 
bij hun machtsgreep.’ (Machiavelli, Discorsi, III.1) 
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vrijwaarde hem van marteling in de gevangenis. Het was de trots van een vrij man het te 
kunnen inroepen. 

Ook de Europese orde kent rechten toe. De mijnbouwgemeenschap schiep er 
enkele voor (mijnbouw)arbeiders. Later werden individuen ook in hun hoedanigheid 
van student, consument of patiënt rechtssubject van de gezamenlijkheid. Bovendien 
werden politieke rechten ingesteld, zoals stemrecht.*  

Hoe komen mensen aan deze rechten? Ze zijn van bovenaf verleend als gunst, 
niet van onderop afgedwongen als eis. Er is nooit een Europese burgerrechtenbeweging 
naar Brussel, Luxemburg of de hoofdsteden opgemarcheerd. In plaats daarvan is de 
zaak tussen de staten wezenlijk opgezet als ruil, volgens het beginsel: jij doet iets voor 
mijn mensen bij jou, dan doe ik hetzelfde voor de jouwe bij mij. De (meeste) staten 
waren niet zozeer op zoek naar ‘Romeinse’ legitimiteit voor de Europese orde, als wel 
naar voordelen voor hun eigen bevolking. Maar toen de rechten eenmaal bestonden 
gebruikte de gezamenlijkheid ze als middel voor de versteviging van haar band met het 
Europese publiek als geheel. De rechten werden onderdeel van de publieksstrategie. 
Deze sequentie is tweemaal doorlopen, na de oprichting van de Gemeenschappen 
(1951/1957) en na de oprichting van de Unie (1992). 
 Voor de legitimiteit die ze zouden opwekken is de vraag relevant ten opzichte van 
wie de rechten afdwingbaar zijn. Het vertelt meer over welk soort rechtsorde de 
gezamenlijkheid is dan hun materiële reikwijdte. Dit geeft drie soorten Europees recht: 
rechten afdwingbaar bij de eigen lidstaat, bij een andere lidstaat en bij de 
gezamenlijkheid. Voor de band tussen gezamenlijkheid en publiek zijn de laatste twee 
interessant. De Belgische politiek wetenschapper Magnette vergelijkt ze met twee 
constitutionele praktijken uit de klassieke Griekse stadstaten: isopolitie en sympolitie. 
Van isopolitie was sprake wanneer de stadstaten een horizontale band aangingen, 
bijvoorbeeld een militaire alliantie, en hun burgers op basis van wederkerigheid toegang 
gaven tot elkaars burgerrechten. Soms bleef de toegang beperkt tot enkele 
handelsvoordelen, soms strekte deze zich uit tot politieke rechten. Van sympolitie was 
sprake wanneer de stadstaten het bestaan van een bond hadden bekrachtigd met 
‘federale’ instellingen. Een democratische Vergadering voor alle burgers van de 
deelnemende staten was het belangrijkste.402 

De Europese rechtsorde vertoont beide verschijnselen. Het non-
discriminatiebeginsel op basis van nationaliteit uit het verdrag van Rome is bij uitstek 
isopolitisch. Deze grondnorm verplicht elke lidstaat burgers van een andere lidstaat 
binnen de verdragssfeer gelijk te behandelen met zijn eigen burgers. Daarentegen is het 
recht subsidies in Brussel aan te vragen of vertegenwoordigers van het Europese 
Parlement te kiezen sympolitisch. Aldus drukt het verband tussen de lidstaten zich voor 
hun burgers uit in zowel de wederzijdse opening van (bestaande) nationale rechten als 
de ontwikkeling van (nieuwe) gezamenlijke rechten. 

In de praktijk is de isopolitie verreweg het krachtigst. Het Europese recht is 
vanuit de optiek van de burgers bovenal: het recht in een andere lidstaat te mogen 
werken, studeren, ondernemen, verblijven, consumeren, ziek zijn. Meteen valt op dat 
het al diegenen die ‘thuis’ blijven weinig zichtbare voordelen biedt. Gezien de geringe 
Europese arbeidsmobiliteit betreft dat de overgrote meerderheid van de mensen. Als de 
thuisblijvers er al geen hinder van ondervonden, in de vorm van concurrenten op de 
markt of de spreekwoordelijke caravan met Poolse bouwvakkers in de straat. De 
Europese orde verleent de gunst van de gelijke behandeling slechts aan de rustelozen. 
 
Zoals vaker was het stichtingsmoment beslissend. Terwijl vijf regeringen in de Parijse 
onderhandelingen van 1950–1951 zich concentreerden op machtsverdeling, 
                                                 
* Het ‘politieke’ recht als kiezer zelf recht te maken, wezenlijk anders dan het ‘civiele’ recht het recht te 
ondergaan, komt aan de orde in hfdst. 9. 
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kolenprijzen en staalquota, bracht de Italiaanse delegatie een punt van sociale politiek in. 
Ze insisteerde dat het mijnbouwverdrag rechten zou toekennen aan de 
mijnbouwarbeiders. De motieven waren zowel idealistisch als economisch. Uit het 
Italiaanse verzet was een federalistische beweging voortgekomen, invloedrijk in zowel 
de communistische als de christen-democratische partijen en vakbonden. Al in 1943 
bepleitte de Movimento Federalista Europeo, de beweging van Spinelli, een continentaal 
burgerschap, naast dat van de nationale staat. Tevens had Italië te kampen met 
werkloosheid. Macro-economisch gezegd: het land kende een overschot op de 
arbeidsmarkt, beschikbaar voor de export. Op grond van verdragen die Rome had 
afgesloten met afzonderlijke immigratielanden werkten honderdduizenden Italianen 
reeds buiten eigen land, alleen al in de Belgische kolenmijnen ongeveer vijftigduizend. 
De Italiaanse regering wilde zowel de kans op werk voor de bevolking als de rechten 
van de al geëmigreerde Italianen vergroten. 

Het Italiaanse offensief had succes. Duitsland en Nederland, landen die ook 
werkloosheid kenden, hadden geen bezwaar tegen bewegingsvrijheid van de 
productiefactor arbeid. België en Frankrijk daarentegen vreesden een verdere instroom 
van Italiaanse arbeiders. De Franse onderhandelaars waren gericht op het succes van het 
Schumanplan en daarom bereid concessies te doen. Uiteindelijk gaven ook de Belgen 
toe – het voortbestaan van hun mijnen zelf was een groter belang – en zo verkregen de 
Italianen min of meer wat ze wilden. Geschoolde mijnarbeiders mochten in alle zes 
lidstaten werk zoeken, de immigranten kregen hetzelfde salaris als de ingezetenen en de 
Hoge Autoriteit lette erop of geen onterechte salarisverlaging plaatsvond. 

Resultaat van deze nationale belangenstrijd was een beperkt Europees recht, dat 
alleen voor geschoolde mijnbouwwerkers gold. Deze uitkomst was verrassend. Als de 
staten zich hadden beperkt tot de gebruikelijke bilaterale migratiequota, dan zou dit 
quasi-federale recht niet zijn ontstaan. Het eigenbelang van de Italianen vond een groef 
in de Parijse onderhandelingen omdat het de taal sprak van het Europese 
stichtingsmoment. 

Bij de oprichting van een gemeenschappelijke markt, in 1957, breidden de Zes 
dit recht uit naar werknemers in alle sectoren, geschoold en ongeschoold. Behalve 
goederen, kapitaal en diensten zou ook de factor arbeid (werknemers en zelfstandigen) 
vrij moeten kunnen bewegen in de economische ruimte van de Zes, hadden de experts 
betoogd in het rapport-Spaak (1956). Tijdens de daaropvolgende 
verdragsonderhandelingen had opnieuw Italië zich sterk gemaakt dit idee te behouden. 
Enkele andere lidstaten wilden deze bewegingsvrijheid liever wat terugdringen, maar 
Rome speelde dit punt hard. Het dreigde het vrije kapitaalverkeer – dus de 
investeringskansen voor kapitaalkrachtige lidstaten als Duitsland en Nederland – te 
blokkeren als er niet ook vrij verkeer van werknemers kwam. Zo kwam men tot een 
deal. Beide vrijheden kwamen terecht in het verdrag van Rome. 

Na de overgangstermijn was het vrij verkeer van werknemers in 1968 een feit. 
‘Dankzij Europa’ kon je niet langer zomaar door de overheid van een andere lidstaat 
worden geweigerd als je daar wilde werken. 
 
Dit prille sociaal-economische recht op de markt ontwikkelde zich. Nadat de staten het 
speelveld hadden uitgezet, mengden zich vertegenwoordigers van de gezamenlijkheid in 
het spel, enerzijds het Hof en de andere Gemeenschapsinstellingen, anderzijds de 
Europese Raad. Hun ging het niet om voordelen voor een nationale bevolking, maar om 
het versterken van de band tussen de gezamenlijke lidstaten en het Europese publiek als 
geheel. 
 Het Hof beklemtoonde in de befaamde uitspraak Van Gend & Loos uit februari 
1963 dat de Gemeenschap een rechtsorde was ‘waarbinnen niet slechts de lidstaten, 
maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn’.403 Individuen mochten zich op het 
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Gemeenschapsrecht beroepen. Zij konden dat recht in het algemeen niet zelf in 
Luxemburg halen maar dienden zich te wenden tot de rechtsmacht in de lidstaat die hun 
recht schond. Dit gebeurde ook. Geen massademonstraties voor burgerrechten; wél 
individuele klagers die gehoor vonden bij het Hof – overigens lang niet altijd en zeker 
niet altijd ongeclausuleerd – en zo een recht verwierven dat vervolgens voor al hun 
medeburgers ging gelden. Blijkens hun arresten kijken de Europese rechters behalve 
naar de zaak zelf ook altijd met een schuin oog naar de gevolgen ervan voor en de 
belangen van de gezamenlijkheid. 

In een reeks zaken die lagere nationale rechters ter opheldering voorlegden heeft 
het Hof het non-discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit versterkt. Het breidde 
het uit van werknemers naar andere in het verdrag genoemde economische categorieën, 
zoals dienstverleners, zelfstandigen of familieleden van een van dezen. Het versmalde de 
marges waarbinnen de lidstaten de rechten voor inwoners van andere lidstaten met een 
beroep op bijvoorbeeld openbare orde of volksgezondheid konden beperken. De 
rechters verruimden zo de bepalingen van het verdrag met een beroep op de ‘geest’ 
ervan, maar bleven binnen het functionele speelveld. De gelijke behandeling gold het 
individu in zijn rol op de markt. 
 De regeringsleiders beschouwden de Europese rechten, explicieter dan het Hof, 
als bron van legitimiteit voor de gezamenlijkheid. Op de Top van Parijs van 1974 
vroegen ze de Commissie uit te zoeken welke ‘speciale rechten’ inwoners van de 
lidstaten zouden kunnen krijgen (waarbij Rome en Brussel onder meer aan stemrecht 
buiten de eigen lidstaat dachten) en of een afschaffing van onderlinge 
paspoortcontroles, een paspoortunie, mogelijk was. In 1975 kwam de Commissie met 
een voorstel voor vrij reizen, kort erna ook door de Belgische premier omarmd in het 
rapport voor zijn acht collega’s. 

Deze plannen bleven in de Raad van ministers tot 1989 op de plank liggen. 
Groot-Brittannië en Denemarken stelden dat het recht op vrij reizen een vorm van 
immigratiepolitiek en dus een verdragswijziging vergde, die ze niet wilden.* Ook andere 
lidstaten waren niet genegen rechten te verlenen aan ‘buitenlanders’ uit andere lidstaten. 
Het animo werd in de loop van het decennium nog geringer, vanwege de economische 
recessie, een hoge werkloosheid en de aanwezigheid in de oude lidstaten van grote 
groepen immigranten uit de kandidaat-leden Griekenland, Spanje en Portugal. 
 
Toch zou juist de komst van deze leden het speelveld veranderen. De drie mediterrane 
landen zagen, net als Italië in 1950, grote voordelen voor hun burgers van Europese 
rechten. Ze waren teleurgesteld dat de Europese Akte van 1986 geen vrij 
personenverkeer bevatte. Zelfs het vrij werknemersverkeer stond onder druk. Vanwege 
de angst voor massale migratie van Spanjaarden en Portugezen naar het rijkere noorden 
kregen beide landen op dit punt overgangstermijnen opgelegd – een strategie die twee 
decennia later werd herhaald voor Oost-Europese toetreders. Het was een vernedering 
die Madrid niet snel vergat. 

Na de historische herfst van 1989 ontwaarde Spanje nieuwe kansen. Het Deense 
en Britse standpunt dat het recht op vrij reizen een verdragswijziging vereiste, maakte na 
de Val van de Muur geen indruk meer. Weliswaar meenden ook andere lidstaten (België, 
Italië en Griekenland voorop) dat het moment was aangebroken dankzij politiek 
burgerschap de band tussen gezamenlijkheid en publiek te versterken, maar de Spaanse 

                                                 
* Het vrije verkeer van personen behelsde niet automatisch een vrij reizen, dat wil zeggen zonder 
grenscontroles. Vrij reizen zou namelijk betekenen dat ook mensen met de nationaliteit van een niet-
lidstaat, zodra ze tot één lidstaat waren toegelaten, zich door de hele Gemeenschap vrij zouden kunnen 
bewegen. Dit scheen niet wenselijk, zolang er geen gezamenlijke of althans geharmoniseerde 
immigratiepolitiek was. Vijf lidstaten die niet langer op een paspoortunie wilden wachten – Duitsland, 
Frankrijk en de Beneluxlanden – richtten er in 1985 eentje op buiten het verdrag om, ‘Schengen’. 
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impuls was beslissend. In een persoonlijke brief vroeg premier González zijn collega-
regeringsleiders in mei 1990 de instelling van Europees burgerschap te overwegen. Later 
dat jaar zette de Spaanse regering uiteen hoe dit de legitimiteit van de nieuwe Unie zou 
stutten. De oude wens van Madrid werd verpakt in een nieuwe gestalte; de 
bewegingsvrijheid voor de marktburger zou in één moeite worden verwezenlijkt dankzij 
de doorbraak naar de Europese staatsburger. Voor eigen publiek legde de premier 
achteraf onomwonden uit wat hiermee werd bereikt: ‘In totaal wonen er 623.965 
Spanjaarden in andere EG-landen. In totaal leven er 158.243 Gemeenschapsburgers in 
Spanje. Deze maatregelen zijn dus duidelijk in het voordeel van Spaanse burgers.’404 De 
‘Romeinse’ strategie werd hier zonder verdere plichtplegingen beoefend; Europa is tot 
uw voordeel, was González’ boodschap thuis. 

Tijdens de onderhandelingen van het Unieverdrag had het aandringen van 
mediterrane en federalistische lidstaten succes. Op basis van het Spaanse voorstel lag er 
in april 1991 een conceptartikel ‘Europees burgerschap’. Belangrijk was dat de Duitse 
bondskanselier en de Franse president het idee steunden. Van de twee geijkte 
tegenstanders had de Britse regering grotere zorgen. Ze spande zich vooral in om de 
buitenlandpolitieke afspraken te verzwakken en om onder verplichte deelname aan de 
euro uit te komen en nam de symbolische portee van het burgerschap niet erg serieus. 
De Deense regering van haar kant was geapaiseerd door de instelling van een Europese 
ombudsman naar Deens model. Deze oude wens van Kopenhagen, een injectie van 
Scandinavisch constitutioneel denken in het institutionele mechaniek, liet zich lastig 
rijmen met principieel verzet tegen het bestaan van Europese burgers. De Deense 
regering snakte zo naar het klachtenloket dat ze het nieuwe statuut voor de klagers op 
de koop toe nam. 

Op maandag 1 november 1993, met de inwerkingtreding van het verdrag van 
Maastricht, werden driehonderd miljoen mensen ‘burger van de Unie’. Weinigen van 
hen waren op de hoogte.  

Naar inhoud betekende deze wijziging aanvankelijk weinig. Onder de kop 
‘Burgerschap van de Unie’ staan in het Unieverdrag vier groepjes rechten opgesomd: het 
recht op het hele Uniegrondgebied te reizen en te verblijven; passief en actief kiesrecht 
bij lokale en Europese verkiezingen voor in een andere lidstaat verblijvende burgers; 
diplomatieke en consulaire bescherming door andere lidstaten indien de eigen lidstaat in 
het betreffende buitenland niet is vertegenwoordigd; het recht zich met verzoekschriften 
te wenden tot het Europese Parlement en een Europese ombudsman en deze en de 
andere Europese instellingen in je eigen taal te schrijven. Deze bundeling van rechten is 
vrijwel geheel in isopolitische geest opgesteld. Drie van de vier gevallen betreffen de 
wederzijdse openstelling van bestaande nationale rechten. Alleen het laatste van de vier, 
het weinig ingrijpende recht petities aan gemeenschappelijke instellingen te zenden, is 
sympolitisch. In feite is het een recht van beroep om de isopolitische rechten bij de 
lidstaten af te dwingen. Tevens werd bepaald dat burgerschap alleen toeviel aan de 
dragers van de nationaliteit van een van de lidstaten. Wie dat zijn bepalen de staten zelf. 
Op federale burgerrechten in strikte zin, verleend door een centrale autoriteit naar 
Amerikaans model, zat geen regering te wachten. 

De uitkomst toont opnieuw de drijfveren van de lidstaten. In de 
oprichtingsconferenties van zowel 1950–1951 en 1956–1957 als 1990–1991 kwam de 
grootste druk voor gezamenlijke rechten van nationale regeringen die aan tafel de 
belangen van hun eigen emigranten verdedigden, Italië respectievelijk Spanje. Europa 
bood voor hun bevolking een kans. Rome en Madrid behaalden hiermee succes omdat 
het voor hen een hogere prioriteit was dan voor de tegenstanders en omdat hun streven 
goed paste bij het moment, bij het vaststellen van Europese doelen. Bedoeld als 
‘Romeins’ voordeel voor een specifiek nationaal publiek, maakte dit recht vervolgens 
wel de bevolkingen van alle lidstaten tot potentieel publiek van dit voordeel. 
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De lidstaten, kortom, scheppen geen nieuwe rechten die een rechtstreekse band 
slaan tussen het publiek en de Unie, maar vervangende rechten voor gemigreerde burgers 
die deze ten opzichte van de eigen staat niet (meer) kunnen uitoefenen. In een soort ruil 
dwingen ze elkaar hun burgers te behandelen zoals ze de eigen burgers behandelen. 
 
Ook nu begon, nadat het nieuwe speelveld van burgerschap was vastgesteld, het 
oprekken van de grenzen. Zoals het Hof vanaf de jaren zestig het non-
discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit een steeds grotere werking gaf, zo heeft 
het sinds 1993 de materiële inhoud van het Europese burgerschap vergroot. Hiertoe 
wordt het verblijfsrecht verbonden met het discriminatieverbod. Geruchtmakend was 
het arrest, in 2005, dat een Franse student recht gaf op een (gesubsidieerde) studielening 
in Groot-Brittannië. In deze zaak spraken de rechters grote woorden; ze stelden dat het 
burgerschap ‘a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États 
membres permettant à ceux parmi ces derniers qui se trouvent dans la même situation 
d’obtenir, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions 
expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique.’405 Deze formule is 
sindsdien in meerdere arresten herhaald. De gelijke behandeling van alle Europese 
burgers wordt zo verder opgerekt. 
 Ook de regeringsleiders hebben het concept van Europees burgerschap 
uitgebouwd om hun gezamenlijke publiek te plezieren. Een vervolgstap was bijvoorbeeld 
het door hen in 2004 ondertekende grondwetsverdrag. Tegelijk gaven enkele afzonderlijke 
regeringsleiders ruchtbaarheid aan hun twijfels. Was hun eigen bevolking wel gediend 
met al de Europese rechten? Zo klaagde de Oostenrijkse kanselier Schüssel eind 2005, 
onder meer vanwege de toelating van Duitse studenten tot Oostenrijkse universiteiten, 
dat het Hof zijn boekje te buiten ging. Hij kreeg bijval van zijn Deense collega. Ook het 
Duitse ex-staatshoofd Herzog uitte kritiek op het activisme van de Luxemburgse 
rechters. Deze commentaren verraden dat niet alle lidstaten even goed af zijn met alle 
aspecten van de ruil. 
 
De dubbelzinnige aard van de Europese bewegingsrechten beperkt de ‘Romeinse’ 
legitimiteit die ze verschaffen. Ze scheppen mogelijkheden voor individuen buiten hun 
eigen lidstaat: de Poolse loodgieter in Frankrijk, de Franse drankverkoper in Duitsland, 
de Duitse student in Oostenrijk, de Portugese kiezer in Luxemburg, de Nederlandse 
patiënt in Slovenië. Hoewel ze in beginsel voor iedereen gelden, worden deze rechten en 
vrijheden niet als voorrecht opgevat door het Europese publiek als geheel. Integendeel 
soms. 

De ‘Romeinse’ strategie van voordelen raakt hier met zichzelf in de knoop. 
Achter de voordelen blijken allerlei nadelen schuil te gaan. De vergrote bewegingsruimte 
heeft namelijk als keerzijde de verdringing. En die keerzijde raakt wél de thuisblijvers – de 
Franse loodgieters in Frankrijk, de Oostenrijkse studenten in Oostenrijk, de 
Luxemburgse kiezers in Luxemburg. Die zijn eenvoudigweg met veel meer. Daarom 
wordt de ruil die de lidstaten ten behoeve van hun burgers aangaan, door een 
meerderheid van het publiek niet als voordelig ervaren. De wederzijdse opening van 
nationale rechten is voor de één (enkelen) een kans, voor de ander (velen) een 
bedreiging.  

Nu was in het geval van de ene markt de verdringing precies het oogmerk: 
grotere concurrentie tussen bedrijven leidt tot grotere welvaart. Dit voordeel is heel 
concreet, bijvoorbeeld in de vorm van lagere prijzen, maar is niet te danken aan een 
(Europese) weldoener.* Voor de ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith kan het publiek 

                                                 
* Europa geldt in de meeste eurolanden sinds de invoering van de ene munt eerder als boosdoener van 
prijsstijgingen; het beeld dat de dingen goedkoper waren met het ‘eigen geld’ is met geen statistiek te 
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niet applaudisseren. Of zoals Commissievoorzitter Delors ooit zei: op een interne markt 
word je niet verliefd. Men kan proberen dit te ondervangen, maar wat moeten mensen 
met de informatie dat de Europese markt per Europeaan jaarlijks ‘ruim vijfhonderd euro 
per persoon’ en ‘drie miljoen banen’ oplevert?406 Deze heel reële voordelen zijn 
ontastbaar. 

In het geval van gelijke toegang tot ziekenhuizen, studiebeurzen of andere 
arrangementen van de welvaartsstaten is het boemerangeffect van de verdringing nog 
sterker. Deze vorm van gelijke behandeling voor inwoners van alle lidstaten vraagt om 
een expliciete onderlinge solidariteit – tussen Finnen en Grieken of tussen Belgen en 
Bulgaren. Die blijkt niet bij voorbaat aanwezig. Men belandt hier in een vicieuze cirkel, 
aangezien die solidariteit, het Europese wijgevoel, nu juist het doel was van de 
publieksqueeste. De Romeinse rechtenstrategie wil een wij opwekken, maar heeft het 
vanwege de isopolitische aard van het stelsel zelf hard nodig. De bedoeling was: fijn, ‘wij 
Europeanen’ mogen in 27 landen werken. Het resulterende publieke geluid: Poolse 
bouwvakkers komen ‘onze banen’ afpakken, door de schuld van Brussel. Deze 
negatieve effecten, die het weefsel van de gezamenlijkheid raken, worden in en door de 
aanjagende binnensfeer volstrekt onderschat. Als publiekstrekker is de 
rechtenuitbreiding een strategie die de legitimiteit van Europa minder versterkt dan 
ondermijnt. 
 
Het begunstigde publiek biedt nauwelijks soelaas. Reizen zonder wachten aan de grens, 
je vrij vestigen op het Franse platteland, een jaartje studeren in Barcelona, je moeder 
laten opereren over de grens: ook het selecte publiek dat er van profiteerde nam deze 
rechten en vrijheden voor kennisgeving aan. Het is alsof die rechten alleen worden 
ervaren en gewaardeerd wanneer ze collectief worden gekrenkt. Want zie: gekrenkt waren 
de Polen en andere Midden- en Oost-Europeanen die in 2004 geen toegang kregen tot 
de West-Europese arbeidsmarkten. Zij zeiden: wij worden behandeld als ‘tweederangs 
burgers’. Hier klonk een voorzichtig verontwaardigd ‘civis europaeus sum’. 

Terwijl apostel Paulus na het inroepen van zijn privilege werd overgedragen van 
de lokale aan de Romeinse autoriteiten, belandt men dankzij het juridische wachtwoord 
‘Ik ben Europees burger’ niet in handen van een welwillende Europese beschermer. Ten 
hoogste wordt men, na eventueel tot in Luxemburg te zijn gehoord, niet slechter 
behandeld dan de nationale bevolking naar keuze. 
 
2 Bescherming 
 

Bestaanszekerheid 
 
 Van de Romeinse satirische dichter Juvenalis, geboren onder keizer Nero, is de 
versregel dat het volk, ‘dat ooit bepaalde wie het militaire commando kreeg, de hoge 
ambten, de legioenen, alles, zich nu inhoudt en nog slechts twee dingen verlangt: brood 
en spelen.’407 Wat betreft het brood, oftewel het graan dat het proletariaat in de 
hoofdstad kreeg uitgedeeld, dit toverden ook de goddelijke keizers niet uit hun zak. Het 
kwam uit de door Rome veroverde buitengewesten, met name Sicilië en Egypte. 

De zorg om bestaanszekerheid van de bevolking is voor hedendaagse staten een 
hoofdtaak. De West-Europese staten hebben in de loop der tijd een omvangrijk stelsel 
van sociale zekerheid voor armen, werklozen, zieken, bejaarden en andere 
hulpbehoevenden ontwikkeld. Na de tweede wereldoorlog zijn vooral de rijke staten in 
verbluffend tempo uitgegroeid tot collectieve verzekeringsmaatschappijen, waarin tot 
een vijfde van het nationaal inkomen wordt herverdeeld. Publieke aanvaarding van het 
                                                                                                                                          
weerleggen. Ook in de jaren zestig werd de Gemeenschap al in verband gebracht met hogere prijzen, 
namelijk die voor landbouwproducten zoals melk. 
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stelsel rust enerzijds op een door iedere belastingplichtige gevoeld risico ooit zelf 
inkomsten uit de staatskas te behoeven, anderzijds op een ideologie van solidariteit. Het 
geheel schept een hechte financiële en psychische band tussen de Europese bevolkingen 
en hun nationale staat-verzekeraar, die niemand in 1945 had voorzien. Tussen de 
afzonderlijke nationale verzorgingsstaten – Denemarken of Italië, Ierland of Oostenrijk 
– bestaan bovendien grote verschillen in niveau, financiering en recht op toegang. 

Vergeleken bij het manna van de naoorlogse nationale verzorgingsstaat in West-
Europa zijn de subsidies, fondsen en andere ‘brood’-verdelingen gedistribueerd door de 
Europese binnensfeer slechts kruimelwerk. De financiële band tussen burgers en hun 
nationale staat is dermate hecht dat de Europese gezamenlijkheid er niet tussenkomt. 
Ter vergelijking: de financiële middelen van de Unie beslaan ruwweg één procent van de 
verzamelde nationale inkomens. Daarom ontwaren sommige commentatoren voor 
Europa’s band met het publiek zelfs een groter obstakel in de nationale 
verzorgingsstaten (zijn ‘Romeinse’ concurrenten) dan in de nationale identiteiten (zijn 
‘Duitse’ concurrenten). De oplossing ligt voor de hand: één Europese verzorgingsstaat. 
Politiek wetenschapper Schmitter bedacht een plan voor een ‘Eurostipendium’, een 
maandgeld voor alle burgers in de Unie met een inkomen van minder dan eenderde van 
het gemiddelde; financiering zou komen uit de afschaffing van landbouw- en 
regiofondsen.408 Met uitzondering misschien van Belgische en Franse socialistische 
kringen (waar het idee dienst doet als remedie tegen de gedwongen verkleining van de 
eigen verzorgingstaat) wordt de gedachte van Europese uitkeringen door politici noch 
kiezers serieus genomen. Het zou een immense inbreuk in de nationale economieën en 
op de verwachtingshorizon van de bevolkingen betekenen. 

Een Europese welvaartsstaat is ondenkbaar. Evenmin als de gezamenlijkheid 
zich op de pax europeana kan beroepen, kan ze de rol van patronus, beschermheer van de 
hongerigen, op zich nemen. Collectieve veiligheid en individuele bestaanszekerheid 
blijven als publieke bestaansgrond beide buiten haar bereik.* 
 
Er is één uitzondering: het landbouwbeleid. Dit beruchte stelsel van importheffingen, 
subsidies en productiesteun is in feite een verzorgingsstaat op Europees niveau voor één 
beroepsgroep, de boerenstand. Niet toevallig weten juist de boeren de weg naar Brussel 
al sinds decennia te vinden – voor demonstraties met veel gejoel en tractoren. Wie 
publiek zoekt moet hier niet van schrikken. Ook al zijn er protesten, voor de boeren 
bestaat Europa wel. 

Deze Europese cliëntèle was geen expliciet doel van de stichters. Het was een 
onvoorzien resultaat van de onderhandelingen, een bijproduct dat mettertijd een 
enorme omvang aannam. De West-Europese staten maakten zich kort na de oorlog 
zorgen om de verarming van hun boerenstand, die in Denemarken, Duitsland, 
Frankrijk, Ierland, Italië en Oostenrijk een kwart tot viertiende van de beroepsbevolking 
uitmaakte. Ontevreden boeren hadden zich in het interbellum vroeg en met velen achter 
Mussolini en Hitler geschaard. De ervaring van honger tijdens de oorlog zelf vroeg om 
nationale zelfvoorziening van voedsel. Na 1945 zat de schrik er bij de democratische 
regeringen dus goed in. Ze gingen de boeren behandelen als verschaffers van een 
publiek goed. Van hun kant verwierven de boerenorganisaties een disproportionele 
invloed op de politieke besluitvorming, via parlementariërs uit landelijke gebieden en via 
de landbouwministeries. 

Om de boeren voor verarming te behoeden hadden de staten in essentie twee 
middelen: hun concurrenten buiten de deur houden (importheffingen, importquota) of 
hun een inkomen garanderen (bedrijfssubsidies, prijssteun, staatsinkoop, 

                                                 
* De verwantschap van deze beide functies is sprekender in de Europese talen waarin de termen voor 
‘veiligheid’ en ‘(sociale) zekerheid’ synoniem zijn, zoals Du. ‘(soziale) Sicherheit’, En. ‘(social) security’ of 
Fr. ‘sécurité (sociale)’. 
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exportsubsidies). Beide werden op nationaal niveau ingezet. Toen er vanaf 1955 over 
een gemeenschappelijke markt werd gesproken, kreeg de landbouw daarin een plaats. 
De nationale bescherming werd overgeheveld naar Europees niveau. Die intentie werd 
vastgelegd in het stichtingspact, de uitwerking geschiedde begin jaren zestig. Tijdens 
roemruchte marathonzittingen besloot de Raad, aangespoord door de Nederlandse 
eurocommissaris Mansholt, tot een zeer interventionistisch systeem. Sindsdien bepalen 
de Europese landbouwministers jaarlijks de productieomvang en prijzen van onder 
meer graan, kippenvlees, varkensvlees, melk, eieren, fruit, groente en wijn. 

Elke lidstaat wilde zijn eigen boeren beschermen en bij hun modernisering 
steunen, maar het resultaat was een ‘Romeinse’ gehechtheid van deze cliëntèle aan de 
gezamenlijkheid. Het bleek op een cruciaal moment. Bij de presidentsverkiezingen van 
december 1965 strafte het boerenelectoraat – bijna een vijfde van de kiezers – de Franse 
president voor het veroorzaken van de crisis van de lege stoel. Vrezend voor hun 
Europese subsidies onthielden de Franse boeren in de eerste stemronde De Gaulle een 
meerderheid. Na deze onverwachte vernedering zag de president zich gedwongen zijn 
plaats aan de Europese tafel weer in te nemen. Zo betuigde de landbouwcliëntèle de 
gezamenlijkheid haar dank. 

Toch is er ook imagoschade. Dit heeft te maken met de keerzijde van de 
cliëntèlepolitiek. Zoals de slaven in Romes graanschuren Egypte en Sicilië het 
begunstigde proletariaat in de hoofdstad hadden kunnen vertellen: wat de een krijgt 
uitgedeeld, moet de ander afdragen (al bleef deze keerzijde in de oudheid buiten beeld). 
Vrij naar het economengezegde: There is no free bread. De keerzijde liep in dit geval meer 
in het oog naarmate het aandeel van de boeren in de beroepsbevolking en het electoraat 
slonk, zonder dat de landbouwsubsidies minder werden. De publieke opinie ging het 
landbouwbeleid associëren met absurde overschotten, subsidies voor de rijkste boeren 
(inclusief koninklijke families) en benadeelde boeren in de Derde Wereld. Het werd niet 
meer als publiek goed erkend. Zie daar het dilemma: de binnensfeer kan op Romeinse 
wijze cliëntèles winnen, maar riskeert zo de steun van het algemene publiek, in zijn 
hoedanigheid van belastingplichtige, te verliezen.  

Overigens valt op dat de kritiek op het stelsel zich niet vertaalt in een drastische 
afbouw ervan. Blijkbaar weten de landbouwbelangen zich goed te verdedigen. De Britse 
historicus Alan Milward maakt aannemelijk dat de boeren zich in een nationale context, 
waar ze een steeds kleiner deel van het electoraat uitmaken, niet zo langdurig zulke 
inkomenssteun hadden kunnen verschaffen.409 Dit gegeven vertelt iets over de zwakte 
van de Europese publieke ruimte. Deelbelangen die eenmaal vervlochten zijn geraakt, 
kunnen vrijwel niet meer worden ontrafeld. Dit lukt alleen als alle lidstaten en 
instellingen daar op hetzelfde moment mee zouden instemmen. Dat is onwaarschijnlijk, 
enerzijds omdat de vervlechting symbool staat voor project-Europa en dus boven 
kritiek verheven is. Anderzijds omdat de parlementaire tegendruk van een algemeen 
belang dat de lidstaten gezamenlijk omvat, ontbreekt.* 

Opnieuw blijkt de Romeinse strategie een keerzijde te hebben. Zoals de 
rechtenvariant Europese kansengrijpers plaatst tegenover de nationaal verdrongenen, zo 
plaatst deze broodvariant een Europese cliëntèle tegenover de verzamelde nationale 
belastingbetalers. Het equivalent van de Poolse loodgieter die ‘onze banen’ inneemt is 
de Griekse olijfboer of Schotse zalmvisser die ‘ons belastinggeld’ krijgt. De solidariteit 
schiet niet te hulp. 

Behalve de nationale reflex ‘Waarom moeten wij daarvoor betalen?’ is er een 
omgekeerde, Europese: ‘Als we dan toch betalen, waarom wordt het geld niet aan andere 

                                                 
* Machiavelli beschreef de asymmetrie tussen oprichting en afschaffing als volgt: ‘Want zoals mensen als 
groep ongeschikt zijn om iets dergelijks [een staatsbestel] op te bouwen, omdat de onderlinge verschillen 
van opvatting hun beletten de voordelen ervan te zien, zo zullen ze als ze eenmaal ergens aan gewend zijn 
nooit overeenstemming kunnen bereiken over de afschaffing ervan.’ (Machiavelli, Discorsi, I.9) 
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doelen besteed?’ Vergt het algemene belang niet dat we de landbouwgelden besteden 
aan industriebeleid, of innovatie en onderwijs? Dan ontstaan snel schijndiscussies. 
Neem een opmerking van de Britse premier Blair tot het Europese Parlement, uit 2005: 
‘a modern budget for Europe is not one that ten years from now is still spending forty 
per cent of its money on the Common Agriculture Policy.’410 Zeker, maar het ‘Europa’ 
dat viertiende van het budget aan landbouw besteedt, is de binnenwereld waar Raad, 
Parlement en Commissie gezamenlijke uitgaven beheren en controleren. Daarentegen 
besteedt ‘Europa’ in de zin van de verzamelde lidstaten minder dan één procent van de 
opgetelde budgetten aan landbouw. Deze verhoudingen zouden in evenwicht komen 
door hetzij overheveling van meer taken van de lidstaten naar de institutionele 
binnenwereld (maar dat is niet Londens bedoeling) hetzij gedeeltelijke renationalisering 
van de landbouwpolitiek (maar dat houden de begunstigde lidstaten en Commissie en 
Parlement tegen). Dus zit men vast aan onhervormbare relicten van deelbelangen. De 
politicus die in een zaaltje het algemene publiek wil vertellen dat Europa ‘in uw voordeel’ 
is, heeft een lastig verhaal. 
 

Herverdeling en solidariteit 
 
Deze moeilijkheden en dubbelzinnigheden ziet men nog duidelijker bij de andere grote 
Europese geldpot: de regiopolitiek. Na de boeren zijn de relatief arme regio’s de 
grootste begunstigden van Europese gelden. Het geld gaat niet naar individuen (of 
althans kleine familiebedrijven) maar naar subnationale bestuurlijke eenheden: 
stadsbesturen, provincies, regio’s, deelstaten. Het betreft voor de periode 2007–2013 
een derde van het totale Uniebudget, circa 350 miljard euro. Ook dit 
herverdelingsmechanisme is er gekomen op aandringen van de lidstaten, maar de 
instellingen in de binnensfeer zijn het – veel explicieter dan de landbouwgelden, waar ze 
soms mee in de maag lijken te zitten – gaan gebruiken ten dienste van de legitimiteit van 
de Unie. 
 De regiopolitiek is een direct gevolg van de Britse toetreding geweest. Groot-
Brittannië, waarvan de voedselvoorziening sinds de negentiende eeuw rust op goedkope 
importen, had een veel kleinere boerenbevolking dan de Zes. Bij gelijkblijvende 
spelregels zou het land nauwelijks Europees geld ontvangen. Weliswaar gold het in 
Gemeenschapskringen lang als taboe hardop uit te rekenen wat elke lidstaat van zijn 
afdrachten terug ontving – want het was Europees geld geworden – maar 
vanzelfsprekend lette elk er feitelijk wel op. Met de komst van Londen bedacht men dat 
de Gemeenschap ook geld zou kunnen geven aan verarmde steden en industriële 
regio’s. Daarvan had Groot-Brittannië er relatief meer dan de partners. Zo kwam de 
begroting enigszins in balans. Overigens zou het niet lang duren voor de Britse premier 
Thatcher, ontevreden met de regeling, het Gemeenschapstaboe op uitrekenen van 
netto-ontvangsten doorbrak. Zij wilde, in de beroemde frase, ‘our money back’. Het 
affront zat voor de anderen uiteraard in het ‘onze’, dat de gedachte van een Europees 
wij plomp doorkruiste. 
 Toen dit herverdelingsmechanisme eenmaal bestond, ging het een eigen leven 
leiden. De armste lidstaten verdedigden het fel. In 1991 lukte het Spanje, dat als hun 
vaandeldrager optrad, ‘versterking van economische en sociale samenhang’ als 
doelstelling in het Unieverdrag te krijgen.411 Zo werd de solidariteit tussen arme en rijke 
lidstaten constitutioneel verankerd. Voor deze manoeuvre werd ook gelobbyd door 
Commissie en Parlement. Zij wilden zo een ‘sociale dimensie’ (Delors) aan Europa 
geven. Tevens beschouwden de Gemeenschapsinstellingen de regio’s aan wie het geld 
werd uitgekeerd als een bondgenoot tegen de nationale staten, als concurrent 
gepercipieerd. Als er geld van ‘Brussel’ naar Galicië of Wales stroomde zonder dat 
Madrid of Londen ertussen zaten, zou dit nieuwe loyaliteiten scheppen. Behalve deze 
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veeleer strategische overwegingen kwam er iets bij, iets fundamenteels. Het concept 
‘Europese solidariteit’ zelf werkt, behalve in het voordeel van de armen, in zekere zin 
ook in het voordeel van de gezamenlijkheid. 
 Het blijkt al uit het simpele gegeven dat de Europese weldoener, in goede 
Romeinse traditie, om zichtbaarheid vraagt. Toeristen kennen wellicht de borden langs 
provinciale wegen in Spanje, Portugal of Griekenland waarop staat hoeveel geld voor 
een bepaald bouwproject uit Brusselse potten is ontvangen. (Uiteraard kunnen zulke 
mededelingen behalve dankbaarheid ook jaloezie oproepen: ‘oh, zij wel?’) Voor de 
borden zijn precieze regels: ten minste een kwart moet bestaan uit de Europese vlag en 
de naam van het fonds in kwestie. Er valt niet mee te spotten. De eurocommissaris voor 
regiopolitiek, de Poolse politica Hübner, zei in een filosofische bui: ‘Frankly speaking, 
this is a policy that is sometimes the only proof that Europe exists, if you go to regions 
that are quite far from national capitals.’412 Een Nederlandse europarlementariër op 
wijkbezoek in de provincie beaamde: ‘Geld maakt Europa zichtbaar voor bewoners’ en 
is dus ‘een prima manier om een Europees bewustzijn te creëren.’413 De angst voor 
onzichtbaarheid zit diep. 
 De regionale herverdelingspolitiek rust op een alliantie van de arme lidstaten en 
de institutionele binnensfeer. De eersten innen het geld, de tweede (gratis) de 
dankbaarheid. Betaald wordt er door de rijke lidstaten, al dan niet van harte. Juist deze 
driehoeksverhouding maakt het interessant. Vanzelfsprekend zijn er critici die elke 
herverdeling van geld tussen lidstaten afwijzen. In de woorden van een Britse 
euroscepticus: ‘Why should our money go to new sewers in Budapest and a new 
underground in Warsaw when public services in London are crumbling?’414 Het is echter 
niet alleen een kwestie van rijk versus arm, er is een derde in het spel. Dit blijkt uit de 
reactie op de subtielere positie van landen als Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en 
Zweden, sinds het vallen van genoemd taboe ook ‘nettobetalers’ genoemd. Deze 
regeringen vinden het ondoelmatig dat ze geld aan de Unie afdragen dat, behalve naar 
regio’s in de armere lidstaten, deels terugvloeit naar hun eigen relatief arme regio’s. 
Kunnen ze dat belastinggeld niet beter zelf beheren in plaats van dat het via Brussel 
wordt ‘rondgepompt’?415 Ze bepleitten daarom een ‘renationalisatie’ van een deel van de 
regio- en landbouwfondsen. 

Strikt genomen zou deze boekhoudkundige operatie niet tot minder netto steun 
voor de arme regio’s in arme lidstaten leiden. Toch raakt het idee een open zenuw. 
Renationalisering ondermijnt het idee van Europese solidariteit, tot verdriet van zowel 
de financiële als de symbolische begunstigden. Néé, roept de binnensfeer in koor 
Commissaris Hübner na, het regiobeleid is méér dan ‘a simple instrument of 
redistribution’, het is ‘a main element of the visibility and the legitimacy of the Union’.416 
Deze reactie toont dat de geldstroom behalve de portemonnee van de armsten ook de 
publieksqueeste van de gezamenlijkheid moet dienen. De ideologische opwaardering 
van de regiopolitiek dankzij het begrip ‘solidariteit’ maakt – net als gebeurde bij de 
landbouwpolitiek – het door de binnensfeer beheerde vlechtwerk van de betreffende 
belangen steviger dan het in een spel met alleen rijk en arm ooit zou zijn geworden. 
 
Schept deze Romeinse publieksstrategie een wijgevoel dat de Unie als geheel omvat? 
Twijfel is op zijn plaats. Regionale herverdeling plaatst niet een specifieke cliëntèle (van 
boeren en vissers bijvoorbeeld) tegenover een algemeen publiek van belastingbetalers, 
maar op heel zichtbare wijze rijke lidstaten tegenover arme. Dat zet de verhoudingen 
aan tafel onder druk. 

Het gesprek over onderlinge financiële transfers is altijd delicaat. Lang deelde de 
scheidslijn rijk-arm Europa ruwweg op in noordelijke betalers en zuidelijke ontvangers 
(Italië, Griekenland, Spanje en Portugal, plus Ierland). De spanning bleef beperkt tot 
foute grappen over het arbeidsethos in ‘warme landen’; dat was best op te vangen. Sinds 
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de toetreding van de Midden- en Oost-Europese staten in 2004 valt de interne 
welvaartskloof ruwweg samen met het voormalige IJzeren Gordijn; deze situatie zal 
waarschijnlijk nog decennia duren. Dit heeft de herverdelingspolitiek belast met een 
morele en historische laag van onrecht en ‘schuld’. Het is een emotionele cocktail: in het 
‘oosten’ een diepe teleurstelling over de westerse onverschilligheid en zelfzucht na (en, 
achteraf gezien, voor) 1989; in het ‘westen’ het (onuitsprekelijke) wantrouwen moreel te 
worden gechanteerd met een ondempbaar leed. Alle door spitse ambtenaren 
aangeleverde objectieve verdelingscriteria ter wereld zullen de grondstructuur van de 
resulterende onderhandeling niet verhullen: ‘Wees vrijgeviger!’, ‘Nee, wees jij 
dankbaarder!’ (enzovoort). Uit dit gesprek is geen financiële uitweg – behalve een 
economische groei van de armere die de groei van de rijkere langdurig overtreft. 
 Dat herverdeling zelfs binnen de context van één natie penibel kan zijn bleek na 
1989 in Duitsland. Uit naam van de Duits-Duitse solidariteit vonden hoge 
transferbetalingen plaats (tot aan zes procent van het West-Duitse brutoproduct in 
1993), maar het complex van wederzijdse argwaan en misverstanden tussen Wessis en 
Ossis werd er niet minder door. Het is zelfs de vraag (afgezien van de economische 
merites) of de West-Duitse financiële inspanning het gevoel van ‘wij Duitsers’ heeft 
versterkt. De Duitse christen-democratische politicus Biedenkopf, uit het Rijnland 
afkomstig maar in 1990 gekozen tot de eerste minister-president van de nieuwe deelstaat 
Saksen in het oosten, ervoer de moeilijkheden aan den lijve. Hij aarzelt dus de 
samenhang binnen de Unie te vergroten met een beroep jegens de burgers op Europese 
solidariteit. In een recent essay schrijft Biedenkopf: ‘Soweit in staatlich verfassten 
Gemeinschaften Solidarität durch Gesetze wirksam begründet werden soll (..), setzt dies 
einen inneren Zusammenhalt des Gemeinwesens voraus, der stark genug ist, die mit 
dem staatlichten Solidaritätszwang verbundenen Belastungen zu verkraften. Mit anderen 
Worten: Gesetzlich begründete Solidaritätspflichten schaffen keine innere Kohäsion des 
Gemeinwesens, sondern setzen sie voraus. Aus diesem Grunde muss die Europäische 
Union mit der Inanspruchnahme der Bürger unter Gesichtspunkten europäischer 
Solidarität behutsam umgehen.’417 

Deze waarschuwing van Biedenkopf, die niet de balansen van betalers of 
ontvangers maar de band van de gezamenlijkheid op het oog heeft, stemt tot nadenken. 
De zichtbaarheid van de binnensfeer is niet het hoogste goed. Wezenlijker voor de band 
van de gezamenlijkheid met het publiek is het prille Europese lotgenootschap tussen de 
bevolkingen. Dat moet niet worden ‘overvraagd’, maar met zorg behandeld. 
 

Resultaten 
 
Een bescheiden variant van de Romeinse publieksstrategie is erop te wijzen dat wat men 
doet, heus nuttig is. Het is minder ambitieus dan het bieden van veiligheid of 
bestaanszekerheid, maar een honorabel alternatief wanneer die steviger bodems van 
Romeinse makelij (of de Griekse en Duitse) buiten bereik zijn. In 1975 noemde 
Tindemans deze benadering het ‘Europa van de mensen’.* Tegenwoordig spreken 
politici in Londen, Den Haag, Parijs en Brussel veelal van het ‘Europa van de resultaten’ 
of het ‘Europa van de projecten’. Kracht en zwakte zitten in de erdoor bewerkstelligde 
depolitisering. 

Onder ‘resultaat’ kan van alles vallen. Een functionerende markt. Goede 
milieuregels. Studiebeurzen. Betere grensbewaking. Werkgelegenheid. Gratis pinnen in 
het buitenland. Een grensoverschrijdende busverbinding. In hun retorisch elan vegen de 
politici allerlei categorieën op een hoop. Als het maar concreet en praktisch is. De 

                                                 
* Hoewel het Franse origineel ‘L’Europe des citoyens’ luidt, het Europa van de (politieke) burgers, drukt 
de officiële Engelse versie ‘A people’s Europe’, een Europa van de mensen, het apolitieke karakter van de 
benadering beter uit. 
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kosten en belangenafwegingen blijven uit beeld. Het feit dat een subsidiepotje voor de 
een betaald wordt door de ander. Het feit dat de kans voor de een, een 
concurrentiedreiging is voor de ander. Het feit dat de bescherming van de een, extra 
regeldruk betekent voor de ander. Elk besluit rust op een belangenafweging, kent 
winnaars en verliezers, zoals ‘de mensen’ uit ervaring heel goed weten. De Romeinse 
strategie schijnt soms haar eigen publiek te onderschatten. 
 De kernboodschap van het resultaatvertoog is defensief. ‘Europa werkt, dus niet 
weggooien.’ Wie dat steeds herhaalt, suggereert dat het gaat om een ding dat best 
weggegooid zou kunnen worden. Of, met het beeld dat de voor deze benadering 
gangbare term ‘output legitimiteit’ oproept, om een fabriekje dat producten uitspuugt en 
bij tegenvallende prestaties weer dicht kan. Deze voorstelling van zaken valt goed in het 
vertoog van de staatskantoren, waarin Europa, tot ‘Brussel’ gereduceerd, een instrument 
is ten dienste van de hoofdsteden. Dit instrument kan men kritiseren als onhandig, log 
of inefficiënt, of roemen als praktisch of onmisbaar, maar dat Europa meer is dan wat 
regels en instellingen, dat het is vervlochten met het zelf en de kring is die de eigen 
plaats in de wereld bepaalt, verdwijnt uit zicht. Deze functionalistische legitimatie van de 
gezamenlijke orde schijnt in ten minste één lidstaat de enig denkbare, Groot-Brittannië. 
Sinds Thatcher tot Brown vragen Britse regeringsleiders hun partners om ‘a Europe 
which delivers’. Ze werden er aan tafel vaak om gekritiseerd, want ging het niet om 
meer, om een gezamenlijke lotsbestemming? Wanneer dit beperkte ‘Romeinse’ deuntje 
door meer lidstaten wordt aangeheven, is het een teken dat er iets aan de hand is. 
 De zomer van 2005 was zo’n moment. Het dubbele Frans-Nederlandse nee 
tegen het grondwetsverdrag kwam bij alle regeringen als een klap aan. De Unie scheen 
wankel. De ‘Griekse’ strategie van de democratische zegening via de stembus had 
jammerlijk gefaald; de kiezers zeiden nee. De ‘Duitse strategie’ van een gezamenlijke 
identiteit stuitte op verzet; de Nederlandse kiezers hadden bijvoorbeeld aanstoot 
genomen aan de constitutionele status van de Europese vlag. In die precaire situatie kon 
men alleen nog terugvallen op de bescheiden claim van ‘Romeinse’ resultaten. 
 Op 30 augustus 2005 benoemde de Franse minister van Europese Zaken haar 
prioriteit: ‘De prioriteit is Europa concreter te maken. Dat gaat via de ontwikkeling van 
ambitieuze en nuttige projecten.’418 Op 20 september 2005 zei de Nederlandse regering 
over haar belangrijkste Europese voornemen: ‘Nederland moet blijven werken aan 
tastbare resultaten op Europees niveau, ook al omdat die zullen bijdragen aan het 
vertrouwen van de burger.’419 Een jaar later, in augustus 2006, beroemde de Franse 
minister zich erop dat inmiddels alle lidstaten het Europa van de resultaten hadden 
omarmd.420 Ook haar Nederlandse collega wees in mei 2006 op de voorhoederol van 
zijn regering bij de overgang van idealen naar praktische daden: ‘Nederland was al uit de 
droom ontwaakt. Na het Franse ‘non’ en het Nederlandse ‘nee’ is heel Europa wakker 
geworden.’421 Beide regeringen vergaten even dat hun eigen falen in het werven van hun 
eigen kiezerspubliek de aanleiding was van de Europese eenstemmigheid over de 
Romeinse strategie. Verheugd vertelden ze dat iedereen het enige pad inliep dat zij niet 
tevoren hadden gebarricadeerd. 

Van de Brusselse instellingen paste de Commissie zich het snelst aan de wind 
aan. Op 10 mei 2006 presenteerde Commissievoorzitter Barroso zijn antwoord op het 
constitutionele fiasco: ‘A citizens’ agenda: delivering results for Europe’.422 Een van de 
topmaatregelen volgde een jaar later. De telefoonmaatschappijen werden in 2007 
gedwongen de roaming-tarieven voor Europees bellen fors te verlagen – ten gunste van 
alle consumenten met een mobiele telefoon. Dat men alles op alles zette om deze 
maatregel te kunnen doen ingaan pal voor de zomervakantie, gedurende welke 
miljoenen Europeanen veranderen in van verre stranden naar het thuisfront bellende 
toeristen, maakt duidelijk dat het in de volle zin van het woord public relations waren. 
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De Europese gezamenlijkheid kan de eervolle Romeinse rol van soeverein 
beschermheer niet spelen. Ze is geen geloofwaardig schild tegen oorlog en honger. 
(Behalve, wat dat laatste betreft, voor het deelpubliek van boeren en vissers.) Blijft over 
zich tot de bevolking te richten als aanbieder van voordelen. Dit leidt tot onvoorziene 
problemen. Waar iedereen een potentieel voordeel heeft, zoals in het geval van de 
rechten en vrijheden op de markt, blijkt niet iedereen dat te willen. Waar slechts een 
bepaalde groep voordeel geniet, zoals bij de herverdeling van geld, leidt het tot 
bureaucratisch cliëntelisme in de binnensfeer (altijd) en spanningen in de ledensfeer 
(vaak). De sterkere band met de begunstigde cliëntèles – boeren, vissers, arme regio’s, 
universiteiten, intra-Europese migranten – weegt niet automatisch op tegen de argwaan 
bij het algemene, belastingbetalende, thuisblijvende publiek. Bij de ‘resultaten’ waarmee 
dat algemene publiek recentelijk tegemoet wordt getreden, meent men de bijbehorende 
praktische nadelen, afwentelingen of kosten uit zicht te kunnen houden. Dit is een 
illusie. 

Nog simpeler gesteld: in de Romeinse strategie is de gezamenlijkheid een 
weldoener voor sommigen over de rug van anderen. Ze vergeet dat ze de Europese 
solidariteit uit naam waarvan ze deze handelwijze rechtvaardigt, zelf wilde opwekken. 
Zo snijdt ze zich met eigen zwaard. 
 Eveneens pijnlijk is de veronachtzaming, niet van de vergeefs weggemoffelde 
praktische nadelen, maar van de eveneens altijd aanwezige symbolische nadelen. Deze 
worden door het publiek in veel sterkere emotionele termen beleefd. Tegen een diep 
gevoeld verlies van nationale identiteit (Duitse kosten) of democratische soevereiniteit 
(Griekse kosten) kunnen de praktische voordelen (Romeinse baten) die Europa brengt 
niet op. De Nederlandse regering probeerde het in een kort voor het Europese 
referendum van 2005 huis aan huis verspreide brochure met de tekst: ‘dankzij Europa 
(..) kunt u gratis pinnen in het buitenland’.423 Men hoefde niet lang te wachten op de 
droge repliek van de nee-campagne: ‘Hoera! Gratis pinnen. Daar geef ik vierhonderd-
nog-wat jaar soevereiniteit voor op.’424 

De fundamentele zwakte van de Romeinse publieksqueeste is daarom deze. Ze 
maakt een inbreuk op een nationaal wij – want uiteindelijk moeten ‘wij’ uit de ene 
lidstaat betalen aan, plaats maken voor of delen met ‘hen’ uit de andere lidstaten – 
zonder zelf een omvattend Europees wij te constitueren. Ze vertrouwt op het 
instrument van de kantoorwereld en de taal van het Europese project, maar schept zelf 
geen besef van een gedeelde politieke en historische werkelijkheid voor allen in de 
Europese kring. Deze zwakte ligt besloten in de benadering zelf van het publiek als 
klant of begunstigde. In tegenstelling tot ‘lotgenoten’ of ‘medeburgers’ scheppen 
‘medeklanten’ geen wijgevoel. Ze zorgen voor ergerniswekkend gedrang bij de kassa. 

Het is als in de Monthy-Python-sketch in de aanhef van dit hoofdstuk: de 
Romeinen brachten tal van nuttige zaken naar Judea, maar voor de leden van het 
Volksfront Judea bleven het buitenlandse bezetters. Zij weigerden Romeins publiek te 
worden. 
 
3 Opiniepeilingen 
 
 Op het hoogtepunt van zijn macht – in 44 vC, in een roerige Republiek – was 
Julius Caesar aanwezig bij een religieus feest. Een grote menigte was op de been. De 
festiviteiten behelsden onder meer het door de stad rennen van naakte jongemannen, 
waaronder Marcus Antonius. Op zeker moment bood de naakte Marcus Antonius de op 
een verhoging gezeten Caesar een symbool van het koningschap aan, onder instemmend 
gejuich van de menigte. Caesar maakte, tot nog grotere vreugde van de menigte, een 
afwerend gebaar. Een tweede en een derde keer offreerde Antonius hem de 
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lauwerkrans, maar opnieuw weerde Caesar deze af. Ook deze malen werden de 
toejuichingen voor het aanbod overstemd door de blijdschap over de weigering. 
 Deze scène, als achtergrondgeluid aanwezig in de opening van Shakespeares 
Julius Caesar, is bij tijdgenoten en historici in debat. Volgens sommigen bood Marcus 
Antonius daadwerkelijk het koningschap aan en durfde Caesar niet toen hij de reactie 
van het publiek hoorde. Volgens anderen was het een vooropgezet toneelstukje om elk 
wantrouwen weg te nemen dat Caesar het koningschap ambieerde. Volgens weer 
anderen was het ‘a primitive version of an opinion poll. Uncertain whether to make a 
move toward regal status, Caesar decided to use this experiment at a mass festival to test 
the people’s support.’425 
 Hoe weet een politiek lichaam dat zijn legitimiteit (mede) ontleent aan het 
bieden van voordelen wat de mensen willen? In de ‘Duitse’ strategie van identiteit stelt 
het probleem zich niet; in de ‘Griekse’, democratische strategie is er periodiek de 
stembus. De ‘Romeinse’ benadering moet andere wegen verzinnen om te weten wat het 
publiek wil. Bijvoorbeeld het vragen. Opiniepeilingen behoren tot de standaarduitrusting 
van het moderne politieke bedrijf. 
 Er is een speciale dienst binnen de Commissie die zich met opinieonderzoek 
bezighoudt. Frappant is dat deze werd opgericht in 1973. Het past in een grote 
geschiedenis: ook op dit punt bracht het jaar dat de Britse toetreding de gezamenlijkheid 
tot zelfonderzoek dwong en een sterkere positie in de wereld verschafte een doorbraak 
in de Europese zoektocht naar publiek. Maar er was ook een kleine geschiedenis: de 
komst van drie nieuwe lidstaten per 1 januari 1973 noodzaakte tot interne 
verschuivingen in de Commissie, waarbij één Franse directeur-generaal moest 
sneuvelen. Het lot viel op Jean-Jacques Rabier, voormalig kabinetschef van Monnet. 
Deze stelde zelf voor als ‘speciaal adviseur’ van de Commissie aan te blijven en 
systematisch opinieonderzoek te starten. Het resultaat is de ‘Eurobarometer’.426  

Deze Eurobarometer meet elk half jaar de luchtdruk van de opvattingen over de 
integratie in de lidstaten. Wat is het beeld van Europa? Het vertrouwen in de 
instellingen? Hoeveel mensen kennen de vlag? Wat moet Europa doen? De cijfers, in 
interviews verzameld door nationale bureaus, zijn per lidstaat uitgesplitst. In de 
aflevering van december 2008 staat onder meer te lezen dat de ‘absolute meerderheid’ 
(53%) van de Europeanen het lidmaatschap van het eigen land een goede zaak vindt, 
terwijl ‘slechts vijftien procent’ het een slechte zaak vindt. Gevraagd naar de gevolgen 
van de Val van de Muur antwoordde ‘net boven een kwart van de Europeanen’ (26%) 
dat ze het gevoel hebben er persoonlijk baat bij te hebben gehad. Daarentegen mag de 
lezer zelf uit de tabellen aflezen dat in totaal 63% ‘niet echt’ of ‘echt niet’ persoonlijk 
baat bij de uitbreiding heeft ondervonden.427 
 In de cijfertjes en hun al dan niet verdraaide presentatie zit niet de kern. 
Fundamenteler is dat de Eurobarometer een Europese publieke opinie schept – als 
institutioneel feit. Strikt genomen bestond deze voor 1973 niet. Een bewering als ‘De 
meerderheid van de Europeanen verwacht van de Gemeenschap dat...’ kreeg pas in en 
door de peilingen betekenis.* De Commissie verschafte zich dus een geweldig 
instrument om uit naam van de Europeanen tot de lidstaten te kunnen spreken. 
Uiteraard was ze zich hiervan bewust. In een vriendenbundel voor oprichter Rabier 
schreef de man die al sinds 1945 in de Europese beweging actief was en als haar hoogste 
ambtenaar (1958–1987) de Commissie haar mix van Europese missie en Franse 

                                                 
* Terecht noemt Cris Shore, een van de zeldzame auteurs die dit aspect onderkent, de Eurobarometer en 
het statistische bureau Eurostat ‘not only powerful political instruments for creating a knowable, 
quantifiable and hence more tangible and governable ‘European population’ and ‘European space’: rather, 
they are also powerful moulders of consciousness that furnish the meta-classifications within which 
identities and subjectivities are formed.’ (Cris Shore, Building Europe. The cultural politics of European 
integration, Londen/New York 2000, 31) 
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ambtelijke cultuur gaf, de legendarische Emile Noël: ‘For a long time now, the 
Eurobarometer surveys have helped the Community institutions and activists working 
for the cause of European integration to sustain confidence despite the setbacks, to stay 
on course through fair weather and foul, and to safeguard existing gains come what 
may, so as to provide a foundation for survival.’428 Zo roemde het institutionele geweten 
van de binnensfeer de politieke betekenis van de opiniepeilingen. In de strijd om de 
vraag wie ‘namens Europa’ mocht spreken was de barometer een meesterzet. 
 Wel is die strijd open. ‘Die öffentliche Meinung ist die moderne Art der 
Akklamation’, analyseerde de Duitse rechtsgeleerde Carl Schmitt. ‘Es ist vielleicht eine 
diffuse Art, und ihr Problem ist weder soziologisch noch staatsrechtlich gelöst. Aber 
darin, daß sie als Akklamation gedeutet werden kann, liegt ihr Wesen und ihre politische 
Bedeutung.’429 
 


