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To use the word ‘political’ in the sense of the Greek polis is 
neither arbitrary nor far-fetched. Not only etymologically and 

not only for the learned does the very word, which in all 
European languages still derives from the historically unique 

organization of the Greek city-state, echo the experiences 
which first discovered the essence and the realm of the political. 
(..) If, then, we understand the political in the sense of the polis, 

its end or raison d’être would be to establish and keep in 
existence a space where freedom as virtuosity can appear. This 

is the realm where freedom is a worldly reality, tangible in 
words which can be heard, in deeds which can be seen, and in 

events which are talked about, remembered, and turned into 
stories before they are finally incorporated into the great 

storybook of human history.430 
Hannah Arendt (1961) 

 
 
 
9 DE GRIEKSE STRATEGIE: HET KOOR 
 
De ‘Griekse’ publieksstrategie zoekt het wijgevoel niet in een bevordering van het idee 
van ‘ons volk’ (de ‘Duitse’ identiteit) of van ‘in ons voordeel’ (de ‘Romeinse’ 
beschermingen en rechten) maar van ‘onze zaak’. Dit is heel moeilijk. Of het publiek 
iets zijn ‘zaak’ vindt, beslist het namelijk zelf. Dat laat het zich niet vertellen. De 
‘publieke zaak’ is precies datgene waarin het publiek zichzelf ontdekt. Het ervaart iets, 
ziet iets, hoort iets – een gemis, een gebeurtenis, een wantoestand – en beseft: het gaat ons 
aan. En vervolgens: er moet iets gebeuren. Daartoe verheft het zijn stem, demonstreert 
het, stuurt het stukken naar de krant, kiest het andere vertegenwoordigers, kortom: 
wordt het publiek, maar voor de handeling doet het een beroep op de politiek.* 

Dit Griekse publiek is tegelijk toeschouwer en deelnemer. Zonder zijn 
aanwezigheid gebeurt er niets. Het bevindt zich op het toneel, maar staat niet als speler 
in de schijnwerpers. Het is als een koor in een Griekse tragedie. Ogenschijnlijk levert het 
slechts commentaar op de handeling, maar feitelijk staat het aan de oorsprong ervan.† 
Zijn voornaamste kwaliteit is de stem. 

In een notendop ontwaren we hier twee belangrijke mogelijkheden voor een 
politiek lichaam op zoek naar Grieks publiek. Ten eerste: de politiek kan het publiek een 
stem geven, oftewel het inspraak bieden in de besluitvorming. Ten tweede: de politiek 
kan het publiek drama verschaffen, oftewel op een toneel handelingen verrichten die het 
boeien. Het genie van de Atheense democratie was deze beide aspecten te verbinden; 
Athene schiep de democratische vrijheid én de publieke ruimte. Ze kunnen niet zonder 
elkaar. Politieke handelingen zonder publieke stem verworden tot leeg spektakel. (‘In 

                                                 
* Deze arbeidsdeling geldt alleen in abstracte zin. Individuele leden van het publiek kunnen besluiten naar 
de handelende zijde over te stappen (in democratieën althans). Zij gaan dan echter, zoals het 
spraakgebruik niet zonder reden zegt, ‘de politiek in’ – en behoren niet meer tot het publiek. 
† Vgl. Nietzsche: ‘De overlevering zegt ons met grote beslistheid dat de tragedie ontstaan is uit het tragische koor 
en oorspronkelijk alleen koor en niets dan koor was. Daaruit leiden wij de verplichting af om dit koor – 
het eigenlijke oer-drama – in het hart te schouwen. We nemen geen genoegen met de in de kunst 
gebruikelijke wijze van zeggen: dat het koor de ideale toeschouwer is, of dat het het volk 
vertegenwoordigen moet tegenover de vorstelijke regionen van de scena.’ En: ‘Gewend als we zijn aan de 
positie van het koor in het moderne toneel – bijvoorbeeld een operakoor – konden we totaal niet 
begrijpen hoe het tragische koor van de Grieken ouder, oorspronkelijker, en belangrijker zelfs kon zijn 
dan de eigenlijke ‘handeling’. Toch is het duidelijk zo overgeleverd.’ (Friedrich Nietzsche, De geboorte van de 
tragedie, of Griekse cultuur en pessimisme, Kees Vuyk (ed.), Amsterdam 1987, 54, 62; curs. orig.) 
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landen waar het volk geen deel heeft aan het bestuur’, schreef Montesquieu, ‘kan het 
warmlopen voor een toneelspeler zoals het zich anders zou hebben opgewonden over 
de politiek.’431) Maar een publieke stem zonder politiek drama is al even zinledig. Die 
stem zal zwijgen, dat koor zal van het toneel verdwijnen. 

In haar opstel ‘Wat is vrijheid?’ verbindt politiek filosofe Hannah Arendt het 
politieke vermogen te reageren op de wisselingen van het lot, de virtù van Machiavelli, 
met ‘virtuositeit’. Dat woord duidt op een kwaliteit in de uitvoerende kunsten, zoals 
toneel, dans of muziek (als onderscheiden van de ‘makende’ kunsten, zoals de 
beeldhouwkunst). Het spel is virtuoos, niet het scenario. Arendt wijst erop dat de oude 
Grieken het politieke bedrijf graag vergeleken met fluitspelen, dansen, genezen of varen; 
ook daarin draaide het om een virtuoze handeling. Politiek is volgens haar uitdrukkelijk 
géén kunst in de zin van de ‘staat als kunstwerk’, van een in de geheimenis van de 
werkplaats tot stand gekomen (collectief) meesterwerk. Politiek is wel kunst in de zin 
van een opvoering voor een publiek, die zijn kracht en vrijheid vindt in het moment. 
Arendt: ‘Political institutions, no matter how well or how badly designed, depend for 
their continued existence upon acting men; their conservation is brought about by the 
same means that brought them into being. Independent existence marks the works of 
art as a product of making; utter dependence upon further acts to keep it in existence 
marks the state as a product of action.’432 
 
1 Eenstemmig 
 
 Het is niet vreemd dat de gezamenlijkheid zeer veel moeite deed de bevolking 
een stem in de Europese besluitvorming te geven. Niet rechtstreeks, zoals in het oude 
Athene, maar indirect, via een volksvertegenwoordiging. De parlementaire democratie 
wordt in de lidstaten moreel superieur geacht aan andere bronnen van legitimiteit. Ze 
heeft zich tussen ruwweg 1789 en 1945 in de Europese hearts and minds genesteld, dat wil 
zeggen gelijktijdig en in nauw verband met de omvorming van de staten tot natiestaten. 
Niet-democratische machtsuitoefening is onaanvaardbaar geworden. Dus ten minste die 
politici die Europa als (toekomstige) politieke macht zagen, wensten het een 
democratische vorm te geven. 

De ervaring leert bovendien dat een politiek lichaam waarvan de 
machtsuitoefening berust op vrije verkiezingen een grote stevigheid heeft in de stroom 
van de tijd. Dit is eenvoudig te begrijpen. Machiavelli schreef in De heerser: ‘hij die zijn 
handelwijze weet aan te passen aan de tijdsomstandigheden regeert voorspoedig, terwijl 
omgekeerd degene die zijn handelwijze niet met de tijd in overeenstemming weet te 
brengen, niet voorspoedig regeert.’433 Dit advies, bedoeld voor individuele leiders, is in 
de democratie als het ware toegepast op het gezamenlijke politieke personeel. In een 
democratie hoeven de leiders niet van karakter te veranderen als de tijd het vraagt, nee, 
indien nodig kan het publiek eenvoudig zeggen: we vervangen ze – snel en geweldloos, 
per stembus of in het parlement. ‘En daarom is er niets dat een staat zo stabiel en 
evenwichtig maakt als het kiezen van een structuur waar het mogelijk is dat een omslag 
in de publieke opinie zich binnen een wettelijk kader kan manifesteren.’434* 

Drie nadere opmerkingen vooraf over de bijzondere relatie van de democratie 
met de tijd. Ten eerste: zodra het publiek een rol verwerft in de machtsuitoefening, kan 
het een tegenstem laten horen. De leiders vragen voor wetten en besluiten instemming 
                                                 
* Opkomst en ondergang van Churchill illustreren dit prachtig. Hij werd door het publiek, dat zijn 
talenten erkende maar zich ook een door hem veroorzaakte militaire catastrofe uit de eerste wereldoorlog 
herinnerde (Gallipoli 1915), te onvoorspelbaar bevonden om de regering te leiden, maar met de nazi-
aanval op West-Europa van mei 1940 schenen zijn energie en wilskracht onmisbaar voor de verdediging 
van Groot-Brittannië; zijn partijgenoot Chamberlain werd parlementair afgezet. In de oorlog steeg 
Churchill tot wereldhistorische hoogte, maar toch werd hij in juli 1945 niet herkozen. In vredestijd 
hadden de kiezers weer liever de rust en welvaartsstaatbeloften van Labourleider Attlee. 
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van de bevolking. Als het publiek deze geeft, is het gebonden en draagt het er 
verantwoordelijkheid voor. Maar dit ja is weinig waard wanneer het publiek niet ook nee 
mag zeggen. Geen inspraak zonder tegenspraak. Democratische onvoorspelbaarheid is de 
prijs die regeerders betalen voor hun verlangen naar politieke stevigheid. 

Ten tweede: het parlement is de bemiddelende, dempende instantie tussen 
publiek en politiek. Parlementariërs bewegen zich tussen de stemmen van het volk en de 
decreten van een regering, twee kanten op. Zij vertolken de eisen, verlangens, belangen 
en emoties, van de straat aan de staat. Maar ook berichten zij terug, als uitleggers aan 
hun achterban, in termen van algemeen belang, lange termijn, geopolitieke situatie. Een 
parlement werkt daarmee als demper op de politieke haast. Het kan deze rol jegens zowel 
straat als staat alleen vervullen omdat het zijn eigen tijd heeft (‘mandaat’, 
‘zittingstermijn’), gelegen in de periodiciteit van de verkiezingen. 

Ten derde: het democratische grondprincipe, in zowel directe als 
vertegenwoordigende stelsels, is de stemming bij meerderheid. Eén man, één stem. Het 
feit dat de meerderheden bij elke verkiezing kunnen wisselen maakt dat ook de 
overstemde minderheid een besluit als geldig zou moeten kunnen aanvaarden. Die 
mogelijkheid dempt de ‘tirannie van de meerderheid’. Anders gezegd, democratische 
legitimiteit rust in laatste instantie niet op het meerderheidsbeginsel als zodanig, maar op 
de open toekomst (zoals belichaamd in de parlementaire oppositie), dus op het bestaan 
van de politieke gemeenschap in de tijd. 
 Een democratie is een woordgemeenschap, met stemmen en tegenstemmen, 
luidsprekers en dempers, meerderheden en overstemden, grondtonen en dissonanten. 
Ze blijft bijeen omdat en zolang op elk woord een weerwoord kan volgen. 
 
De oprichting van een parlement leidt niet vanzelf tot een sterkere band tussen publiek 
en politiek. Een parlement is weliswaar een wezenlijk bemiddelende instantie, maar om 
die functie te vervullen moet het zowel tot de bevolking als de regering een zinvolle 
verhouding vinden. In Europa zijn de verhouding parlement–bevolking noch de 
verhouding parlement–regering zonder complicaties. Want tussen wie en wie zou een 
Europees parlement de bemiddelaar moeten zijn? 
 De relatie parlement–bevolking is veelbesproken. Veel Europese politici en 
theoretici hebben betoogd dat elke democratie een vooraf bestaand volk, Gr. dêmos, 
veronderstelt. (In de hier gebruikte termen menen zij: geen ‘Griekse’ democratische 
legitimiteit zonder gegeven ‘Duitse’ bodem van identiteit.) Met dit principiële argument 
hebben onder meer Franse en Britse regeringsleiders alsmede het Duitse Constitutionele 
Hof zich tegen machtsvergroting voor een gezamenlijk parlement ten koste van de 
nationale parlementen verzet. Andere politici en theoretici meenden dat de relatie tussen 
een parlement en een volk opener is. Kunnen Europese instellingen niet zelf bijdragen 
aan een gevoel van Europese lotsverbondenheid? Dit fundamentele politiek-filosofische 
debat is niet beslecht. Aangezien inmiddels wel een Europees parlement is opgericht, 
bepaalt deze instelling zelf mee welk van beide scholen gelijk krijgt. (Tot nu toe 
beroepen beide zich op de opgedane ervaring.) 
 De tweede complicatie zit in de relatie parlement–regering. Is er een duidelijke 
besluitnemende instelling? Die heeft het parlement nodig als gesprekspartner. Kunnen 
verkiezingen leiden tot een opvolging van regering door oppositie? Dat is de 
voorwaarde voor een overstemde minderheid om besluiten te aanvaarden. Op deze 
vragen is in Europa geen duidelijk antwoord gekomen. 
 
Sinds 1950 zijn er initiatieven ontplooid om het publiek inspraak te geven in de 
binnensfeer van de Europese politiek. De gedachte was een nieuw en eenstemmig Europees 
publiek te scheppen. Deze democratisering verliep van boven naar beneden. Er waren 
geen grassroots-initiatieven of volkstribunen die inspraak in Europese besluiten eisten; de 
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beweging kwam van onzeker zwevende politici op zoek naar vaste grond. Eerst richtte 
men een parlementaire Vergadering op (1952) en doopte deze zichzelf tot Parlement om 
(1958/1962), pas daarna kreeg dat parlement eigen kiezers (1979), pas daarna werden 
die kiezers tot politieke burgers uitgeroepen (1992) en pas daarna probeerde men die 
burgers, vergeefs, een constituerende macht toe te schrijven (2004). Dit scheen de enige 
manier om het democratische ‘tekort’ in te lossen. 
 Wel gokte men steeds op de toekomst, zoals het woord ‘tekort’ al aangeeft. 
Sinds decennia kan men geen wetenschappelijk artikel over Europese democratie lezen 
zonder de uitdrukking ‘democratische deficit’ tegen te komen. Het betreft een term die, 
hoewel ogenschijnlijk analytisch, feitelijk een politiek program in zich draagt. Hij werd 
bedacht in 1979, niet toevallig het jaar van de eerste rechtstreekse Europese 
verkiezingen. Bovendien niet door een politiek analist, maar door de 
Commissieambtenaar verantwoordelijk voor de relaties met het Europese Parlement.* 
Wat gebeurt er dankzij deze krachtige metafoor? ‘Deficit’ roept het beeld op van een 
boekhoudstaatje waarin de (uitgaande) machtsuitoefening onvoldoende is gedekt door 
(inkomende) burgerinvloed. Is die denkstap gezet, dan spreekt het haast vanzelf 
genoemd tekort te redresseren door het Parlement meer inspraak te verlenen. Maar 
waarom gaat de kost steeds voor de baat uit? Is vermindering van de politieke uitgaven, 
oftewel minder besluiten, ook mogelijk? Kunnen we de democratische inkomsten ook 
elders vandaan halen? Dergelijke vragen hoefden niet meer te worden gesteld, want het 
antwoord was al gegeven: meer macht voor ‘Straatsburg’. 

Pas gaandeweg bleek de gezamenlijkheid in dit nieuwe kiezerspubliek ten 
behoeve van de binnensfeer minder steun te vinden dan gehoopt. Men bleef achter het 
tekort aanrennen. Vandaar dat Europese politici een steeds explicieter beroep doen op 
het oude nationale kiezerspubliek, te weten de democratische vormen in de sfeer van de 
lidstaten, de nationale parlementen voorop. Dit publiek is niet eenstemmig, maar 
veelstemmig en daarom moeilijker te grijpen. 
 

Een ‘Parlement’ 
 
Afgaande op het appèl van 9 mei 1950 rekenden Schuman en Monnet voor de 
legitimiteit van hun plannen op gangbare politieke en juridische controles. Het 
toekomstige verdrag zou aan ‘parlementaire ratificaties’ worden onderworpen; tegen de 
beslissingen van de toekomstige Hoge Autoriteit zouden ‘beroepsmogelijkheden’ 
komen. Preciezer waren de formuleringen nog niet. Aan een speciaal parlement hadden 
ze niet gedacht. 

De regeringen die ingingen op Frankrijks uitnodiging mee te doen aan een 
mijnbouworganisatie wilden deze Hoge Autoriteit aan een duidelijke politieke controle 
onderwerpen. Alleen een verdrag vonden ze niet genoeg, zo was gebleken in eerste 
reacties en gesprekken. Terwijl Nederland en België de nadruk legden op een rol voor 
de nationale regeringen (hetgeen zou uitmonden in medeverantwoordelijkheid voor een 
Raad van ministers), verlangde Duitsland een rol voor de nationale parlementen. 
Monnet had hier al voor de verdragsonderhandelingen in bewilligd. Vandaar dat al op 
de dag na de opening van de Parijse conferentie van de Zes, op 21 juni 1950, dit 
parlementaire forum zijn naam kreeg: ‘Gemeenschappelijke Vergadering’.435 
 Er bestond een precedent. De kortelings opgerichte Raad van Europa voor 
democratie en mensenrechten kende een parlementaire vergadering. Deze zetelde in 

                                                 
* Deze zeer politieke herkomst heeft de wetenschappers niet ontmoedigd. Daarentegen verhulde 
bedenker David Marquand zelf, die de term lanceerde in zijn Parliament for Europe, Londen 1979, 64, zijn 
politieke inzet niet: ‘this book is intended to be prescriptive rather than descriptive: a tract rather than a 
treatise.’ (vii) Marquand was eerder Labourparlementariër in Londen, kwam in 1977 als vertrouweling van 
Commissievoorzitter Roy Jenkins mee naar Brussel, die hem genoemde hoge ambtelijke post gaf. 
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Straatsburg. Ze gold als groot wapenfeit van de naoorlogse federalistische beweging. 
Volksvertegenwoordigers uit tien (en spoedig vijftien) landen debatteerden over 
Europese politiek. Niet de minsten trouwens: tijdens de openingszitting van augustus 
1949 kruisten onder meer Churchill, Macmillan, Mollet, Spaak, Paul Reynaud en Michel 
Debré de degens. 
 Een soortgelijk indirect gekozen parlement kwam er voor het Europa van de 
Zes. Ook dit zou bestaan uit nationale parlementariërs, ‘afgevaardigden van de 
bevolkingen van de in de Gemeenschap verenigde staten’.436 De parlementen van 
Duitsland, Frankrijk en Italië hadden recht op achttien afgevaardigden, die van België en 
Nederland op tien, dat van Luxemburg op vier. De Vergadering kreeg als taak de 
controle van de Hoge Autoriteit van de mijnbouwgemeenschap. 
In september 1952 kwam de Vergadering voor het eerst bijeen.* Hoe konden 
parlementariërs uit zes landen één Europese stem vertolken? Onmiddellijk werd 
besloten dat de afgevaardigden alfabetisch in de zaal zouden zitten. Dit doorbrak een 
instinctieve neiging groepjes per lidstaat te vormen. Belangrijker nog was dat de 
afgevaardigden vrijwel meteen ‘supranationale’ politieke groepen vormden: christen-
democraten, sociaal-democraten en liberalen uit de Zes groepeerden zich. Deze 
partijvorming was niet in het stichtingspact voorzien, maar werd door de Vergadering 
zelf in gang gezet en al in juni 1953 geformaliseerd. Voortaan ging men binnen elke 
politieke groep op zoek naar een akkoord alvorens in de plenaire vergadering met de 
andere partijen de degens te kruisen. Dit was een begin van een Europese politieke 
sfeer. ‘Sans les groupes politiques’, aldus een omvattende studie naar dit prille 
parlement, ‘l’Assemblée aurait même pris le caractère d’un collège d’experts.’437 Hoe 
eerbiedwaardig de rol van wijze ook kon zijn, als parlement diende de Vergadering in 
contact te staan met de publieke opinies. Vanwege de technische materie – kolenprijzen, 
staalproductie – was het echter moeilijk hun belangstelling te winnen. Het dilemma voor 
de Vergadering was dat er geen Europese opinie was waarop ze kon steunen, dat ze 
voor haar gevoel ‘voorliep’ op de nationale opinies. Ze had ervoor kunnen kiezen de 
nationale belangen en emoties de zaal in te brengen, maar koos daar (doorgaans) niet 
voor. ‘Dans une certaine mesure en effet l’Européen représenté par l’Assemblée était un 
être abstrait, comme le ‘citoyen’ des écrits politiques du XVIIIe et du XIXe siècles (..): 
un citoyen européen éclairé par la ‘raison’, débarrassé des préoccupations et préjugés 
strictement nationaux et prêt à considérer les divers intérêts au sein de la Communauté 
sous l’angle de leurs mérites intrinsèques.’438 De Straatsburgers spraken namens ideale 
burgers, die er niet waren, vanuit de verwachting dat ze zouden ontstaan én dat zijzelf 
daarbij als instructeur konden helpen. 
De Vergadering had een vruchtbaardere verhouding tot de executieve, de onder 
voorzitterschap van Monnet staande Autoriteit. Er ontstond een nauw samenspel tussen 
beide instellingen. De leden van de Autoriteit ontleenden aan de parlementaire controle 
een politieke roeping, een status van méér dan technocraten. De Vergadering vond in de 
Autoriteit een beslisser met wie ze zich kon meten. Ze beschouwde het als haar 
opdracht de nog zo prille binnensfeer van de Europese politiek te versterken, tegen 
bedreigingen vanuit de lidstaten. Dezelfde onderzoeker schreef: ‘Les représentants se 
considéraient avec les membres de la Haute Autorité comme les pionniers de l’unité 
européenne et ils estimaient qu’ils devaient, autant que possible, former un front 
commun contre les résistances que pouvaient soulever la réalisations des objectifs de la 
[Communauté].’ Interne tweedracht zou de zaak schaden: ‘Plus l’Assemblée se montrait 
unanime, ‘plus elle pouvait influencer la politique de la Haute Autorité, et plus l’Exécutif 
européen pouvait résister aux particularismes traditionnels sans aucun doute puissants 
dans les six pays.’439 Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen: zoals een 
                                                 
* Dat was meteen de vergadering waarin ze de opdracht kreeg een ontwerpstatuut voor een politieke 
gemeenschap te schrijven (zie hfdst. 4, par. 2). 
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parlement van een land in oorlog doorgaans als één man achter de regering gaat staan, 
zo schaarde de Straatsburgse Vergadering zich zo breed mogelijk achter de Autoriteit 
van Monnet. De eerste zorg gold het bestaan van de Gemeenschap als zodanig. 

Deze vroege ervaringen brachten een wezenlijke zwakte en kracht aan het licht. 
Het parlement, een bemiddelaar tussen bevolking en beslissers, stond veel dichter bij die 
laatste. Zijn stem telde in de Europese binnensfeer, maar de stemmen van de 
vertegenwoordigde bevolkingen resoneerden nauwelijks. Het lukte het parlement niet 
meteen van Europa een publieke zaak te maken. 
 
In het verdrag van Rome (1957) bleven deze rolverdeling en taakopvatting 
gehandhaafd.* Wel waren voor het parlement twee zaken veranderd: een verzwakking 
van zijn reële macht én een opwaardering van zijn status als toekomstige drager van het 
Europese project. De spanning tussen feit en wens was opgevoerd. 

Eerst de feitelijke verzwakking. De onderhandelaars van de Zes in het 
Hertoginnedal beseften dat het ontwikkelen van een gemeenschappelijke markt 
ingrijpender was dan het bestuur over de mijnbouw. Het vergde betere politieke dekking 
in de lidstaten. In het nieuwe mechaniek werden de besluiten daarom niet langer 
genomen door een Autoriteit, in samenspraak met de Raad van ministers. Nee, het was 
nu omgekeerd de Raad van ministers die de besluiten nam, op voorstel van de 
Commissie (zoals de Autoriteit werd omgedoopt). De ministerstafel stond nu in het 
centrum. 
 Deze institutionele verschuiving raakte ook de parlementaire Vergadering. Ze 
vond in de Commissie niet langer de verantwoordelijke voor een beslissing tegenover 
zich. Met het machtsverlies van de gesprekspartner nam tevens het gewicht van de 
tegenspraak af. De parlementariërs kregen er weinig voor terug. Ze verwierven een 
adviesrol bij wetgeving (waarover de Raad van ministers besliste) en konden wijzigingen 
voorstellen voor de begroting (die de Raad vaststelde). Daarentegen konden ze de Raad 
niet ter verantwoording roepen wanneer deze hun adviezen of amendementen negeerde. 
Een observator uit 1965 constateerde: ‘Kon de Gemeenschappelijke Vergadering aan de 
Hoge Autoriteit nog vragen: ‘Waarom hebt gij zo’n besluit genomen?’, aan de 
Commissie kan het (sic) slechts vragen: ‘Hoe komt het dat gij de Raad niet hebt kunnen 
overtuigen?’’440 Dit was onbevredigend. 
 Gevolg van beider feitelijke zwakte ten opzichte van de verzamelde lidstaten was 
dat Commissie en Parlement erg vriendelijk voor elkaar waren. De eerste had als stille 
roeping uit te groeien tot Europese executieve, de tweede tot wetgever en controleur. 
Zolang ze would-be-regering en would-be-parlement waren, diende het beider belang de 
gesprekspartner te helpen en als het ware elkaar naar boven te praten. Dit bestendigde 
een parlementaire cultuur van hoopvolle consensus. Met enige goede wil, en met 
voorbijgaan aan de wetgevende en uitvoerende macht van de Raad, kon men een prille 
parlementaire vertrouwensrelatie ontwaren in de mogelijkheid voor het Parlement de 
Commissie op basis van haar jaarverslag naar huis te sturen. Overtuigde federalisten 
erkenden dat het ‘een nog ‘onderontwikkelde’ democratie’ was.441 Strengere oordelen 
hoorde men ook. ‘Au lieu d’avoir un Gouvernement européen contrôlé par un 
parlement’, zei een vakbondsman in 1960, ‘nous avons affaire à une technocratie 
européenne qui soumet chaque année un rapport à une réunion sélectionnée 
d’actionnaires.’442 Passender misschien voor een situatie waarin een parlement niet 
tegenover de besluitnemers maar tegenover een bureaucratie met politieke aspiraties 
stond, is de typering ‘kantoordemocratie’. 

                                                 
* Precisering: in 1958 werd het mijnbouwparlement opgeheven en werd één parlementaire Vergadering 
voor de ene oude en de twee nieuwe Europese Gemeenschappen (markt en atoomenergie) opgericht. Bij 
die gelegenheid werd het aantal zetels verhoogd van 78 tot 142. 
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Ten tweede was het parlement in het verdrag van Rome, behalve feitelijk 
verzwakt, ook potentieel opgewaardeerd. Dit zat hem in een nieuwe bepaling: ‘De 
Vergadering stelt ontwerpen op voor het houden van rechtstreekse algemene 
verkiezingen volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure.’443 Het idee betekende 
een symbolische omwenteling. In federalistische logica zou het parlement één 
kiezersvolk vertegenwoordigen, in plaats van zes opgetelde. Dit was de kans op het laten 
doorklinken van één Europese publieke stem. Met name Italië, Nederland en België 
waren voorstander van dit idee. Frankrijk was tegen. In het Hertoginnedal, in 1956, 
hadden de Italiaanse minister Martino en de Franse staatssecretaris Faure volgens een 
aanwezige ‘bijna een hele ochtend’ gestreden over de vraag of het verdrag een deadline 
voor de eerste verkiezingen zou bevatten. De Italiaan wilde een datum, liefst binnen tien 
jaar, ‘zodat men precies zou weten dat het Europese volk tussen nu en dan naar de 
stembus zou worden geroepen om zijn eigen parlement te kiezen.’444 Hij lanceerde 
allerlei formules. De Fransman, die harde instructies uit Parijs had, sloeg alle aanvallen 
af. Als zo vaak werd een compromis gevonden in vertraging. De Raad zou ‘de 
bepalingen vaststellen’ volgens welke verkiezingen konden worden georganiseerd – bij 
unanimiteit, ooit.445 Geen verkiezingsdatum nu, wel de bezegeling van de belofte. 
 Aan deze symbolische versterking in het verdrag van Rome ontleende de 
parlementaire Vergadering het zelfvertrouwen zichzelf om te dopen in ‘Parlement’. In 
de naam nam ze een voorschot op de belofte. Het gebeurde meteen in maart 1958, in de 
zitting waarin het huishoudelijk reglement werd vastgesteld. De Nederlandse 
afgevaardigde Kapteyn meende dat de door het verdrag opgelegde naam ‘Vergadering’ 
de Nederlandse bevolking onvoldoende zou aanspreken. Waarom dit niet in de 
Nederlandse versie van de huisregels vervangen door ‘Parlement’? Dit voor alle niet-
Nederlandstaligen onschuldig klinkende voorstel werd aanvaard.* Op verzoek van een 
Duitse afgevaardigde deed men toen hetzelfde in de Duitstalige versie: Europäisches 
Parlament. Daarentegen bleef in de Franse en Italiaanse taalversies de officiële benaming 
‘Vergadering’ gehandhaafd (Assemblée, Assemblea).446 Een zelfverklaard parlement in 
slechts twee talen voorlopig, maar toch was het een symbolische coup van jewelste. Het 
parlement liet weten: ook al hebben we die kiezers nog niet, vanwege de belofte alleen al 
zijn we de klasse van bijeenkomsten van nationale parlementariërs (zoals bijvoorbeeld 
de Navo en de Raad van Europa die kenden) ontstegen. De strijd om de woorden was 
begonnen. 
 
Hoe belangrijk de naam was bleek uit het felle en consequente verzet ertegen. Lang 
kwam het uit Frankrijk, daarna uit Groot-Brittannië. De tegenstanders meenden dat wie 
sprak van ‘Europees parlement’ het bestaan van een ‘Europees volk’ erkende. Zo’n volk 
bestond niet en zou ook niet mogen bestaan (feit en norm liepen in de kritiek in elkaar 
over). Het circulaire karakter van elke politieke stichting – eerst de staat of eerst het 
volk? – toonde zich weer. De Italianen waren in hun strijd voor Europese verkiezingen 
trouw aan hun eerder genoemde adagium uit het Risorgimento: ‘Italië is gemaakt, nu 
moeten we Italianen maken.’ Zij hadden geen conceptuele problemen met een volk dat 
ontstond uit (onder meer) een stembusuitslag. Voor de Fransen en Britten, wier naties 
voorbij mensenheugenis teruggingen, was dit ondenkbaar. 
 President De Gaulle, in mei 1958 in Frankrijk aan de macht gekomen, weigerde 
consequent de Straatsburgse vergadering met ‘parlement’ aan te duiden. De naam vond 
                                                 
* Indiener Kapteyn was al lid geweest van de Vergadering van de mijnbouwgemeenschap en nam die 
ervaring van de communautaire methode mee naar het nieuwe podium. Hij koos in maart 1958 bewust 
voor een taalkundige motivering om het veranderingsvoorstel non-controversieel te maken in een 
Vergadering met een aanzienlijk contingent Franse gaullisten. ‘Hij was er toen al vast van overtuigd’, aldus 
zijn zoon, ‘dat als het Duitse en het Nederlandse schaap eenmaal over de dam zouden zijn, op den duur 
ook de andere taalversies zouden volgen.’ (Schriftelijk bericht van P.J.G. Kapteyn aan auteur, 19 januari 
2009) 
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hij belachelijk en een bron van misverstand. De uitbarsting kwam kort nadat de 
Straatsburgers zichzelf (op 20 maart 1962) ook in het Frans en Italiaans hadden 
omgedoopt tot Parlement européen respectievelijk Parlemento europeo.447 In mei 1962 
ironiseerde de president tegen de pers: ‘bien qu’il y ait déjà six parlements nationaux 
plus l’Assemblée parlementaire européenne, plus l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe (..), il faudrait de surcroît élire un Parlement de plus, qualifié d’européen, et 
qui ferait la loi aux Etats.’448* Uiteraard zat de pijn in dat laatste. Zolang het in 
Straatsburg een praatclub bleef was een pretentieuze naam overkomelijk. De Gaulle wist 
echter, als raspoliticus, dat in zulke kleine ijdelheden een potentiële machtsgreep school 
die hij onwenselijk achtte. De Fransman vond het ondenkbaar dat een nationale 
bevolking zich tegen haar wil zou onderwerpen aan door buitenlandse afgevaardigden 
aangenomen wetten. Het meerderheidsbeginsel toepassen in een kring wijder dan het 
eigen volk betekende voor hem zich blootstellen aan buitenlandse overheersing. De 
Gaulle week niet van deze lijn; ze maakte deel uit van zijn ideologische erfenis. Ook zijn 
opvolger, de gaullist Pompidou, bleef spreken van de ‘Vergadering’. Weliswaar hief 
Frankrijk de blokkade van het houden van rechtstreekse verkiezingen in 1974 op, maar 
daarmee was de officiële naam van het parlement nog niet veranderd. 

In 1979 nam Margaret Thatcher de fakkel van De Gaulle over; ook zij duidde 
het parlement consequent aan als ‘the Assembly’. De Britse premier wilde het eigen 
publiek duidelijk maken, aldus een van haar diplomaten, ‘that it was not a proper 
parliament like our own’.449 Blijkbaar maakte ook het feit dat het lichaam nu rechtstreeks 
was gekozen het voor Thatcher nog geen ‘echt’ parlement. Pas in de Europese Akte van 
1986 zegenden de verzamelde staten, inclusief Parijs en Londen, de zelfomdoping van 
de Straatsburgers af en gaven hun in één moeite een grotere rol in het wetgevingsproces. 
Het gebeurde zonder fanfare, met een simpel zinnetje: ‘Bij artikel 7 tweede alinea van 
het EEG-verdrag worden de woorden ‘na consultatie van de Vergadering’ vervangen 
door de woorden ‘in samenwerking met het Europese parlement.’450 Hoewel haar 
speechschrijver knarsetandde, legde Thatcher zich sportief bij het verlies neer. 

Met de inwerkingtreding van deze wijziging, op 1 juli 1987, hadden Wij de staten 
het bestaan van een ‘Europees Parlement’ aanvaard.  
 

Verkiezingen 
 
De belofte die in Straatsburg jarenlang uitging van de verdragsbepaling over 
rechtstreekse verkiezingen moet niet worden onderschat. Het zou de choc salutaire zijn 
(Belgisch afgevaardigde Dehousse) die lucht in de benauwde kantoorwereld kon 
brengen. Het zou de beste manier zijn om publieke belangstelling voor de Europese 
zaak op te wekken. Het zou het parlement meer macht geven. ‘It remains certain’, zo 
vatte een spreker op een conferentie begin jaren zestig samen, ‘that the European 
Parliament will not attain to anything near equal status with the Council unless it can 
rest on the firm foundation of direct elections.’451 Een kiezersmandaat zou de Europese 
binnensfeer een eigen bodem geven. 
 Een parlementaire werkgroep legde al in 1960 een plan voor verkiezingen op 
tafel. De regeringen van de Benelux en velen in Bonn en Rome waren ervoor, maar drie 
jaar later had de Raad van ministers het idee begraven. Zolang er gaullisten in Parijs 
regeerden stuitte het idee op een onwrikbaar Frans nee. 
 Beweging kwam er in 1974 onder de nieuwe man Giscard d’Estaing. Deze wilde 
dolgraag het stelsel van Toppen van regeringsleiders institutionaliseren. Deze Franse 

                                                 
* Vooral vanwege deze opmerking stapte De Gaulles minister Pflimlin, lid van de ‘Europese’, christen-
democratische partij, uit de regering. Pflimlin was jarenlang burgemeester van Straatsburg (1958–1983) en 
daarna enige tijd voorzitter van het Europese Parlement (1984–1987). Na zijn dood is er een Frankrijk en 
Duitsland verbindende brug over de Rijn ten zuiden van Straatsburg naar hem vernoemd. 
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wens was telkens op verzet van de Benelux gestuit. Giscard zag ruimte voor een deal en 
forceerde deze op de Top van december 1974. België en Nederland steunden de 
oprichting van de Europese Raad en als concessie tekende Parijs voor rechtstreekse 
parlementsverkiezingen.* De wederzijdse blokkade werd opgeheven; ineens was er een 
dubbele doorbraak. In de Europese zoektocht naar Grieks publiek is het een 
sleutelmoment. De regeringsleiders openen tegelijkertijd twee nieuwe lijnen tussen de 
gezamenlijkheid en het publiek: een rechtstreekse stem in de binnensfeer en een vast 
toneel met drama in de tussensfeer van de leden. 
 De eerste rechtstreekse Europese verkiezingen werden gehouden in juni 1979. 
Ze vinden sindsdien elke vijf jaar plaats. De Straatsburgse verwachtingen werden in één 
opzicht ingelost, in een ander opzicht niet. Het verkozen Parlement versterkte, bij 
ongewijzigde bevoegdheden, inderdaad zijn macht en gezag ten opzichte van de Raad. 
Meteen in december 1979 verwierpen de parlementariërs het door de Raad voorgestelde 
Gemeenschapsbudget voor 1980 (waarover ze sinds enkele jaren medezeggenschap 
hadden). Als om hun bestaan te bewijzen aarzelden ze niet de Gemeenschap in een 
politiek-financiële crisis te storten. Het was een teken van zelfbewustzijn: macht krijg je 
niet, die moet je veroveren. Sindsdien heeft het Parlement er als underdog gedurende elke 
verdragswijziging bevoegdheden bijgesprokkeld, met dank aan bevriende regeringen en 
de groeiende eigen (hinder)macht. Van tandeloos adviseur is het uitgegroeid tot 
medewetgever op vrijwel alle beleidsterreinen. In Brussel kan niemand er meer omheen. 
 Daarentegen werd een andere verwachting gelogenstraft. Het Parlement won 
niet de gunst van de kiezers. De kiezersopkomst spreekt boekdelen. Deze vertoont een 
gestaag dalende lijn, van 63 procent in 1979 tot 45 procent in 2004 voor het gemiddelde 
over alle lidstaten. Weliswaar doet deze daling zich ook op nationaal niveau voor, maar 
de Europese daling is relatief groter en vertrok van een fors lager beginniveau. Uit 
onderzoek blijkt bovendien dat de Europese partijkeuze doorgaans niet op basis van 
Europese thema’s wordt gemaakt maar een afgeleide van nationale keuzes is. 
Politicologen spreken van ‘tweede-orde-verkiezingen’.  

De paradox is dus dat de kiesgerechtigden sinds dertig jaar steeds minder 
belangstelling voor het Parlement tonen, terwijl zijn formele macht in dezelfde periode 
sterk toenam. Vanuit de zoektocht naar Griekse legitimiteit is het een teleurstellend 
resultaat. Het Parlement speelt inmiddels een belangrijke rol in het machtsevenwicht 
tussen de instellingen, maar biedt niet het democratische fundament waarnaar de 
gezamenlijkheid op zoek was. Wel speler in de binnensfeer, geen vertolker van een 
Europese vox populi.  

De top-down-volgorde waarmee de Griekse legitimiteitsqueeste wordt 
ondernomen stuit op grenzen. Het Parlement kreeg meer macht in de verwachting dat 
de kiezers dan (alsnog) zouden toesnellen om die macht te rechtvaardigen. Men vergat 
dat democratische legitimiteit geen automatische afgeleide is van formele parlementaire 
bevoegdheden. Ook is nodig dat het electoraat zich enigermate met het 
vertegenwoordigende lichaam identificeert, het als ‘ons parlement’ beschouwt. Dit 
gevoel laat zich niet louter in opkomstcijfers vangen. Weliswaar troost men zich in 
Straatsburg met de gedachte dat de opkomst bij midterm verkiezingen voor het 
Amerikaanse Huis van afgevaardigden ‘ruwweg vergelijkbaar’ is met die bij Europese 
verkiezingen,452 maar toch weten veel meer Amerikanen wie hun afgevaardigde in het 
Huis is.  
 

                                                 
* De Britse regering was tegen rechtstreekse parlementsverkiezingen, maar kort voor de Parijse Top had 
premier Wilson een nationaal referendum over voortzetting van het lidmaatschap aangekondigd. Met zijn 
regering half buiten de Gemeenschap kon en wilde de Britse premier het principebesluit over Europese 
verkiezingen niet blokkeren. 
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Het echec van de rechtstreekse verkiezingen (vanaf de tweede editie in 1984 
onloochenbaar) leerde dat het parlement op zichzelf de ene publieksstem niet kon 
wekken. De choc salutaire bleef uit. Maar misschien kon een gesprekspartner met 
executieve macht het gevoel dat Europa ‘onze zaak’ is bevorderen. 
 Er zijn twee kandidaten, de Commissie en de Europese Raad. Vanouds doet het 
Parlement zijn best binnen de mogelijkheden de Commissie te ‘politiseren’. Daarbij zet 
het zijn grootste troef in: het verkiezingsresultaat. De keuze van de Commissievoorzitter 
zou afhankelijk moeten worden van een parlementaire meerderheid, zodat de 
verkiezingen een heldere inzet krijgen. Voorwaarde is dat de Commissievoorzitter 
tevens meer invloed heeft op de samenstelling van het college van Commissarissen en 
de verdeling van de posten. 

Met recente verdragswijzigingen zet de gezamenlijkheid stapjes in beide 
richtingen. In het verdrag van Lissabon, net als in het verworpen grondwetsverdrag, 
staat dat het Parlement de Commissievoorzitter ‘kiest’, al blijft dit op voordracht van de 
Europese Raad.453 Toen erover werd gesproken juichten de meeste Commissarissen, 
waaronder voorzitter Prodi, deze politisering toe. (Enkelen waren meer gehecht aan het 
ideaal van een technisch en neutraal bestuurslichaam.) Het Parlement nam al een 
voorschot op de nieuwe tekst. In juni 2004 liet de Europese Volkspartij, de 
verkiezingswinnaar, doorschemeren alleen een Commissievoorzitter van de eigen 
politieke kleur te aanvaarden; met de voordracht van de Portugese premier Barroso 
werd men bediend. Toch stuit de politisering op grenzen zolang 27 (of meer) 
Commissarissen worden voorgedragen door 27 (of meer) regeringen, die zelden alle van 
dezelfde kleur zijn. 

Het Parlement heeft het recht de Commissie en bloc naar huis te sturen. Eenmaal 
was het er dichtbij, in 1999, maar voorzitter Santer en zijn ploeg namen voordien zelf 
ontslag. Deze episode gold als een hoogtepunt in de Straatsburgse geschiedenis. Het 
betrof echter een fraudezaak – het type falen waar men een bureaucratie op afrekent – 
en paste wat dat betreft bij de rol van het Parlement in de ‘kantoordemocratie’. 

Daarentegen ging het vijf jaar later, bij het aantreden van de Commissie-Barroso, 
wél om een politiek conflict. Vanwege de aanwezigheid van de om zijn opvattingen over 
het huwelijk en homoseksualiteit omstreden kandidaat-Commissaris Buttiglione dreigde 
het Parlement de investituur van het hele college te weigeren. Daarop haalden de 
verzamelde lidstaten bakzeil en voerden zij enkele personele wijzigingen door. In deze 
belangrijke episode was de Commissie dus niet de gesprekspartner van het Parlement, 
maar veeleer de inzet van een politiek conflict tussen het Parlement en de gezamenlijke 
lidstaten. Het ging om de vraag wie de benoemingsmacht heeft. Uit die botsing, die 
werd gewonnen door het Parlement, kon het zelfvertrouwen putten. Bovendien had het 
hier een andere, politiekere tegenspeler. 
 
De andere kandidaat-gesprekspartner is de Europese Raad. De gezamenlijke 
regeringsleiders nemen sinds een kwart eeuw de belangrijkste politieke besluiten in de 
Unie. Niettemin schreef het institutionele superego van het Parlement, het invloedrijke 
constitutionele comité, een aversie jegens de Europese Raad voor. Het vond het 
hinderlijk dat de koers van de Gemeenschap werd uitgezet ‘in een politieke stratosfeer 
waar het Parlement niet bij kan’.454 Vervelend was bovendien dat het bestaan van dit 
lichaam indruiste tegen het gekoesterde toekomstbeeld. Sinds 1952 leefde het idee dat 
Parlement en Raad zouden uitgroeien tot twee wetgevingskamers, waarbij naar federaal 
model de ene namens de burgers en de andere namens de staten spreekt, tegenover de 
Commissie als uitvoerende macht. Dit beeld klopte weliswaar niet met de feiten, want 
behalve de Commissie beschikt ook de Raad van ministers over uitvoerende macht, 
maar dat kon nog als relict of voorlopige uitzondering worden afgedaan – volgens het 
vertrouwde ‘nog niet’-recept. Daarentegen werkte dat recept beduidend minder goed 
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voor het wegredeneren van de Europese Raad. De opkomst van dit machtige lichaam in 
het hart van het gezamenlijke politieke leven, na 1974, bracht het zelfbeeld van het 
Parlement aan het wankelen. Het kon niet langer alle kaarten op de Commissie zetten. 
Langzaam draait het bij, de kantoorwereld uit. 

Het is sinds 1981 gebruik dat de voorzitter van de Europese Raad tijdens zijn 
zesmaandelijkse voorzitterschap een toespraak houdt in Straatsburg, gevolgd door een 
vragenronde. Ook brengt hij of zij verslag uit aan het Parlement van de vergaderingen 
van de Europese Raad. Hoewel niet alle regeringsleiders de portee onmiddellijk 
beseften, is de steun van het Parlement allengs onontbeerlijk geworden. Zij kunnen de 
politieke beloften van hun voorzitterschap, voor zover deze Europese wetgeving eisen, 
niet waarmaken zonder medewerking van ‘Straatsburg’. Voor retorisch getalenteerde 
regeringsleiders uit grote lidstaten biedt het Parlement bovendien een platform om aan 
hun statuur van Europees staatsman te werken. Dit is de plaats waar zij tot Europa’s 
burgers spreken. Onder meer Mitterrand (in 1984) en Blair (in 2005) brachten de zaal in 
vervoering. 

Deze dialoog kan moeilijk uitgroeien tot parlementaire verantwoordingsrelatie. 
Regeringsleiders ontlenen hun positie aan hun nationale electoraat en kunnen in 
Straatsburg dus niet worden weggestemd. Het Parlement kan zijn voornaamste troef, 
het verkiezingsresultaat, dus niet inzetten. Een conflict tussen deze twee 
vertegenwoordigingslijnen zou constitutioneel onoplosbaar zijn. Het Parlement spreekt 
namens de burgers in hun Europese hoedanigheid, de Europese Raad spreekt namens 
de verzamelde nationale regeringen en rust dus op het veelvoudige nationale 
burgerschap. Bij een politieke patstelling kunnen de kiezers niet beslissen. Zo’n conflict 
splijt de kiesgerechtigden zelf. 

Wanneer men leest hoeveel moeite het Parlement heeft gedaan om, omgekeerd, 
een voet tussen de deur van de Europese Raad te krijgen wordt het verschil in publieke 
kracht van beide instellingen pijnlijk duidelijk. Achtereenvolgende Parlementsvoorzitters 
jaagden een stoeltje aan de vergadertafel van regeringsleiders na, deelname aan het diner, 
ja zelfs een plaats op de traditionele groepsfoto. Deze strijd erbij te zijn werd begonnen 
door Parlementsvoorzitter Henry Plumb, in 1987. (Wellicht is het geen toeval dat juist 
een Britse conservatief brak met het supranationale wensdenken van zijn collega’s en 
simpelweg daar wilde zijn waar feitelijk de beslissingen worden genomen.) Via het 
bevriende Belgische voorzitterschap van de Raad werd geregeld dat Plumb aan het 
begin van de Top van juni 1987 kort het woord tot de leiders zou mogen richten. De 
meeste lidstaten maakten geen bezwaar. Wel was Margaret Thatcher, die erbuiten was 
gehouden, verbaasd plots haar partijgenoot aan te treffen: ‘Well, Henry, what on earth 
are you doing here?’455 Plumb was zo verstandig zijn praatje kort en zakelijk te houden; 
de stoel was voorlopig belangrijker dan het debat. Met meer of minder succes hebben 
zijn opvolgers deze oefening uitgebouwd en er een korte gedachtewisseling met de 
regeringsleiders van weten te maken. Maar tot op heden begint de Europese Raad 
formeel pas wanneer de Parlementsvoorzitter weer is vertrokken – een protocollair 
pesterijtje van statenzijde jegens de indringer.* 
 Een Straatsburgse oud-topambtenaar analyseert de ‘battle to get in the room’ als 
volgt: ‘Parliament has prosecuted a thirty-year campaign to be ‘present’, visibly, at the 
top table in the European Union. Its dogged persistence, and its seeming obsession with 
the symbols of protocol, has often caused annoyance, particularly among officials of 
member-states and the other institutions. At times this campaign has come across as 
excessively self-regarding and pushy. Parliament’s Presidents, who have spearheaded the 
campaign, are after all politicians with the perfectly human desire to be in the room, to 

                                                 
* Zodoende leest men in de officiële conclusies van de Europese Raad van 19/20 juni 2008, nog voor 
punt 1: ‘De bijeenkomst van de Europese Raad werd voorafgegaan door een uiteenzetting van de heer 
Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement, gevolgd door een gedachtewisseling.’ 
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be at the dinner, to be seen and to be in the line-up for the photograph. At the same 
time, this understandable personal ambition has coincided with the institution’s need to 
be visible.’456 Het is een eerlijk, onthullend oordeel. Het Parlement laaft zich aan 
andermans publieke zichtbaarheid. Omdat de bodem van Europese kiezers niet stevig 
genoeg is zoekt het houvast bij de verzamelde nationale leiders. Het is geen volkstribuun 
die met steun van de straat de machthebbers uitdaagt. Het lijkt eerder een hofmusicus, 
op zoek naar aandacht van de prins – omdat achter de prins het publiek zit. 
 

Politiek burgerschap 
 
Een derde belangrijke stap in de uitbouw van boven naar onder van de Griekse 
legitimiteit, na het parlement en de verkiezingen, was de instelling van politiek 
burgerschap, in 1993. Dit is een sterk symbool van een rechtstreekse politieke band 
tussen de gezamenlijkheid en haar publiek.* 
 Deze vernieuwing vond plaats als antwoord op de omwenteling van najaar 1989, 
met de (gedeeltelijke) omvorming van de tussensfeer van de Europese politiek tot een 
Unie. Meerdere lidstaten betoogden dat deze herstichting moest worden benut om de 
democratische legitimiteit van de gezamenlijkheid te versterken. België bepleitte in maart 
1990 de opheffing van grenscontroles en het recht bij Europese en lokale verkiezingen 
te stemmen. De Italianen vroegen om een ‘juridisch raamwerk’ dat paste bij de situatie 
dat ‘een Europese burger ontstaat nog voor de Staten aan Europa een vorm hebben 
gegeven’. Griekenland wilde een Europees constitutioneel patriottisme kweken door het 
gevoel te versterken ‘dat de burgers tot één juridische gemeenschap behoren’. De 
Spaanse regering was het die in mei 1990 met succes de term ‘Europees burgerschap’ 
introduceerde. Na de zomer had Madrid de ideeën gepreciseerd. ‘De overgang naar de 
Politieke Unie’, betoogde de Spaanse regering, ‘verandert de situatie radicaal en vereist 
de schepping van een geïntegreerde gemeenschappelijke ruimte, waarin de Europese 
burger een centrale en fundamentele rol vervult.’457 Ze wist dat er tussen de lidstaten 
onenigheid bestond over welke rechten, vrijheden en verplichtingen het gezamenlijke 
burgerschap zou moeten omvatten. Daarom stelde ze voor eerst het burgerschap te 
bezegelen, als symbolische stap, en daarna pas over de inhoud te spreken, die bovendien 
mettertijd kon evolueren. (Dat Madrid in dit diplomatieke offensief vooral de 
‘Romeinse’ voordelen voor de geëmigreerde Spanjaarden op het oog had, doet niet af 
aan het feit dat een ‘Griekse’, constitutionele argumentatie onmisbaar was voor het 
welslagen ervan.) 
 De gedachte dat een politieke unie burgers behoeft om legitiem te zijn, klonk, 
eenmaal geformuleerd, zo vanzelfsprekend dat het verzet ertegen gering bleef. Toen in 
december 1990 de Duitse en Franse regeringsleiders zich achter het burgerschap 
schaarden, was het pleit beslecht.† Toch bleef in de onderhandelingen tussen de lidstaten 
van de politieke inhoud (afgezien van de bredere juridische werking van het non-
discriminatiebeginsel) weinig over. Het belangrijkst was het recht in een andere lidstaat 
aan Europese en lokale verkiezingen mee te doen. De hooggestemde democratische 

                                                 
* Hoewel het politieke burgerschap naar inhoud slechts een voortzetting scheen van de reeds bestaande 
juridische band tussen individuen en gezamenlijkheid, zoals uitgeroepen door het Hof en besproken in 
hfdst. 8, moeten beide conceptueel worden onderscheiden. Een rechtssubject blijft een onderdaan, een 
politiek burger neemt deel aan de besluitvorming. Zoals Weiler bondig zegt onder verwijzing naar de 
rechtstreekse werking van het recht: ‘Long before women or Jews were made citizens, they enjoyed direct 
effect.’ (Weiler, The constitution of Europe, 337) 
† Het tandem Kohl-Mitterrand voelde zich verplicht een stuwende kracht van de Europese eenwording te 
blijven. Mitterrand, die wist dat het recht op deelname van niet-Fransen aan lokale en Europese 
verkiezingen een grondwetswijziging vergde, hoopte het Unieburgerschap tevens te gebruiken om de 
rechtse oppositie te verdelen. Hij slaagde hierin bovenmatig; aangezien ‘Maastricht’ ook links verdeelde 
verloor hij in september 1992 bijna het referendum erover. 
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motieven die aan de invoering ten grondslag lagen, raakten uit zicht. Het verdrag van 
Maastricht zei kortweg: ‘Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger van de 
Unie is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit.’458 

Deze laconieke definitie bleek in één land te veel vragen op te roepen. In juni 
1992 stemde de Deense bevolking per referendum tegen het verdrag. Het Europese 
burgerschap was een van de drie onderwerpen die de meeste onrust baarde, met de euro 
en de defensiepolitiek.459 De Denen gingen pas in een tweede referendum akkoord nadat 
de regering een aantal verdragsbepalingen, waaronder deze, eenzijdig had geclausuleerd. 

De suggestie dat Europees burgerschap vergelijkbaar was met het nationale Deense 
burgerschap, werd door Kopenhagen met kracht weggenomen: het ging om een 
‘politiek en juridisch begrip’.460* Ook de andere lidstaten vonden dit een nuttige 
opheldering. Daarom is vijf jaar later een zinnetje in het verdrag toegevoegd: ‘Het 
burgerschap van de Unie vult het nationale burgerschap aan doch komt niet in de plaats 
daarvan.’461 

Het onheil van het Deense nee was met deze aan de bevolkingen gerichte 
geruststelling niet bezworen. Voor het eerst had de gezamenlijkheid gevoeld dat (ook) 
het streven naar Griekse legitimiteit als een boemerang kon terugslaan. Het publiek was 
burgerschap verleend, maar bijna had het dit offer geweigerd. Er opende zich een barst 
tussen twee hoedanigheden van het democratische publiek, tussen de nieuwe Europese 
burgers en de verzamelde nationale burgers, tussen de betrokken dragers van de 
binnensfeer en de morrende, onvoorspelbare dragers van de ledensfeer. 

Sommige waarnemers vergeleken de instelling van burgerschap met een 
marketingtruc. Aangezien het burgerschap niet gepaard ging met nieuwe rechten of 
politieke invloed voor de bevolking was het een fopspeen. Zo schreef de 
gezaghebbende jurist en theoreticus Weiler in 1995 over het ‘product’ Europa: 
‘Citizenship and the ‘rights’ associated with it are meant to give the product a new image 
(since it adds very little in substance) and make the product ever more attractive to its 
consumers, to reestablish their attachment to their favourite brand.’ Hij meende dat de 
regeringsleiders zich gedroegen als ‘managers, alarmed by customer dissatisfaction, 
engaged in brand development.’462 Deze kritiek is treffend, maar vergeet de factor tijd. 
Voor het Deense nee van 1992 werd deze analyse niet gemaakt, de bluf van de leiders 
was nog niet doorzien, het was staatsmanschap in wording; na het moment waarop het 
Europese Hof, eind jaren negentig, de ‘lege’ vorm burgerschap inhoud begon te geven 
verloor de analyse aan pertinentie. Het marketingverwijt sneed hout toen de 
oorspronkelijke politieke geste was mislukt, maar er nog geen nieuwe draai aan was 
gegeven. 
 Het Parlement is met het gezamenlijke burgerschap beter af. Het weet nu beter 
uit naam van wie het kan spreken. Het Parlement is het enige lichaam waar het 
Europese publiek rechtstreeks is vertegenwoordigd.† Deze potentieel sterke troef 
verhult niettemin een zwakte. Hoewel men doorgaans van ‘Europees burgerschap’ 
spreekt, is de officiële term ‘burgerschap van de Unie’. Bij handelingen van de lidstaten 
buiten de Unie om, ook wanneer die hen als ‘Europeanen’ zouden aangaan, is het 

                                                 
* In een aan het verdrag toegevoegde eenzijdige verklaring stelt Denemarken: ‘Het burgerschap van de 
Unie is een politiek en juridisch begrip dat geheel verschilt van het burgerschap in de betekenis van de 
Grondwet van het Koninkrijk Denemarken en van het Deense rechtssysteem. Niets in het verdrag 
betreffende de Europese Unie impliceert of beoogt een toezegging tot invoering van een burgerschap van 
de Unie in de zin van een burgerschap van de nationale staat. De kwestie dat Denemarken zou deelnemen 
aan een dergelijke ontwikkeling is dus niet aan de orde.’ 
† Pas na ratificatie van het verdrag van Lissabon. Vanaf de stichting tot op heden bestaat het parlement 
formeel uit ‘vertegenwoordigers van de volkeren van de staten die in de Gemeenschap zijn verenigd’ (art. 
20 EGKS; art. 137 EEG; art. 189 EG) – een formule die dus met de rechtstreekse verkiezing niet 
veranderde. Daarentegen zegt het verdrag van Lissabon dat het Parlement bestaat uit ‘vertegenwoordigers 
van de burgers van de Unie’ (art. 14, lid 2, EU; versie Lissabon). 
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publiek niet via het gezamenlijke burgerschap betrokken. Parlement en Hof hebben er 
dan geen formele zeggenschap over. Derhalve valt ook in formeel opzicht het 
verzamelde nationale publiek niet samen met het ‘Europese’ publiek. 
 

Een grondwet 
 

Hoewel van het stichtingspact en zijn opvolgers al decennia door juristen werd beweerd 
dat het grondwettelijke trekken had, besloten de lidstaten, onder de impuls van een 
constitutionele Conventie, deze te vervangen door een enkel grondwetsverdrag. Het 
‘Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa’, door de regeringsleiders in 
oktober 2004 ondertekend, is nooit in werking getreden. Maar ook een mislukte poging 
publiek te vinden is veelzeggend – dat men het probeerde en dat het mislukte. 
 Van deze episode is hier het politieke gebaar uitgedrukt in de naam ‘grondwet’ 
van belang. Een grondwet betekende een vervanging van het pact tussen staten door 
een pact tussen burgers. Daarmee zou de gezamenlijkheid de felbegeerde bodem 
bereiken. Het waren de regeringsleiders die einde 2001 een Conventie instelden en haar 
onder meer verzochten te onderzoeken of een vereenvoudiging van de verdragen ‘op 
termijn zou kunnen leiden tot een constitutionele tekst’.463 Gezien deze opdracht was 
het niet verwonderlijk dat de Conventie zich als grondwetgevende vergadering ging 
gedragen en sommige van de leden droomden van een Europees stichtingsmoment à la 
Philadelphia 1787. 
 Een dergelijke wens moet in constitutionele termen worden vertaald. In de 
Amerikaanse Grondwet zorgde het stoutmoedige enkelvoud We the People uit de 
preambule voor de kanteling van veelheid naar eenheid. In Europa is nimmer serieus 
overwogen een verdrag uit naam van Wij het volk van Europa op te stellen. Het 
enkelvoudige volk is taboe. De Gemeenschap en de Unie zijn opgericht door de ‘hoge 
verdragssluitende partijen’ oftewel de ondertekenende staten. Weliswaar deden de staten 
dat met het oog op ‘een steeds hechter verbond tussen de Europese bevolkingen’, maar 
die bevolkingen handelen niet zelf. Ook de Europese Conventie schond het taboe op 
het enkelvoudige volk niet. Een eerste ontwerptekst hield het op: ‘Geleid door de wil 
van de volkeren en de staten van Europa...’ Dit nationale meervoud zinde meerdere 
conventieleden evenmin. Onder meer de Duitse, Spaanse en Griekse 
regeringsvertegenwoordigers suggereerden de burgers toe te voegen, als een Europese 
menigvuldigheid.464 Drie motieven in hetzelfde constitutionele kleed: Duitsland had als 
volkrijkste lidstaat belang bij de macht van het getal van zijn burgers; Madrid wilde als 
centrale macht af van de pueblos, een term die in het Spaans verwijst naar de 
afzonderlijke ‘bevolkingen’ van de Spaanse regio’s; Griekenland had de rechten van zijn 
emigranten op het oog. In een volgende versie had de Unie kortstondig drie pijlers maar 
nadien verdwenen de ‘volkeren’ en zo stond in het definitieve openingsartikel dat het 
grondwetsverdrag was geïnspireerd door de ‘wil van de burgers en de staten van 
Europa’.465 
 Dit was een enorme stap. De Europese burgers kregen constituerende macht 
toegeschreven. Behalve op de wil van de staten, zoals alle vorige verdragen, zou de Unie 
rusten op de wil van de burgers. De figuur van de burger zou de instellingen gaan 
dragen. Ze promoveerde van tierelantijn op de façade naar deel van het fundament. 
Meer dan de veelbesproken symbolen vlag en volkslied of het staatachtige vocabulaire 
(‘minister’, ‘wet’) was dit wat het pact van 2004 de trekken van een grondwet gaf. 
Trekken slechts, want de staten bleven, de burgers hadden niet het constituerende rijk 
alleen. 
 De tekstuele spanning tussen burgers en staten was op meerdere plaatsen om te 
snijden. In een subtiele manoeuvre had Giscard d’Estaing de ontwerpgrondwet een 
motto meegegeven, een bekend zinnetje uit de lofrede van Pericles op de Atheense 
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staatsvorm: ‘Haar naam luidt democratie, omdat het bestuur niet neerkomt op een klein 
aantal, maar bij een meerderheid berust.’466 Hoewel in de plenaire vergadering enig 
geharrewar volgde over de exacte vertaling uit het oud-Grieks, haalde dit motto 
ongeschonden de ontwerpgrondwet die de Conventie in juni 2003 aan de 
regeringsleiders aanbood. Maar in de daaropvolgende onderhandelingen tussen de 
regeringen sneuvelde de verwijzing alsnog. Naar verluidt verzetten met name Finland en 
Ierland zich ertegen. Twee kleine lidstaten weliswaar, maar als roulerend Raadsvoorzitter 
tijdens de slotonderhandelingen in 2004 kon Ierland het sloopwerk eenvoudig klaren. 
Waarom Helsinki en Dublin van het motto af wilden, blijft gissen. Geografisch te ver 
van Athene? Uit angst voor de macht van de meerderheid, die volkarme lidstaten 
benadeelt? Of uit angst voor het erin verstopte woordje dêmos, de onzegbare bodem? 
Het was hoe dan ook een veelzeggende eliminatie. Het forum dat namens de staten, 
bevolkingen én burgers sprak, schiep een historische opening naar de Griekse uitvinders 
van de democratie; de verzamelde staten sloten deze op de valreep weer. 
 
In het voorjaar van 2005 stuitte het grondwetsverdrag op een nee van twee van de vier 
bevolkingen aan wie het per referendum werd voorgelegd, de Franse en de Nederlandse. 
Was in het referendumdebat in Frankrijk de teneur dat men ‘een andere Grondwet’ wilde, 
een die minder economische vrijheden verleende, in Nederland was de ondertoon dat 
men ‘geen Grondwet’ wenste omdat deze de nationale identiteit bedreigde. De 
Nederlandse nee-stem was nationalistisch van aard. Het feit dat men een ‘grondwet’ 
kreeg voorgelegd zorgde, ook in enkele lidstaten waar de bevolking er niet over stemde, 
voor onrust. Ging de eigen grondwet verdwijnen? Was dit de doorbraak naar de 
Europese superstaat? Op deze vragen hadden de politici die het nieuwe pact 
verdedigden geen verweer. 
 Na een ongemakkelijke denkpauze besloten de regeringsleiders in juni 2007 de 
ratificatie van het grondwetsverdrag te staken. Men keerde op de schreden terug. In 
plaats van een grondwetsverdrag zou men volgens standaardrecept de twee bestaande 
verdragen (voor Unie en Gemeenschap) wijzigen. De teksten zouden ‘geen 
grondwettelijk karakter’ krijgen; de statelijke terminologie zou worden aangepast; vlag, 
volkslied en devies zouden eruit verdwijnen. Ferm stelde de Europese Raad: ‘De 
constitutionele idee, die inhield dat alle bestaande verdragen worden ingetrokken en 
door één enkele tekst worden vervangen die ‘Grondwet’ wordt genoemd, wordt 
losgelaten.’467 Betekenisvoller dan deze tekstuele reorganisatie is het feit dat het 
wijzigingsverdrag, net als zijn voorgangers, werd gesloten uit naam van de staten; de 
Europese burgers verloren hun constituerende macht. Aldus werd het constitutionele 
experiment beëindigd. De democratische bodem was niet bereikt. De binnensfeer bleef 
in de lucht hangen, als het ware met kabels bevestigd aan de lidstaten. 

Achteraf is de neiging onder commentatoren en politici groot het fiasco rond de 
naam ‘grondwet’ te beschouwen als een mislukte pr-oefening. Kwade tongen wijten de 
naamkeuze aan de ijdelheid van Conventievoorzitter Giscard, die als een Europese 
George Washington de geschiedenis zou hebben willen ingaan. ‘We must be frank’, 
schreef de Amerikaanse politicoloog Moravcsik in juni 2006, ‘the draft constitution was, 
above all, an exercise in public relations.’468 Hoewel deze auteur dit altijd al beweerde, 
kwamen anderen na de gestrande ratificatie ineens tot het inzicht. In de maand dat de 
regeringsleiders in Lissabon een Ersatz-verdrag ondertekenden en de grondwet dus 
definitief ‘dood’ was, werd stemming in een Duits tijdschrift samengevat: ‘It is more 
obvious now than it had been before that the constitutional pomp and glamour served 
as a public relations strategy.’469 

Deze interpretatie van de grondwet als een reclameblunder is te gemakkelijk. Ze 
miskent dat de constitutionele episode het voorlopige sluitstuk was van een al zestig jaar 
durende zoektocht naar ‘Griekse’ legitimiteit. Ze miskent dat het parlement, de 



 249 

verkiezingen en het burgerschap, die er wel zijn gekomen, ook als ‘semantisch 
spektakel’470 of pr-manoeuvres konden worden afgedaan – hetgeen voor het 
burgerschap daadwerkelijk is gebeurd. Meer in het algemeen miskent ze dat élk politiek 
lichaam uit de aard der zaak op zoek is naar publiek, met alle middelen die het ter 
beschikking staan. Voor zover deze queeste mislukt, is het geen mislukte reclame maar 
mislukte politiek. In dit geval betekende het fiasco dat de gezamenlijkheid op zoek ging 
naar een ander, steviger electoraat. 
 
2 Veelstemmig 
 
 De Unie is een club van parlementaire democratieën. Dit is niet alleen een 
keurmerk naar buiten en een toegangseis voor kandidaat-leden, maar een 
wezenskenmerk van het eigen politieke leven. Zonder het 27-stemmige nationale 
democratische stelsel stort Europa in. De Unie rust op het verzamelde nationale 
publiek. 

Aan dit besef ontbrak het lang. De ideologen van de binnensfeer wilden één 
nieuw electoraat scheppen en gingen voorbij aan het oude electoraat, de nationale 
kiezers. Dat zat maar in de weg. De ideologen van de staten meenden dat het nationale 
publiek alleen ten dienste stond van de afzonderlijke lidstaten – Duitse kiezers voor 
Duitsland, Zweedse kiezers voor Zweden, enzovoort. Beide partijen hebben ongelijk. 
De Europese politiek als geheel kan niet zonder de Duitse, de Zweedse en alle andere 
nationale kiezers. Het verzamelde nationale publiek verricht, bij monde van de nationale 
parlementen of rechtstreeks, vitale taken. Het kiest en controleert de leden aan de 
machtigste Europese tafel, het beslist over de gezamenlijke spelregels en over eigen en 
andermans lidmaatschap, het gaat beoordelen of voorgesteld Europees beleid nodig is. 

Dit oude publiek heeft een veel bejammerd nadeel: het is niet een, maar 
veelvoudig. Daar staat een groot voordeel tegenover: het bestaat. Het hoeft niet te 
worden geschapen, het is er al. De opdracht aan de gezamenlijkheid is de stemmen van 
dit oude publiek – eerst de parlementen, dan de kiezers daarachter – in de Europese 
democratie te laten meeklinken. Dit is niet eenvoudig, maar veel keuze hebben de 
lidstaten niet. 
 

Verkiezing van de Europese Raad en de Raad 
 
De funderende positie van de nationale democratieën wordt in het recentste pact door 
de regeringen erkend. In een prominent verdragsartikel schrijven ze: ‘De werking van de 
Unie is gegrond op de representatieve democratie. De burgers worden op het niveau 
van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De lidstaten 
worden in de Europese Raad vertegenwoordigd door hun staatshoofd of hun 
regeringsleider en in de Raad door hun regering, die zelf democratische verantwoording 
verschuldigd zijn aan hun nationale parlement of aan hun burgers.’471 

Nationale verkiezingen bepalen de samenstelling van de Europese Raad. Elk 
nationaal electoraat zendt één persoon naar de Europese toptafel.* Toegegeven, het 
betreft een tweede-orde-functie, afgeleid van de eerste functie van nationale 
verkiezingen, het bemensen van nationale parlementen en regeringen. Toch neemt met 
de groeiende macht van de regeringsleiders in de Europese orde het belang van 
nationale verkiezingen toe. Wie wordt de nieuwe Duitse bondskanselier? Wie wordt de 

                                                 
* De meeste leden van de Europese Raad ontlenen hun positie van regeringsleider aan een parlementaire 
meerderheid, dus aan parlementsverkiezingen (de Britse premier, de Duitse bondskanselier, enzovoort). 
Sommige leden worden daarentegen rechtstreeks verkozen (zoals de Franse, Poolse en Cypriotische 
presidenten). Voor het functioneren van het gremium maakt dit geen verschil: getrapt of rechtstreeks (en 
met uitzondering van de Commissievoorzitter), elk steunt op zijn nationale publiek. 
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Britse eerste-minister? Zulke nieuwsgierigheid komt voort uit meer dan diplomatieke 
roddelzucht. De breuken die nationale verkiezingen brengen zijn vitaal voor het 
Europese politieke leven. Zo bestond de ‘reflectieperiode’ na het Frans-Nederlandse nee 
van 2005 minder uit reflectie dan uit wachten op een nieuwe Franse president, met vers 
kiezersmandaat. 

Het nationale publiek zelf schijnt zich welbewust dat het verschil maakt welke 
politicus het naar de hoogste Europese tafel zendt. Wie Europa reduceert tot de 
institutionele binnensfeer, tot een beleidsmachine, zou tot de conclusie kunnen komen 
dat er sinds 1952 maar één nationale verkiezing op een Europees onderwerp is beslist. 
Europese dossiers zouden te saai zijn, of in de vakterm: niet salient genoeg. (Moravcsik, 
die deze stelling aanhangt, meent dat de Franse presidentsverkiezingen van 1965, met de 
boerenopstand tegen De Gaulle, de enige uitzondering zijn.472) Wie er daarentegen oog 
voor heeft dat Europa een kring van lidstaten is, merkt dat in tal van nationale 
verkiezingen werd gestreden om de plaats en identiteit van de lidstaat in de Unie. 

Neem de Poolse parlementsverkiezingen van oktober 2007. De regering-
Kasczynski, beoordeeld als nationalistisch en xenofoob, werd gestraft voor haar anti-
Europese opstelling. De nederlaag was het resultaat van een onverwacht hoge opkomst 
van jongeren, stadsbewoners en geëmigreerde Polen. Sommige kiezers zeiden te willen 
dat Polen ‘een normaal land in een normaal Europa’ zou worden.473 

In de Nederlandse parlementsverkiezingen van november 2006 verloren alle 
partijen die bij het Europese referendum van 2005 voor het ja campagne hadden 
gevoerd, terwijl de partijen van het nee hun vertegenwoordiging verdubbelden (de totale 
verschuiving bedroeg vijftien procent of 22 zetels). Ook trad een nee-partij toe tot de 
coalitieregering. Hoewel de Unie als campagneonderwerp afwezig was en andere 
factoren ongetwijfeld meespeelden, scheen het Nederlandse electoraat een pro-
Europese opstelling af te straffen. 

In de Spaanse parlementsverkiezingen van maart 2004 verloren de regerende 
conservatieven onverwacht van de socialisten. Oorzaak waren de leugens van de 
conservatieven over de bomaanslagen op een treinstation in Madrid, drie dagen voor 
verkiezingsdag, waarvan ze de Baskische afscheidingsbeweging beschuldigden in plaats 
van jihadistische terroristen. In de campagne had de socialist beloofd de Spaanse 
troepen terug te trekken uit het door de Amerikanen bezette Irak en het Spaanse verzet 
tegen het Europese grondwetsverdrag op te geven. In de dramatische omstandigheden 
van kort na de aanslagen beantwoordde deze beweging, weg van Amerika en in de 
richting van Duitsland en Frankrijk, aan het verlangen naar veiligheid van de bevolking 
– een behoorlijk salient onderwerp. 
 
Is een nationale regeringsleider eenmaal in functie, dan bekleedt hij het belangrijkste 
Europese ambt in eigen land. Steeds handelt hij daarbij in een dubbele hoedanigheid: als 
regeringsleider vertegenwoordigt hij zijn land in Europa, als lid van de Europese Raad 
vertegenwoordigt hij Europa terug in zijn land. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse 
minister-president voor hij afreist naar de vergadering met collega-regeringsleiders een 
overleg met de Tweede Kamer. Daar kan hij de inzet van de regering uitleggen, horen 
wat de wensen of eisen van het parlement zijn. Na afloop brengt de premier verslag uit. 
Als regeringsleider legt hij verantwoording af over de onderhandelingen: namens 
Nederland heb ik hard gevochten om punt X binnen te halen, terwijl om reden zus of 
zo de slag om Y is verloren. Als lid van de Europese Raad neemt hij de 
verantwoordelijkheid voor het resultaat: namens de Unie hebben wij dit zo besloten. Zo 
dwingt de minister-president voor een Uniebesluit een parlementaire meerderheid af. 
 Deze dialoog is niet louter beleefdheid. Eénmaal, in 1990, is een regeringsleider 
tot aftreden gedwongen na kritiek in het eigen parlement op het Europese optreden. 
Het was niet de minste: Thatcher. Aanleiding was de Europese Raad in Rome van 
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oktober dat jaar, waar de regeringsleiders besloten tot een muntunie. In het Lagerhuis 
maakte de Britse premier duidelijk dat zij zich niet aan dat gezamenlijke besluit 
committeerde (‘No, no, no!’). Haar voormalige minister van buitenlandse zaken en 
jarenlange bondgenoot Geoffrey Howe trad daarop af als vice-premier. Kort erna hield 
Howe ten overstaan van een naar adem happend parlement een vernietigende 
ontslagrede met het verwijt dat Thatcher Groot-Brittannië in Europa isoleerde en dat 
haar houding ‘was running increasingly serious risks for the future of the nation’.474 
Weliswaar speelde er meer, maar dit gaf het sein tot een revolte onder de 
conservatieven. Binnen twee weken was de IJzeren Dame gevallen. 

Dezelfde vertegenwoordigingslijn loopt tussen nationale parlementen en de 
leden van de gewone Raad, de vakministers. Deze lijn was de reden dat de 
Beneluxministers in 1950 aandrongen dat ook de regeringen een rol in het Europese 
mechaniek zouden krijgen. Alleen nationale regeringen droegen democratische 
verantwoordelijkheid ten overstaan van hun bevolkingen. Zo kregen de parlementen 
een controlerende functie, een droit de regard, ten opzichte van de Raadsbesluiten. Hierin 
zit dezelfde vertegenwoordiging heen en terug. Ministers nemen, eventueel met 
opdrachten van het parlement, met nationale doelstellingen deel aan de besluitvorming 
in de Raad. Maar is een besluit genomen, dan vertegenwoordigt de minister thuis de 
Unie. Zo is het precies bedoeld: ‘De Raad bestaat uit een vertegenwoordiger van elke 
lidstaat op ministerieel niveau die gemachtigd is om de regering van de lidstaat die hij 
vertegenwoordigt, te binden’, aldus het verdrag.475 

Via de regeringen worden de parlementen aan de Europese tafel getrokken, via 
de parlementen het nationale publiek. Dit blijkt het duidelijkst bij 
meerderheidsbesluiten. Ook als hij persoonlijk is overstemd, draagt een minister de 
verantwoordelijkheid voor een Europees besluit jegens het eigen nationale parlement – 
en uiteindelijk jegens de eigen bevolking. 

Feit is dat veel nationale ministers zich aan deze verantwoordelijkheid 
onttrekken. De verleiding is groot alleen de successen te claimen en bij eigen falen 
‘Brussel’ de schuld te geven. Hoewel een nationaal parlement een niet-overtuigende 
minister ook naar huis zou kunnen sturen, blijkt het voor beide partijen aantrekkelijker 
te kiezen voor verontwaardiging en/of het in twijfel trekken van de 
handelingsbevoegdheid van de gezamenlijkheid: ‘dat mag Europa helemaal niet 
beslissen.’ Zo kan de beoogde ‘Griekse’ legitimatie via het nationale parlement in haar 
tegendeel omslaan. In plaats van het gevoel van ‘onze Europese besluiten’ rijst het beeld 
van Brussel als buitenlandse bezettingsmacht. 
 De verschillen tussen de lidstaten in parlementaire cultuur zijn groot. Sommige 
parlementen sturen de ministers van hun regering met een strak mandaat naar Brussel. 
Die mogen als boodschappenjongens maar met één uitkomst thuiskomen. De Folketing 
bijvoorbeeld, die Deense regeringen doorgaans weinig speelruimte laat, wil zo 
voorkomen dat een minister zich committeert aan ongewenste besluiten. Met zo’n 
bezwerende reactie houdt een nationaal parlement de Europese politiek overigens niet 
op afstand. Integendeel, het kan er des te harder in worden gezogen. De Deense 
regering zit aan de Brusselse onderhandelingstafel, maar tevens hangt de geest van de 
Folketing erboven. Dit parlement betoont zich zo een uitmuntende Europese instelling. 
 

Referenda en de bodem van het lidmaatschap 
 
De positie van het verzamelde nationale publiek is het sterkst bij de vaststelling van de 
grondslag van de gezamenlijkheid. Buiten de afzonderlijke leden om kan geen nieuw lid 
tot de kring toetreden en kunnen de spelregels niet worden veranderd. Dit 
instemmingsrecht is stevig verankerd. Het verdrag zegt van zulke zware besluiten – 
behalve verdragsherziening en toetreding ook de meerjarige afdrachten aan het 
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Uniebudget – dat de regeringen ze ‘volgens hun onderscheiden grondwettelijke 
bepalingen’ moeten bevestigen. Dit betekent dat het gezamenlijke besluit pas geldt als in 
elke lidstaat hetzij het parlement hetzij de bevolking ermee heeft ingestemd. 
 Alle ‘Europese’ referenda waren nationale referenda over een Europese kwestie. 
Het voor zo’n referendum doorgaans aangevoerde argument is dat een wijziging van de 
Europese grondslag lijkt op een nationale grondwetswijziging. Afhankelijk van 
constitutionele regels en praktijken kan of moet dan in sommige lidstaten een beroep 
worden gedaan op de bevolking als herzieningsmacht. Het waren steeds nationale 
politieke spelers die een Europees referendum afdwongen, bijvoorbeeld middels een 
uitspraak van het hoogste constitutionele Hof (Ierland), een presidentieel besluit 
(Frankrijk) of een parlementaire meerderheid (Nederland). 
 Allereerst is er de vraag van het eigen lidmaatschap. Van de huidige 
zevenentwintig leden zijn er veertien binnengekomen na een toetredingsreferendum. 
Een hield kort na binnenkomst een referendum over de vraag of men niet beter weer 
kon vertrekken (Groot-Brittannië). Eén kandidaat hield tweemaal een referendum over 
toetreding, maar het nationale publiek zei tweemaal nee (Noorwegen). Vijftien nationale 
electoraten hebben zich dus rechtstreeks met hun ja gecommitteerd aan een Europees 
bestaan. In deze toe- en uittredingsreferenda staat evident de ‘Geoffrey-Howe-vraag’ op 
het spel: de toekomst van de natie, haar plaats op het continent. Elke kiezer is 
doordrongen van de zwaarwegende, historische keuze die hij of zij heeft te maken. Een 
ja is een sprong, een nee werpt een muur op waar geen politicus aan tornt. 
 Voor de bestaande leden is de komst van een nieuw lid minder ingrijpend. 
Meestal beslissen zij erover langs parlementaire weg. In één geval heeft een lidstaat wel 
een referendum georganiseerd over een nieuwkomer. Dit was Frankrijk in 1972 
vanwege de Britse toetreding. (President Pompidou liet zo de kiezers het anti-Britse 
veto van zijn voorganger De Gaulle uit de weg ruimen.) Dit type referendum wordt 
momenteel in meerdere lidstaten overwogen, met name vanwege de nakende Turkse 
toetreding. Vanuit constitutioneel perspectief is het goed verdedigbaar. Net als een 
verdragswijziging raakt een toetreding van een nieuw lid aan de grondslag van de kring. 
 Ten tweede zijn er referenda over nieuwe spelregels. Deze zijn minder 
eenduidig. Een typische nee-campagne richt de aandacht op een veelheid aan betwiste 
individuele verdragsartikelen, terwijl een typische ja-campagne deze charges 
beantwoordt met de voordelen van de Europese orde als geheel. Het is als het ware een 
schot hagel versus de dreiging van één bom. Deze dubbelheid zit in de vraag zelf. De 
instemming van de bevolkingen met gewijzigde, door de gezamenlijke regeringen 
opgestelde regels dient én als bevestiging van die regels én als herbevestiging van het 
stichtingsmoment. Dit laatste is echter niet goed zichtbaar. Dus wanneer een nationaal 
publiek in een verdragsreferendum nee stemt, zoals inmiddels vijf keer is gebeurd, is niet 
duidelijk of het nee zei tegen de nieuwe regels of tegen de Unie als zodanig. Deze 
verwarring is niet de schuld van de kiezers, maar van het feit dat zij zich in eerdere 
stadia niet als nationaal electoraat over afzonderlijke Europese onderwerpen hebben 
kunnen uitspreken. 
 De gezamenlijke regeringen hebben tot nu toe twee strategieën gehanteerd om 
een tegenstribbelende bevolking binnenboord te krijgen. De defensieve strategie is een 
parlementaire ratificatie van hetzelfde of een vergelijkbaar verdrag zeker te stellen. Dit is 
hoe Parijs en Den Haag na 2005 van hun partners de post-nee-crisis mochten oplossen. 
De offensieve strategie verandert een verdragsreferendum in een (impliciet of expliciet) 
lidmaatschapsreferendum. Voor de betrokken regeringen is dit pijnlijk, maar zowel 
Kopenhagen (1993) als Dublin (2002 en 2009) werden er door hun partners toe 
gedwongen. Dit is niet ‘eerlijk’, maar wel een teken van de groeiende macht van de kring 
als geheel ten opzichte van individuele leden. 
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Wat de constituerende macht is voor het nieuwe, Europese publiek, is de 
lidmaatschapskwestie voor het oude, nationale publiek: het raakt aan de bodem. In een 
lidmaatschapsreferendum moet het kiezen: wil het als onderdeel van het koor het 
gezamenlijke politieke spel blijven steunen, of verlaat het liever het toneel? Bij gebrek 
aan gezamenlijke bodem rust Europa’s democratische legitimiteit op de mogelijkheid 
voor een nationaal publiek de Unie te verlaten. 

De uittredingsclausule in het verdrag van Lissabon is (ook) vanuit deze optiek 
een wezenlijke verheldering. (‘Elke lidstaat kan besluiten zich uit de Unie terug te 
trekken in overeenstemming met zijn eigen grondwettelijke vereisten.’476) Deze 
vernieuwing werd in 2002–2003 besproken. De vertegenwoordigers van de 
stichterstaten, de ‘oude Zes’, waren er benauwd voor. Zij vonden dat zo’n bepaling 
indruiste tegen de Gemeenschapsgeest. Heerste er in Europa dan geen affectatio societatis, 
vroegen zij zich emotioneel af, was de Unie soms ‘een stationshal’ waar je in en uit kon? 
En gaf men hiermee de eurosceptici niet een schot voor open doel?477 Integendeel, 
zeiden de voorstanders, deze bepaling zal niet lichtzinnig worden gebruikt, u moet uw 
publiek niet onderschatten.478 De tweede groep won het pleit. De uittredingsclausule 
was voor het publiek bedoeld. Het volkenrecht, zo wisten de regeringen zelf, voorziet 
voor lidstaten hoe dan ook in de mogelijkheid van vertrek. Toch besloten ze het artikel 
op te nemen. Zo tonen de lidstaten aan hun nationale publiek: u kunt uit de kring 
stappen. 
 De twijfels en zorgen over de uittredingsclausule zeggen veel over de 
halfhartigheid waarmee men de instemming van het publiek zoekt. Wat nu, zo was de 
vrees, als een nationale bevolking echt bij meerderheid uit Europa wil stappen? Tja, als 
die bevolking dat echt wil, zal ze ook de gevolgen dragen. De gezamenlijkheid stuit zo in 
het aanwenden van de Griekse strategie op een harde waarheid: men kan niet én het 
publiek een stem geven én in zwijm vallen wanneer het deze gebruikt. Elk legitimerend 
ja is waardeloos, zolang een nee verboden is. 
 

Een Senaat 
 
Sinds de verwachtingen over een kiezersbodem onder het Europese Parlement 
getemperd zijn, zoekt de gezamenlijkheid expliciet steun bij het nationale electoraat. De 
bestaande elementen – het nationale parlement als controleur van afzonderlijke leden 
van de Europese Raad en Raad, referenda voor wijzigingen van de grondslag – bieden 
wel enige steun, maar schijnbaar onvoldoende. 

Twee gedachtelijnen zijn gevolgd. Ze monden uit in de constitutionele vormen 
‘Congres’ en ‘Senaat’. (De term ‘Congres’ verwijst naar de overkoepelende naam voor 
beide wetgevingskamers in zowel Amerika als Frankrijk.) De gedachtelijn van een 
‘Congres’ betreft een periodieke ontmoeting van nationale en europarlementariërs. Sinds 
1989 is er een tweejaarlijkse bijeenkomst, waar elk nationaal parlement zes 
vertegenwoordigers heen stuurt, Cosac geheten. Dit lijkt echter meer op een 
expertmeeting voor wetgevingscomités dan op een democratische landdag. Ambitieuzer 
waren de parlementaire ‘Assisen’ gehouden in november 1990 in Rome, waar 83 
europarlementariërs en 175 nationale afgevaardigden een jaar na de Val van de Muur 
bijeenkwamen om over de toekomst van Europa te spreken. Dit is een eenmalig 
initiatief gebleven. De ontmoetingsgedachte werd in vol ornaat gelanceerd in de 
Conventie van 2002–2003. Voorzitter Giscard bepleitte een ‘Europees Congres’, waarin 
gezaghebbende nationale en europarlementariërs jaarlijks bijeen zouden komen om te 
luisteren naar een door de voorzitter van de Europese Raad uitgesproken ‘Staat van de 
Unie’. De weerstand hiertegen was groot. Wellicht leek Giscards Congres te veel op een 
parlementaire applausmachine naar model van de Franse Vijfde Republiek. Het idee 
haalde het niet. 
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 De gedachtelijn van een ‘Senaat’ zet in op een permanente Kamer bestaande uit 
nationale parlementariërs. Het accent ligt minder op legitimatie van de (uitvoerende) 
macht dan op de organisatie van gezaghebbende tegenspraak. Een Europese Senaat zou 
namens de nationale bevolkingen een rem op Brusselse centralisering zetten. 
Sleutelwoorden in de pleidooien ervoor zijn dan ook ‘controle’ en ‘democratisch 
toezicht’. De gedachte is vooral uitgedragen door Britse politici, zoals oud-minister 
Heseltine in 1989 en premier Blair in 2000, alsmede in rapporten van het Britse en het 
Franse parlement. 

Daarentegen hebben Commissie, Parlement en lidstaten als België zich 
consequent tegen een permanent Europees forum van nationale parlementen verzet. Ze 
vinden dat die tweede wetgevingskamer er in potentie al is, in de Raad. In het 
supranationale denken vertegenwoordigt het Europese Parlement de burgers en zou de 
Raad van ministers, als lichaam van de staten, uitgroeien tot Senaat (en daartoe zijn 
uitvoerende macht neerleggen ten gunste van de Commissie).* 

Deze redenering miskent dat het verzamelde nationale publiek in de tussensfeer 
van de lidstaten niet per definitie dezelfde belangen, wensen en angsten heeft als 
datzelfde publiek in zijn hoedanigheid van Europees burger in de binnensfeer. Moet het 
stierenvechten worden verboden? Ja, dat is dierenmishandeling, zeggen het Europese 
parlement en veel nationale parlementen. Nee, dat is cultuur, zegt het Spaanse 
parlement. Europese regels voor echtscheiding? Ja, een vooruitgang in rechtsgelijkheid, 
hopen Europese burgers. Nee, een inbreuk op ons eigen burgerlijke recht, menen 
nationale burgers. Vrij patiëntenverkeer? Goed idee, denken de welvarende, bereisde en 
hun talen sprekende Europeanen. Maar dan kan ik zelf niet meer in het ziekenhuis in de 
buurt terecht, vrezen nationale burgers. Het Europese Parlement kan uit de aard der 
zaak niet al deze perspectieven verwoorden, evenmin als de nationale regeringen. 
Daarom vraagt het standpunt van de verzamelde nationale burgers om rechtstreekse 
vertegenwoordiging op Europees niveau. 
 
In afgezwakte vorm haalde het plan voor een Senaat het grondwetsverdrag en zijn 
opvolger. Er komt materieel gesproken geen nieuwe Europese instelling, maar nationale 
parlementen worden wel in gezamenlijkheid rechtstreeks bij Europese wetgeving 
betrokken. Zij mogen zich uitspreken over de principiële vraag of wetgeving wel op 
Europees niveau moet plaatsvinden. Wanneer de Commissie een wetsvoorstel doet, 
krijgen nationale parlementen als collectief zes weken de tijd om te beoordelen of de 
maatregel inderdaad op Unieniveau moet worden genomen en of het niet op een lager 
bestuursniveau kan. Wanneer een derde van de parlementen op deze gronden bezwaar 
aantekent, is de Commissie verplicht het voorstel in heroverweging te nemen; het is een 
‘gele kaart’. Ze kan het intrekken, amenderen of ongewijzigd opnieuw indienen. Deze 
laatste mogelijkheid wekte het ongenoegen van de voorstanders van een ‘rode kaart’. In 
de praktijk maakt het weinig uit: de Commissie zal een democratisch front van negen of 
tien parlementen niet kunnen weerstaan. Deze directe lijn van de nationale parlementen 
naar de Europese besluitvorming, zonder bemiddeling via Raad of Europese Raad, slaat 
een nieuwe band tussen publiek en gezamenlijkheid. 
 Onder druk van de publieke opinie is ten minste één regering bijgedraaid ten 
gunste van deze parlementaire inspraak. De Nederlandse regering was oorspronkelijk 
lauwtjes. Ze vreesde nog in september 2002 dat ‘de besluitvorming erdoor dreigt te 
worden vertraagd’, oftewel dat betrokkenheid van nationale parlementen zand in de 

                                                 
* De europarlementariër en voormalig Franse premier Rocard vatte deze bezwaren tegen een uit nationale 
parlementen samengestelde Europese Senaat aldus samen: ‘I would say YES, we need a second chamber, 
and since it exists already, let us organise it. NO, we do not need a third chamber, but we need to change 
the relations between National Parliaments and both of the two existing chambers.’ (Michel Rocard, 
memorandum 2001, in het Engels op: www.publications.parlement.uk) 
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Europese beleidsmachine zou kunnen strooien.479 Na de dreun van het referendum van 
2005 ontwikkelde Den Haag zich tot een pleitbezorger van de nationale parlementen. 
Tijdens de Top van juni 2007, waar de regeringsleiders onder voorzitterschap van 
bondskanselier Merkel een akkoord bereikten over de opvolger voor het weggestemde 
grondwetsverdrag, ging een onverwacht heftige ruzie – om drie uur ’s nachts toen de 
echte deal gedaan was – tussen de Nederlandse en de Belgische premiers over precies 
dit punt. Balkenende wilde de nationale parlementaire controle versterken, de Belg 
Verhofstadt beschouwde dit als verraad aan het Parlement en het Europese project. Dit 
was geen Benelux-zijtoneel, maar een richtingenstrijd op het pad van de democratische 
legitimatie. 
 Cruciaal is dat het gaat om een collectieve betrokkenheid van nationale 
parlementen. Het feit dat een derde van de parlementen nee kan zeggen, betekent dat ze 
alle hun oordeel moeten uitspreken en dat ze alle de verantwoordelijkheid dragen als de 
uitslag ja is. Men kan dit beschouwen als een derde stap in de betrokkenheid van de 
nationale politieke stelsels in de Europese orde. Zoals in 1950 gebeurde met de 
nationale ministers, die op voorspraak van de Benelux mochten meebeslissen ‘op 
voorwaarde dat ze in gezamenlijkheid handelen’ (Monnet) en aldus gezamenlijk tot 
Europese instelling werden; zoals in 1974 gebeurde met de nationale regeringsleiders, 
die zich gezamenlijk in het Europese bad wierpen en als collectief uitgroeiden tot zijn 
hoogste politieke instantie; zo gebeurt nu met de nationale parlementen. Net als beide 
vorige zal ook deze stap de gezamenlijkheid versterken. Hiertoe dient men de nationale 
parlementen te beschouwen als één lichaam met zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit 
betekent niet dat zij niet afzonderlijk blijven bestaan. Zoals hun gezamenlijk optreden in 
de Raad niet betekent dat de nationale regeringen geen individueel bestaan meer hebben 
en zoals het bestaan van de Europese Raad niet betekent dat nationale regeringsleiders 
niet buiten dat forum om zelfstandig handelen, zo betekent het bestaan van de 
verzamelde nationale parlementen als de facto Europese instelling niet dat zij hun 
individuele verantwoordelijkheden zouden verliezen. Wel komen ook zij in een 
dubbelrol terecht. 
 ‘Moet Europa dit doen?’ Dat is de grensvraag in de verhouding tussen 
kiezerspubliek en Unie, de drempel die nationale parlementen gezamenlijk (gaan) 
bewaken. De kwestie zou kunnen leiden tot politisering van onderwerpen die nu 
bureaucratische dossiers blijven. Demonstraties en acties kunnen behalve in Brussel of 
Straatsburg ook plaatsvinden in de eigen hoofdstad. De stem des volks kan in het 
nationale parlement klinken en vervolgens rechtstreeks bij de Commissie in Brussel 
worden neergelegd – zonder dempende tussenkomst van de regering. Het is voor de 
Unie een onontbeerlijke fundering. 
 
De gedachte dat nationale parlementen de facto een Europese rol hebben gekregen is 
misschien even wennen. Toch past dit fenomeen goed bij de langzame formalisering en 
verzelfstandiging van de tussenwereld van de gezamenlijke lidstaten. Wie goed kijkt ziet 
hoe alle nationale constitutionele ordes onder Europese druk veranderen. Doorbraken 
zitten soms in details. 

Voor een betekenisvol Nederlands voorbeeld moet men zich verplaatsen in het 
lange Nederlandse verzet tegen institutionalisering van de Europese Raad van 
regeringsleiders. Dit was een constante van Luns in 1961 (‘Mijn ‘neen’ tegen De Gaulle’) 
tot en met Balkenende in 2003 (‘Geen twee kapiteins op één schip’).480 Niet alleen werd 
de Europese Raad in Den Haag gezien als een gevaarlijk Frans speeltje en een 
bedreiging van de Commissie, er was meer. Ambtenaren werden zenuwachtig als politici 
onder elkaar onvoorspelbare dingen gingen doen. Buitenlandse Zaken zag aankomen 
dat Algemene Zaken er met het prestige vandoor ging. Coalitiepartijen 
schoolmeesterden graag dat een Nederlandse minister-president staatsrechtelijk gezien 
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geen echte baas is, zoals de Franse president of de Duitse bondskanselier, maar slechts 
een primus inter pares, die dus niet namens alle Nederlanders zou kunnen spreken. Welnu, 
wat gebeurde er in november 2006? Het reglement van orde van de ministerraad werd 
gewijzigd. Voortaan mag de minister-president elk punt agenderen dat hij wil. De reden: 
vanwege zijn rol in de Europese Raad kan hij niet altijd wachten tot de vakminister 
ermee komt en alle ministers ermee instemmen dat over een onderwerp wordt 
vergaderd. Nog interessanter: het voorstel kwam niet van Algemene of Binnenlandse 
Zaken, maar van Buitenlandse Zaken (overigens gevolg gevend aan een advies van de 
Raad van State over de gevolgen van de Europese Unie voor de Nederlandse 
staatsinstellingen481). Resultaat is dat de Nederlandse minister-president formeel uitstijgt 
boven de andere ministers en net als de meeste van zijn Europese collega’s een 
regeringsleider is geworden. 

In zulke details wordt prachtig zichtbaar hoe de druk van de Europese 
gezamenlijkheid doorwerkt tot in het hart van de staatsinrichting van de lidstaten. 
 
3 Drama 
 
 In de hoop dat het Europa als ‘onze zaak’ zou gaan beschouwen verleende de 
Europese gezamenlijkheid het publiek op verschillende manieren inspraak in het bestuur. 
Burgers kregen speciaal stemrecht in de Europese binnensfeer én merkten hoe hun 
nationale stem de Europese politiek meebepaalde. Toch bleef en blijft de onzekerheid 
over de Europese democratie groot. Een veelgenoemde, mogelijke oorzaak is dat het 
politieke spel van woord en weerwoord in de Unie te maken heeft met een grote 
verscheidenheid aan talen. Het publiek verstaat zichzelf niet. Wezenlijker evenwel is dat 
het de Europese politiek onvoldoende lukt te boeien. Er is een gebrek aan handeling, 
aan gebeurtenissen. Beide bezwaren in één formulering samenvattend omschreef een 
criticus de Gemeenschap ooit als een ‘toren van babel van papier’.482 Het publiek, 
veeltongig en verveeld, kan niet leven van gepraat (en vertalingen) alleen. Het eist 
zichtbaar drama. 
 
De grote verscheidenheid van talen is een van de hoofdkenmerken van het Europese 
publiek. De Zes stichterstaten begonnen in 1957 met vier talen: Frans, Duits, Italiaans 
en Nederlands.* Nadien brachten alle toetreders op termijn één eigen taal mee, met 
uitzondering van Oostenrijk en Cyprus. Zodoende heeft de Unie nu 23 officiële talen op 
27 lidstaten. Het maakt haar tot de grootste vertaalfabriek ter wereld. 
 De veeltaligheid is een constitutionele grondnorm. Ze wordt gerespecteerd bij 
symbolische, publieke gelegenheden – zoals dan ook de vlaggen van alle lidstaten 
wapperen. Wettelijke besluiten die de burgers rechtstreeks raken worden in alle talen 
opgesteld. Alle burgers kunnen in hun eigen taal naar de Europese instellingen schrijven 
en krijgen in hun eigen taal antwoord. In het Parlement spreekt elke afgevaardigde in 
openbare debatten zijn eigen taal; zo ook de ministers in de Raad. Simultaanvertaling 
van een debat vraagt in theorie om meer dan vijfhonderd tolken (23 spreektalen 
vermenigvuldigd met 22 doeltalen geeft 506 combinaties). In interne vergaderingen van 
rechters, parlementariërs of ambtenaren blijft het beperkt tot de ‘werktalen’ Engels, 
Frans en Duits. Het constitutionele karakter van de veeltaligheid is zichtbaar in het feit 
dat de lidstaten over het gebruik van talen bij unanimiteit beslissen.† Aan deze publieke 
grondnorm valt niet te tornen. 

                                                 
* Van het verdrag van Parijs (1951) was het Frans de enige officiële taal. 
† Zo wordt al meer dan dertig jaar gepraat over een Gemeenschapspatent – belangrijk element in het 
streven naar innovatie en kenniseconomie. Zo’n patent is voor de bedrijven alleen zinvol wanneer het niet 
in alle Europese talen hoeft te worden opgesteld, maar (bijvoorbeeld) alleen in het Engels, Duits en Frans. 
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 De veeltaligheid bemoeilijkt evident het ontstaan van een ‘Europese publieke 
sfeer’, in de zin van een debatruimte waar alle Europese naties of taalgemeenschappen 
op hetzelfde moment over dezelfde dingen spreken. Wel zijn onderzoekers van de 
gedachte teruggekomen dat een aparte, buitennationale publiekssfeer – met dragers als 
de televisiezender EuroNews, de Brusselse krant European Voice of Europese tijdschriften 
– een noodzakelijke voorwaarde is voor een Europees debat. Europa klinkt niet slechts 
als de Inner Voice. De nadruk in het onderzoek ligt tegenwoordig eerder op de 
voortgaande ‘Europeanisering’ van de nationale publieke ruimtes. Mediaonderzoekers 
bekijken bijvoorbeeld hoeveel er in landelijke kranten over de Unie wordt geschreven, in 
hoeverre de behandeling van onderwerpen overeenstemt. Tal van Europese zaken 
blijken alle lidstaten aan te gaan. 
 
Er is een wezenlijker reden de veeltaligheid niet als onoverkomelijk obstakel voor een 
Europees stemmenspel te beschouwen. De publieke ruimte wordt niet gedragen door 
debat alleen. Met Arendt (en tegen haar collega Habermas) kan men beter zeggen: ze 
leeft van verhalen, van gebeurtenissen en handelingen. De publieke ruimte is volgens 
Arendt ontstaan uit het Griekse verlangen naar onsterfelijkheid, dat wil zeggen de wens 
van bijvoorbeeld de helden uit de Trojaanse oorlog te worden herinnerd om hun daden 
en woorden. ‘The organization of the polis, physically secured by the wall around the city 
and physiognomically guaranteed by its laws – lest the succeeding generations change its 
identity beyond recognition – is a kind of organized remembrance. It assures the mortal 
actor that his passing existence and fleeting greatness will never lack that reality that 
comes from being seen, being heard, and, generally, appearing before an audience of 
fellow men’.483 Alleen dankzij de publieke ruimte kan een klein verhaal, dat verloren zou 
gaan met de tijd, worden opgenomen in een groter verhaal, dat van de geschiedenis. 
 Maar welke verhalen? Dit wordt niet louter bepaald door de politieke spelers die 
een hoofdrol ambiëren. Het zijn evenzeer de professionele vertellers die erover 
beslissen. De verbinding tussen politiek en publiek wordt geslagen door de media. 
Regeringen vergaderen achter gesloten deuren en ook met de publiekstribune van het 
bemiddelende parlement (die er wel moet zijn) bereik je in massademocratieën weinig 
mensen. De media zijn geen neutrale ‘bemiddelaars’, geen glasplaten tussen 
gebeurtenissen en kijkers. Het zijn verhalenvertellers die feiten selecteren en beelden 
maken. De noodzakelijke voorwaarde voor een goed journalistiek verhaal is drama. 

Een goed verhaal was bijvoorbeeld de affaire rond Buttiglione, de Italiaanse 
kandidaat-Commissaris die in 2004 opzien baarde met zijn privé-opvattingen over 
homoseksualiteit. Temidden van het gekrakeel over de inhoud gingen de 
regeringsleiders en het Parlement elkaar te lijf over de machtsvraag: wie mag de 
Commissie benoemen? De media smulden ervan. Zo’n goed verhaal bood ook het 
gekift aan de Europese toptafel over een respons op de kredietcrisis van 2008. De Britse 
premier Brown en de Franse president Sarkozy wilden graag geld in de economie 
pompen, de Duitse bondskanselier Merkel was (toen nog) zeer terughoudend. In plaats 
van Londen tegenover het vaste duo Berlijn en Parijs, stond Berlijn tegenover Parijs en 
Londen. Hé, roddelde de pers, klikte het soms niet tussen ‘Nicolas’ en ‘Angela’?  

Drama is er ook bij flagrante schending van de spelregels of het doorbreken van 
Europese taboes. De Gaulle die plompverloren de deur voor de Britten dichtgooide. 
Thatcher die tegen alle codes in ‘my money back’ wilde. De Tsjechische president Klaus 
die weigerde de Europese vlag aan zijn Praagse paleis te laten wapperen. Wordt over 
deze heldendaden soms niet nog jarenlang gesproken? Ook wantoestanden of 
ongerijmdheden zijn stof voor verhalen: europarlementariërs die niet werken maar wel 
aanwezigheidsgelden opstrijken, ambtelijke schandalen aangebracht door 
                                                                                                                                          
Dit is tegen het zere been van Italië en Spanje, die telkens wanneer een akkoord binnen handbereik 
scheen hun veto uitspraken. 
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klokkenluiders, landbouwsubsidies voor koninklijke miljonairs. Een ongelijke 
behandeling van grote en kleine lidstaten, bijvoorbeeld wat betreft de budgetregels, is 
voor die laatste een permanente bron van publieke verontwaardiging. Omgekeerd wekt 
de opstandigheid van een kleine lidstaat tegen ‘Brussel’, zoals Denemarken of Ierland, 
soms grote sympathie. 

Wezenlijk is de aanwezigheid van politieke strijd. Strijd tussen lidstaten, tussen 
nationale leiders, tussen Raad, Commissie en Parlement, tussen belangen, plannen en 
ideeën. Alleen als er wordt gestreden om winst of verlies wordt het publiek als 
meelevend koor het spel ingezogen. Zoals men niet door voetbal wordt gegrepen door 
de spelregels te bestuderen, zo interesseren ook wetboeken, procedures en regels niet 
om zichzelf. Wat boeit, is het spel. 
 
Hier wreekt zich een eigenschap van de Europese politiek: deze is zeer 
consensusgericht. Ideologische en politieke breuklijnen tussen links en rechts, tussen rijk 
en arm, tussen noord en zuid worden gedempt in de techniek en in het compromis. De 
coalities tussen landen wisselen voortdurend. Besluiten in de Raad worden zelden bij 
meerderheid genomen. Bij voorkeur vergaderen de ministers door tot een consensus is 
bereikt, dat wil zeggen, tot ieder een verhaal heeft dat thuis verkoopbaar is. (En dat allen 
op hun eigen persconferenties en in hun eigen taal vertellen.) 

De ‘ontdramatisering’ van de Europese politiek was een niet te onderschatten 
verdienste van de Gemeenschap. In de jaren 1914–1945 kende Europa een overmaat 
aan drama. De vlucht uit de geschiedenis in de bureaucratie die Monnet c.s. in 1950 
beoogden, was in de situatie briljant. De inzet was de onvoorspelbaarheid en het pathos 
van het tussenstaatse verkeer in te ruilen voor een verdrag en sobere 
belangenvervlechting. Het werk eraan vond goeddeels plaats buiten het zicht van het 
publiek. Dit laatste was een bewuste keuze, en gezien de nationalistische gevoelens van 
de bevolkingen waarschijnlijk de enig mogelijke. Voor zover hierover twijfel bestond, 
maakte de verscheurende ‘godsdienstoorlog’ die in 1953–1954 in de Franse publieke 
opinie losbrandde over de vraag of er een Europees leger moest komen, hier een einde 
aan.484 Vanaf 1955 hield men het (voorlopig) bij het pad van de economische integratie, 
van de ‘kleine politiek’. Europa betrad niet handelend het toneel, maar opereerde vooral 
in de coulissen van de regelgeving en controle. Publiek was daarbij niet nodig. 

Met name de Europese binnensfeer heeft met deze erfenis te kampen. De kracht 
werd allengs een zwakte. In de jaren zeventig zette het beeld zich vast van gezichtsloze 
bureaucraten, lange gangen, stapels papier, ondoorzichtige procedures. Publieke 
desinteresse en verveling waren nog de minste van de resulterende kwalen. Erger is dat 
onzichtbare, anonieme macht het wantrouwen van het publiek wekt. Vrijheid vraagt om 
zichtbaarheid van de macht, om individuen die in het licht van de openbaarheid 
verantwoordelijkheid dragen voor besluiten. Slechts in een tirannie komt het voor dat de 
machthebber persoonlijk vreest zich en public te vertonen en zich, als de despoot bij 
Montesquieu, opsluit in een paleis of harem.485 Het is dus niet vreemd dat het 
vermoeden van onzichtbare Brusselse macht kon leiden tot zulke grote woorden als 
‘dictatuur van de bureaucratie’. Met de deal van december 1974 – én een Europese Raad 
van regeringsleiders én rechtstreekse parlementsverkiezingen – beoogde de 
gezamenlijkheid van twee zijden (meer) publiek licht de kantoren binnen te werpen. 
Niet toevallig deden ze dit op een moment dat ze wilde proberen te handelen, als Negen 
op het wereldtoneel. 

Van de Europese instellingen heeft de Europese Raad veruit de grootste 
zichtbaarheid verworven. De Toppen van regeringsleiders worden gemiddeld door ruim 
tweeduizend journalisten uit de hele wereld gecoverd. Een aanwezige telde eens 
ongeveer honderd televisiestations.486 Dit publieke succes van de Europese Raad heeft 
allereerst te maken met de erin optredende personages. Zelfs apolitieke burgers kennen 
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ten minste één deelnemer, namelijk hun eigen regeringsleider. Velen kennen bovendien 
de regeringsleiders van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland en die van een of meer 
(andere) buurlanden. De spelers zijn geen anonieme bureaucraten, maar bekende 
koppen. Ten tweede hebben de Toppen een aantrekkelijk dramatisch plot: de 
personages komen samen aan één tafel en dienen in één ontmoeting resultaat te boeken, 
alvorens ze weer voor drie maanden uiteen gaan. Aan het slot dienen ze als 
gezamenlijkheid tot de publieke opinie(s) spreken. De druk daartoe is enorm; vooral de 
roulerend voorzitter wil tot alle prijs vermijden zonder geboekt succes het licht van de 
televisiecamera’s te betreden. Maar ook als een Top mislukt, heeft de pers een goed 
verhaal. 

Deze ruzies horen erbij. Vaak wordt het probleem een of twee toppen later 
opgelost. Maar ook de pers, die beter zou moeten weten, vergeet liever dat politieke 
akkoorden tijd nodig hebben, dat alle belangen en emoties niet steeds in één keer in een 
deal kunnen worden geperst, dat de spelers soms een later moment afwachten – 
bijvoorbeeld omdat ze voor verkiezingen staan – alvorens zaken te doen. Een Britse 
ambassadeur in Brussel analyseerde dit onbegrip in een openbare afscheidsbrief aan zijn 
minister van buitenlandse zaken, najaar 1985. De mensen hadden geen idee hoe het in 
Brussel werkte, constateerde hij: ‘How then to convince people that Europe is already 
uniting fast (and has to unite faster)? How to convince them that the constant clash of 
views and interests is not a sign of fundamental disunity but the breadth of the front on 
which European integration is moving and the vitality of the process? Only a static 
Europe would be calm and united.’487 Onenigheid is een voorwaarde van publieke 
vrijheid.* 

De betrokkenen erkennen dat de dramatische kwaliteit van de Europese politiek 
gering is. Zoals men in het voetbal de slaapverwekkende terugspeelbal op de keeper 
verbood, zo doet ook het Europese politieke spel met regelwijzigingen moeite 
aantrekkelijker te worden voor het publiek. Sinds jaar en dag streven de leiders naar een 
‘beter leesbaar’ besluitvormingsstelsel. Het Parlement heeft bijvoorbeeld in 2008 
besloten de drempel voor het minimumaantal leden voor een politieke groep te 
verhogen; het zou tot een beter gestructureerde debatarena moeten leiden. De Raad 
heeft in 2007, na lang aarzelen, besloten de eigen wetgevende vergaderingen, en alleen 
die, openbaar te maken (ze worden op internet uitgezonden). Het effect van de 
zichtbaarheid is echter dat de onderhandelingen zich naar de wandelgangen verplaatsen. 
De noodzaak alle lidstaten aan tafel te houden is groter dan de noodzaak een Europees 
publiek te boeien. De dwang van het compromis overtroeft de verleiding van het drama. 

In dit licht kan ook de episode van het verworpen grondwetsverdrag worden 
bezien. Betere ‘leesbaarheid’ van de Unie was een voorname doelstelling. Het 
grondwetsverdrag zou onder meer ‘verordeningen’ en ‘richtlijnen’ omdopen tot ‘wetten’ 
en ‘kaderwetten’ en de ‘hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid’ tot een 
‘minister van buitenlandse zaken’. Bij de nationale ratificaties bleek echter dat het 
nationale publiek in onder meer Nederland en Groot-Brittannië door deze 
verhelderingen geenszins was verleid. Het schrok ervan en meende dat het einde van de 
eigen wetten en ministers nabij was. Deze gooi naar Griekse legitimiteit werkte dus als 
een boemerang. Bij het verdrag van Lissabon uit 2007 keerden de regeringsleiders op 
hun schreden terug, de bureaucratische schemer weer in.† Dat beide teksten elkaar in 
                                                 
* Butlers opmerking herinnert, mutatis mutandis, aan een groots inzicht van Machiavelli: ‘Ik vind dat 
diegenen die de strijd tussen de adel en het volk veroordelen, kritiek leveren op de belangrijkste oorzaak 
van Romes blijvende vrijheid, en dat zij meer oog hebben voor het lawaai en het gekrakeel waarmee de 
strijd om vrijheid gepaard ging, dan voor zijn gunstige gevolgen.’ (Machiavelli, Discorsi, I.4) 
† Terzijde: nadat het verdrag van Lissabon was gesloten vroegen de voormalige tegenstanders van de 
grondwet in de Nederlandse Tweede Kamer onmiddellijk om een ‘publieksvriendelijke versie’ van deze 
‘onbegrijpelijke tekst’. Een opmerkelijk verzoek. Want welke woorden zouden in die publieksvriendelijke 
versie moeten woorden gebruikt? ‘Een soort wet’, ‘een soort minister’? 
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technische zin weinig ontlopen is bijzaak. Politiek relevanter is het verschil in de wijze 
waarop de gezamenlijkheid het publiek tegemoet trad: open en offensief in Rome, 
versluierend en defensief in Lissabon. 

De locaties onderstreepten dit onderscheid. Terwijl de ondertekeningsceremonie 
van het grondwetsverdrag plaatsvond in de luisterrijke Zaal van de Horatii en de Curiatii 
op het Capitool in Rome, dus in de publieke ruimte (waarvan de Grieken de uitvinders 
en de Romeinen de bestendigers waren), werd het Ersatz-verdrag door de 
regeringsleiders ondertekend in het Jeronimosklooster aan de rand van Lissabon, dat wil 
zeggen in een gebouw ten dienste van de afzondering van de wereld. 
 
Ondanks de drie grote publiekstrategieën van de Europese politiek – de gedeelde 
identiteit; de bescherming, vrijheden en voordelen; de politieke inspraak en een begin 
van drama – blijft het publiek aarzelen. Het wantrouwt Brussel als een zichzelf 
aandrijvende machine, die vertrouwde politieke vormen maltraiteert. Het zal pas 
geboeid raken wanneer het Europa (opnieuw) ziet als gezamenlijk antwoord op een 
grote geschiedenis, die ‘ons’ raakt. 
 Hoe kan het democratische Griekse koor tegelijk deelnemer en toeschouwer 
zijn, tegelijk aan de oorsprong van de politiek staan en haar geadresseerde zijn? Het 
draait, opnieuw, om de volgorde van het ontstaan van publiek en politiek, van koor en 
spelers, van machtsaanvaarding en machtsuitoefening. 
 Deze volgordekwestie hangt in onze ogen samen met de legitimiteit van de 
macht. Als hedendaagse democraten zouden we graag zien dat een bevolking eerst 
instemt met de stichting van een politiek lichaam en dat de macht daarbinnen pas 
daarna wordt uitgeoefend. Eerst de stem van het koor, dan de spelers voor het drama. 
Op die volgorde rust de moderne conceptie van legitimiteit. Verkiezingen en referenda 
worden beschouwd als noodzakelijke bron van legitieme macht. We kunnen spreken 
van de stembusvolgorde. De meeste commentatoren die zich zorgen maken om Europa’s 
democratie zetten daar hun kaarten op in. 

De stembusvolgorde functioneert uitstekend binnen een bestaand politiek 
stelsel. Dat ook een stembus niet altijd onweerlegbare taal spreekt valt meestal niet op. 
De stembusvolgorde stelt echter niet in staat te begrijpen hoe een bepaalde democratie, 
met zijn verkiezingen en parlement, ooit gestalte kreeg. In de praktijk bleek ook een 
democratisch stichtingsmoment te vragen om woordvoerders die het woord grijpen 
voor ze formeel als zodanig zijn aangesteld. Een stembus kan zichzelf niet oprichten. 

Het is dus niet verwonderlijk dat historisch gesproken de omgekeerde 
stichtingsvolgorde de normale is: eerst de spelers, dan (eventueel) een koor. We kunnen 
deze tweede mogelijkheid zonder omwegen de coupvolgorde noemen. Aan het begin van 
elke koninklijke of keizerlijke dynastie staat een machtsgreep. Elke stamvader is een 
usurpator. Weliswaar wordt in de jaren en soms eeuwen erna veel politieke, juridische en 
symbolische energie geïnvesteerd in het organiseren van geweldloze intergenerationele 
machtsoverdracht en in het verwerven en onderhouden van de publieksgunst voor de 
royal family in kwestie, maar – zoals de handen van Shakespeares Lady Macbeth al 
vertelden – helemaal schoon te wassen is de stichtingsdaad nooit. De monarchie is ten 
hoogste ‘modifiée par le temps, adoucie par l’habitude’ (Constant).488 

Toch lijdt de legitimiteit van de macht er niet per se onder wanneer het publiek 
pas achteraf verschijnt, als het maar verschijnt. Wat de stembusvolgorde de politieke 
spelers onmiddellijk biedt, kan de coupvolgorde hun met het verstrijken van de tijd 
verschaffen. De verschijning van publiek is het teken dat dit lukt. Dynastieën ontlenen 
hun legitimiteit aan de vanzelfsprekendheid die komt met de tijd. Ook democratieën zijn 
evenzo gebaat bij de macht van de gewoonte. Reeds de Amerikaanse grondwetgever 
Madison sprak over ‘that veneration which time bestows on everything, and without 
which perhaps the wisest and freest governments would not possess the requisite 
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stability.’489 Terwijl de macht binnen een bepaalde orde op basis van stembusuitslagen 
kan worden uitgeoefend, schijnt de stichting zelf de coupvolgorde te vereisen. Dit 
betekent dat elk politiek lichaam tijd nodig heeft om legitimiteit te verwerven. 

Dat de volgordekwestie minder beslissend is dan doorgaans wordt aangenomen 
betekent niet dat alle macht legitiem is dan wel mettertijd vanzelf wordt. 
Vanzelfsprekend bestaat er illegitieme macht. De stelling dat politieke legitimiteit 
afhangt van publiekelijk uitgedrukte aanvaarding is geen tautologie. Ze impliceert 
namelijk dat omgekeerd die machthebber of die politieke orde niet-legitiem is welke 
géén publiek heeft. Maar hoe weten we wanneer publiek ‘echt publiek’ is? 

Het aardige van publiek – of het nu voetbal, toneel of politiek betreft – is dat 
het eigener beweging komt kijken. Dit veronderstelt dat het vrij is en dat er iets te zien 
is. De eerste voorwaarde ligt voor de hand. Een ‘vrije’ staat garandeert voor zijn burgers 
in de eerste plaats de vrijheid van meningsuiting, van pers, van vereniging, van 
partijvorming, oftewel al die burgerlijke vrijheden (Fr. libertés publiques) dankzij welke het 
publiek zich als zodanig kan manifesteren. Als opiniestukje in de krant, als politieke 
partij, op de publiekstribune van het parlement. Omgekeerd kenmerkt illegitieme 
machtsuitoefening zich door de onderdrukking van de publieke vrijheden. De 
legitimerende werking van het publiek blijkt omgekeerd uit de tirannenneiging de 
bevolking te dwingen als publiek te verschijnen. Denk aan vervalste verkiezingen of de 
‘spontane’ steunbetuigingen in communistische regimes. Zulk neppubliek verschaft 
slechts een Potemkin-legitimiteit. Onvrij publiek bestaat niet. 

Een publiek, eenmaal vrij, verschijnt eigener beweging wanneer het geboeid is, 
omdat er wat te beleven valt: emotie, spanning, gebeurtenissen, drama. Valt er niets te 
beleven, dan blijven de stadions, de theaterzalen en de opiniepagina’s leeg. 
 
Toch valt te beargumenteren dat er ‘publiek’ vooraf kan gaan aan het bestaan van 
politiek. Deze derde mogelijkheid kunnen we de vraag-antwoord-volgorde noemen. Het 
publiek stelt een vraag, de politiek neemt het al dan niet op zich een antwoord te geven. 

De prioriteit van het publiek wordt onder meer beargumenteerd door Hannah 
Arendt. Zij betoogde dat het verlangen naar een publieke ruimte vooraf gaat aan de 
politieke organisatie ervan: ‘It is as though the wall of the polis and the boundaries of 
the law were drawn around an already existing public space which, however, without 
such stabilizing protection could not endure, could not survive the moment of action 
and speech itself.’490 Eerst het publiek, dan de politiek en de vrijheid.  

Ook de Amerikaanse filosoof John Dewey stelt (in The public and its problems, 
1927) dat het koor er eerder is dan de spelers. Bij hem ontstaat er publiek als respons op 
dingen die mensen gemeenschappelijk raken. Het kan gaan om van buiten komende 
gebeurtenissen, maar ook om indirecte gevolgen van menselijk handelen. Sommige van 
die gevolgen betreffen alleen de betrokkenen, andere raken ook derden. Een afspraak 
tussen twee vrienden te gaan vissen blijft privé; een afspraak tussen twee 
samenzweerders of twee monopolisten kan ook andere mensen treffen. Zodra zulke 
indirecte gevolgen worden waargenomen, is er volgens Dewey publiek. In eerste 
instantie is het publiek vormloos, ongeorganiseerd. Zodra het zich evenwel organiseert 
en een poging onderneemt op de gevolgen te reageren, of het nu is ze te weerstreven, te 
bevorderen of anderszins, dan ‘something having the traits of a state comes into 
existence.’491 Het is dus het publiek dat, met een blik op de wereld, vraagt om politieke 
handeling. 

De behoeften van het publiek veranderen steeds, aldus Dewey. Tevoren is 
onbekend hoe; de publieke vraag ontstaat immers als reactie op veelal onvoorziene 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Bovendien heeft de behartiging van de publieke zaak 
op haar beurt gevolgen. Vergissingen, onjuiste oordelen, onpraktische wetten en 
gevallen van machtsmisbruik zijn talrijk. Aangezien de situatie aldoor verandert, wijzigt 
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ook de publieke vraag zich; daarover gaat het publieke debat. Dewey heeft een scherp 
oog voor de spanning die kan ontstaan tussen een ‘nieuw publiek’, antwoord op een 
nieuwe historische situatie, en bestaande politieke instellingen, vooral wanneer deze 
sterk ontwikkeld zijn. ‘To form itself, the [new] public has to break existing political 
forms. This is hard to do because these forms are themselves the regular means of 
instituting change.’492 Het publiek kan de periodieke verkiezingen gebruiken om zijn 
wensen kenbaar te maken, om de politiek een andere kant op te sturen. Maar aan de 
verkiezingen zelf zit het vast. 

De vraag-antwoord-volgorde, het derde perspectief op de volgorde van 
opkomst van koor en spelers, vertaalt legitimiteit in termen van verantwoordelijkheid. 
Een nieuwe historische situatie stelt een vraag, het publiek verlangt daarop een 
antwoord, de politiek neemt het al dan niet op zich het te geven, dat wil zeggen 
verantwoordelijkheid te nemen. Het is geen woordspel het begrip ‘verantwoordelijkheid’ 
(‘responsibility’, etc.) te verbinden met ‘antwoord’ (‘response’, etc.). De etymologie 
herinnert eraan dat de verantwoordelijkheid, hoezeer ze ook een scheppende kwaliteit is, 
altijd komt na iets, na een vraag vanuit de werkelijkheid. (Dit ervaart men het duidelijkst 
wanneer de vraag niet wordt beantwoord.) 
 
Het Griekse koor is vrij. Juist aangezien en wanneer het zichzelf kan uitspreken, in een 
vrije choc des opinions, kan het zijn politieke vertegenwoordigers vrij laten in hun 
handeling. Het publiek spreekt wensen uit, de spelers doen voor hun opkomst beloften, 
maar kunnen zich feitelijk niet vastleggen op alles wat ze zullen doen. De 
onvoorspelbare lotswisselingen waarop ze gedurende de hun geboden speeltijd een 
antwoord zullen moeten vinden, maken dit onmogelijk. Koor en spelers weten beide dat 
het echte oordeel later komt, op (her)verkiezingsdag. De spelers anticiperen daarom in 
hun handelingen op het retroactieve oordeel. Het koor van zijn kant beseft dat zijn nee-
stem wezenlijk krachtiger is dan zijn ja-stem, dat zijn soevereine afrekening meer respect 
inboezemt dan zijn op vertrouwen rustende wens. Wel kan het onderwijl zijn stem mee 
laten klinken, eventueel zijn kracht alvast doen voelen.* 
 Het waren de historische situatie van 1945 en de voortgaande stroom van 
gebeurtenissen die nationale politieke spelers in enkele Europese staten ertoe brachten 
een gezamenlijke ruimte voor politiek te ontwikkelen. Zes staten namen daartoe vanaf 
1950 de verantwoordelijkheid, zonder dat het publiek erom had gevraagd. Aanvankelijk 
werd het werk dankzij de vaste regels van een vooral economisch verdrag zo goed 
mogelijk tegen lotswisselingen beschermd. Daarom kon het grotendeels uit het zicht 
worden gehouden. Vanwege nieuwe verwikkelingen – met 1973 als opstap en 1989 als 
overschrijding van de drempel – kwamen de nationale leiders tot de overtuiging dat de 
Europese lidstaten tevens gezamenlijke verantwoordelijkheden in de wereld hadden te 
dragen. Zij zochten als kring een handelende rol op het toneel. Dit was niet langer een 
kwestie van bevoegdheden die konden rusten op een verdrag, maar van 
verantwoordelijkheden die dienden te worden afgelegd aan een gezamenlijk publiek. 
Alleen dan zou ook naar buiten toe met gezag ‘namens Europa’ kunnen worden 
gesproken. 
 Het eenstemmige Griekse koor dat de gezamenlijkheid van lidstaten stapsgewijs 
tegenover zich heeft geplaatst, is niet erg krachtig. Het spreekt wensen uit, het geeft een 
richting aan, maar zoekt nog naar manieren om de belangrijkste spelers op hun daden 
en niet-daden te kunnen afrekenen. Daarentegen beschikt het veelstemmige spel van 

                                                 
* Vgl. een belangrijke opmerking van de Franse politiek wetenschapper Manin: ‘La liberté de l’opinion 
publique maintient constamment ouverte la possibilité qu’un au-delà de la représentation fasse entendre sa 
voix et, éventuellement, sentir sa force. Le gouvernement représentatif est, en ce sens, un régime où les 
représentants ne peuvent jamais dire avec une confiance et une certitude absolues: ‘Nous, le peuple.’ 
(Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Parijs 1995, 223) 



 263 

nationale koren, matig getraind om Europese eisen en verwachtingen te uiten, wel over 
dwingende nee-stemmen. Het vervangt niet de hele cast in één keer, maar kan 
individuele spelers wegstemmen van het toneel. Ook in zijn oordeel over de grondslag 
van de ledenkring heeft zijn nee meer impact dan zijn ja. Zo klinken in de Europese 
politieke ruimte een verwachtingsvolle, eenstemmige versneller en een dwingende, 
veelstemmige vertrager. 
 De verbinding tussen al deze stemmen en tempi wordt gelegd in de tussensfeer 
van de gezamenlijke lidstaten. De Europese Raad van regeringsleiders, haar hoogste 
uitdrukking, hoort de roep uit de binnenwereld en vooral, hij erkent onder druk van de 
lotswisselingen de groeiende gezamenlijke verantwoordelijkheden. Tegelijk voelt hij de 
stemming onder de afzonderlijke Europese bevolkingen over de (on)wenselijkheid van 
gezamenlijk optreden heel goed aan. De dubbelrol die alle spelers in deze tussensfeer uit 
de aard der zaak dienen te vervullen, vergt veel van hun politiek talent. De spanning 
tussen enerzijds de dwang van de gezamenlijke tafel en de stroom van om antwoord 
vragende gebeurtenissen, anderzijds de stem van de eigen kiezers, kan ondraaglijk groot 
zijn. Virtuositeit in de Europese politiek toont dus diegene die het lukt met zijn of haar 
voorstelling zowel het gezamenlijke als het afzonderlijke publiek te bekoren. Vooral dat 
laatste valt niet mee. Tegenover de eenstemmige klacht uit de binnenwereld van 
traagheid en onvolkomenheid (die als wens ten slotte te negeren is) staat het 
veelstemmige verwijt uit de tussenwereld van haast en eenvormigheid (dat voor deze 
spelers persoonlijk een bindend oordeel velt). Soms schijnen bovendien het binnenkoor 
en het veelvoudige tussenkoor elkaar het spreekrecht te misgunnen. Het ‘namens 
Europa’ blijft een gok. 
 
Het Europese politieke lichaam is geen noodzaak, geen gegeven, geen doel op zichzelf. 
Het bestaat als het, in woord of daad, een moment zijn veelvoudige publiek boeit. Zijn 
lang onvermoede kracht zit in een allengs verzelfstandigde tussenstatus, half oud en half 
nieuw. Daarmee legt het een verbinding tussen de van buiten komende gebeurtenissen 
en een gezamenlijk antwoord erop. Het doet niet meer louter een beroep op het uitzicht 
naar een toekomst van eenheid, maar geeft zichzelf in veelheid gestalte – in drama, strijd 
en handeling – onder en dankzij de dwang van de gebeurtenissen van het moment. 
Deze omwenteling vergde een lange tocht door de tijd. 

In laatste instantie wordt de Europese politiek gedragen door het veelvoudige 
nationale publiek. Dit stapt in zijn samenstellende delen weliswaar niet uit de Europese 
kring, maar waardeert deze zelden als ‘onze zaak’. Pas wanneer behalve de spelers ook 
de leden van het koor hun individuele dubbelrol beseffen, kan een passage naar Europa 
worden voltooid. 




