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MEMOIRES EN GETUIGENISSEN  
 
Hieronder een korte karakterisering van boeken van (en over) vijftien politici, hetzij omdat ze zelf een 
beslissende rol speelden in de Europese politiek, hetzij omdat ze er (ook) bijzonder inzicht in verschaffen.  
 
 
Acheson. Dean Acheson, Present at the creation. My years at the State Department, New York 1969. 
Amerikaans staatssecretaris onder Roosevelt en vanaf 1945 onder Truman, minister van 
buitenlandse zaken onder die laatste (1949–1953). De parmantige boektitel alleen al geeft goed 
weer hoe veel Amerikanen na 1945 hun missie zagen: vanuit het niets een nieuwe wereld 
opbouwen. Rijk boek, vol Washingtonse office politics, maar ook precieze verslagen van 
ministeriële oprichtingsmarathons rond Navo en Europese Defensiegemeenschap. Bevat enkele 
geestige portretten van Europese hoofdrolspelers. 
 
Adenauer. Konrad Adenauer, Erinnerungen, Stuttgart 1965–1968, I–IV, respectievelijk beslaande 
de jaren 1945–1953, 1953–1955, 1955–1959 en 1959–1963. Klare taal, dicht op de 
gebeurtenissen en de motieven van het moment. De zorg van de bondskanselier (1949–1963) 
om het herwinnen van Duitslands handelingsvrijheid spreekt (zeker in het eerste deel) uit elke 
pagina, net als de hoop die hij voor de noodzakelijke Westbindung in Europa stelde. Maar de 
oude vos is ook trots op zijn kleinere streken. Roerend verslag van Adenauers eerste officiële 
buitenlandse reis als bondskanselier; dat was in april 1951 naar Parijs, voor de 
slotonderhandeling en ondertekening van het mijnbouwverdrag. 
 
Beyen. Jan Willem Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van vijftig jaren, Rotterdam 1968. 
Internationaal bankier, namens Nederland op de Bretton-Woods-conferentie en in het bestuur 
van Wereldbank en IMF, partijloos Nederlandse minister van buitenlandse zaken (1952–1956). 
Levendige geest. Lanceerde in 1955 op het juiste moment zijn plan voor een Europese markt – 
maar bleek niet ijdel genoeg: de Belg Spaak ging met de eer strijken. Zie ook de biografie W.H. 
Weenink, Bankier van de wereld, bouwer van Europa. Johan Willem Beyen, 1897–1976, Amsterdam 
2005. 
 
Delors. Jacques Delors, Mémoires, Parijs 2004. Een interviewboek waarin de fameuze 
Commissievoorzitter (1985–1995), ex-minister van financiën onder Mitterrand (1981–1984), 
herinneringen ophaalt. Stond als katholieke sociaal-democraat met vakbondsachtergrond in het 
centrum van de Europese politiek, halverwege Kohl en Mitterrand. Wist Europese, Franse en 
institutionele belangen ragfijn te verbinden – met als grootste succes de voorbereidingen voor 
de euro – maar legde in de omwentelingsjaren 1989/1991 de nadruk op die laatste. Speeches uit 
die periode in: Delors, Le nouveau concert européen, Parijs 1992. Ter aanvulling en noodzakelijk 
contrast de uitstekende biografie: Charles Grant, Delors. Inside the house that Jacques built, Londen 
1994. Geeft inkijkje in Delors’ weergaloze aandrijving van de Brusselse machinerie en laat de 
mislukkingen niet uit beeld. 
 
De Gaulle. De Gaulles memoires vanaf 1958 en toespraken en persconferenties uit 1946–1969 
in: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, suivi d’un choix d’allocutions et messages sur la IVe et la Ve 
Républiques, Parijs 1994. Meester van het woord en de mise-en-scène van het woord, onmisbaar 
voor begrip van de Franse positie vanaf 1958. Aan te vullen met de getuigenissen van zijn 
woordvoerder (de enige die aantekeningen in de ministerraad mocht maken) Alain Peyrefitte, 
C’était De Gaulle, Parijs 1994–1997, I–III, alsmede die van De Gaulles jarenlange minister van 
buitenlandse zaken, tevens kortstondig premier, Maurice Couve de Murville, Une politique 
étrangère, 1958–1969, Parijs 1971. Couve gold in Brussel als een trouw dienaar van de Generaal; 
hij leverde dezelfde argumenten in koelere taal. 
 
Giscard d’Estaing. Geboren in Koblenz, in het door Frankrijk bezette Rijnlandgebied, als 
zoon van een legerofficier. Frans president (1974–1981) die de verbinding legde tussen de 
Europese binnensfeer en de grote politiek. Sterk gevoel voor de tijd. Zijn vroege memoires, 
Valéry Giscard d’Estaing, Le pouvoir et la vie, Parijs 1988, I, zijn aangenaam verteld, maar behoren 
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tot de ijdelere in het genre. Zo blijft de rol van bondskanselier Helmut Schmidt (1974–1982) bij 
Giscards beide grote Europese initiatieven – de oprichting van de Europese Raad (1974) en het 
Europese Monetaire Stelsel (1978) – onderbelicht. Na verloren Franse presidentsverkiezingen 
was Giscard nog europarlementariër (1989–1994) en voorzitter van de Europese Conventie 
(2002–2003). De vroege biografie is de beste: Olivier Todd, La marelle de Giscard,1926–1974, 
Parijs 1977 (een ‘marelle’ is een hinkelspel, ritme van stap en sprong). 
 
Kissinger. Europaan in Washington. De veiligheidsadviseur van Nixon (1969–1973), daarna 
Amerikaans minister van buitenlandse zaken onder Nixon en Ford (1973–1977) hield de zich 
verenigende Europeanen in 1973 een spiegel voor waarin zij nog niet in staat waren te kijken. 
Vuistdikke memoires, met recepties én realpolitiek: Henry Kissinger, The White House years, 
Londen 1979, en idem, Years of upheaval, Londen 1982. Tussen Vietnamoorlog en Watergate tal 
van bezoeken aan en ontvangsten van Europese leiders. Als met zijn ouders in 1938 naar 
Amerika gevluchte Duitse jood was hij ook zelf ‘the son of a continent covered with ruins 
testifying to the fallibility of human foresight’ (Kissinger over De Gaulle in: White House years, 
105). 
 
Kohl. Helmut Kohl, Erinnerungen, 1982–1990, München 2005. Langzittende bondskanselier 
(1982–1998), politieke ‘kleinzoon van Adenauer’ als christen-democraat, Rijnlander en voltooier 
van een dankzij Westbindung herstelde handelingsvrijheid. Greep in 1989 het moment van de 
Duitse vereniging. Meer gedetailleerd over de versnellende geschiedenis na de Val van de Muur: 
Kohls veiligheidsadviseur Horst Teltschik, 329 Tage. Innenansichten der Einigung, Berlijn 1991 en 
Kohl zelf in Ich wollte Deutschlands Einheit, Berlijn 1996. In dat laatste boek zegt hij 
onkarakteristiek dramatisch: ‘Als wir uns im Herbst 1989 auf den Weg zur Einheit machten, war 
dies wie vor der Durchquerung eines Hochmoores: Wir standen Knietief im Wasser, Nebel 
behinderte die Sicht, und wir wussten nur, dass es irgendwo einen festen Pfad gab. Wo er genau 
verlief, wussten wir nicht.’ 
 
Linthorst Homan. Mr. J. (Johannes) Linthorst Homan, Wat zijt ghij voor een vent. 
Levensherinneringen, Assen 1974. Voormalig medeoprichter van de Nederlandse Unie, directeur 
Europese integratie bij buitenlandse zaken (vanaf 1952), onderhandelaar verdrag van Rome 
(1955–1957), ambassadeur bij de Gemeenschappen (1958–1962) en lid van de (laatste) Hoge 
Autoriteit 1962–1967. Ietwat naïef (zoals al in 1940 was gebleken), maar een oprechte vertolker 
van het communautaire denken: ‘Ik voor mij ben overtuigd dat interstatelijk gemarchandeer ons 
op een glijdende helling heeft gebracht, terwijl de toekomst van ons gebied een ‘uphill fight’ naar 
de bovennationale hoogten vereiste.’ (234-235) Hoewel andere Nederlandse diplomaten in 
Brussel (zoals Spierenburg) deze opvatting niet deelden, was ze – behalve in Commissie, 
Parlement en Hof – jarenlang gemeengoed in (Belgisch) Brussel en in Den Haag. 
 
Marjolin. Robert Marjolin, Le travail d’une vie. Mémoires, 1911–1986, Parijs 1987. Briljante en 
hardwerkende Franse econoom van bescheiden komaf die na 1945 hoge ambtelijke posities in 
internationale organisaties bekleedde: secretaris-generaal van de OECD 
(Marshallhulporganisatie), betrokken bij de onderhandelingen van het verdrag van Rome, vice-
voorzitter van de Commissie (1958–1967). Trad daarna nog meermaals op als Europese ‘Wijze’. 
In hun ongekende nuchterheid ontroerende herinneringen. Was in het interbellum student van 
Alexandre Kojève, de befaamde Russische Hegelkenner; sprak met hem in de Parijse metro, 
onderweg naar huis, ‘over filosofie, over de wereld, over de oorlog die kwam en nog veel meer’. 
 
Van Miert. Karel Van Miert, Mijn jaren in Europa. Herinneringen van een eurocommissaris, Tielt 2000. 
Zeer gerespecteerde Belgische Commissaris van transport (1989–1993) en mededinging (1993–
1999). Biedt zicht op de fenomenale doorwerking van de economische regels, maar eveneens op 
de impact van politieke druk. Zo werkte Van Miert mee aan een inschikkelijke toepassing van de 
Europese regels bij de economische herstructurering van de Duitse Neue Länder. 
 
Mitterrand. De Franse president Mitterrand (1981–1995) schreef zelf geen omvattende 
memoires; hij stierf niet lang na zijn aftreden. Er zijn de getuigenissen van zijn ‘speciaal adviseur’ 
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en sherpa Jacques Attali, Verbatim, Parijs 1993–1995, I–III (resp. 1981–1986, 1986–1988, 1988–
1991). Aangenaam roddelboek, onbetrouwbaar volgens critici. Steviger kost door Mitterrands 
diplomatiek adviseur, de latere minister van buitenlandse zaken, Hubert Védrine, Les mondes de 
François Mitterrand. A l’Elysée, 1981–1995, Parijs 1996. Zeer informatief over de Frans-Duitse 
betrekkingen. Daarover ook van Mitterrand zelf het postume De l’Allemagne, de la France, Parijs 
1996, een (impliciete) repliek op de kritiek op Mitterrands afwerende houding jegens de Duitse 
eenwording. 
 
Monnet. Onmisbaar is Jean Monnet, Mémoires, Parijs 1976. Frans topambtenaar, eerste 
president van de Hoge Autoriteit (1952–1955). Befaamde ‘inspirator’ van het Europese 
conceptiemoment van 9 mei 1950. Monnet was invloedrijk tot diep in de jaren zeventig dankzij 
zijn na het echec van de defensiegemeenschap opgerichte ‘Comité pour les Etats-Unis 
d’Europe.’ Het boek wemelt van de politici, ambtenaren en juristen; dat waren de mensen die 
Monnet wilde ‘verenigen’, de bevolkingen zouden volgen. De literatuur over Monnet krijgt soms 
– zoals in de biografie François Duchêne, Jean Monnet. The first statesman of interdependence, New 
York 1994 – trekken van een heiligenleven. Voor Monnets legendarische netwerk in 
Washington, zie bijvoorbeeld Kennedy’s staatssecretaris George W. Ball, The past has another 
pattern. Memoirs, New York 1982. Voor een Nederlandse getrouwe van Monnet, die hem in 1955 
volgde van de Hoge Autoriteit in Luxemburg naar de Europese lobbygroep in Parijs, zie de 
dagboekuitgave Mathieu Segers (ed.), De Europese dagboeken van Max Kohnstamm. Augustus 1953–
september 1957, Amsterdam 2008 alsmede de biografie Anjo G. Harryvan & Jan van der Harst, 
Max Kohnstamm. Leven en werk van een Europeaan, Utrecht 2008. 
 
Spaak. Meermaals kortstondig premier van België, maar vooral minister van buitenlandse zaken 
(bijna twintig jaar tussen 1936 en 1966). Churchill-postuur. Aanjager van een parlementair 
bewustzijn in de Raad van Europa (1949–1951) en de parlementaire Vergadering van de 
mijnbouwunie (1952–1954), gedreven voorzitter van de onderhandelingen voorafgaand aan het 
verdrag van Rome (1955–1957), secretaris-generaal van de Navo (1957-1961). Memoires over 
de jaren 1947–1966 in Paul-Henri Spaak, Combats inachévés. De l’espoir aux déceptions, II, Parijs 
1969. Ter aanvulling – want Spaak gaat over sommige episodes snel heen – de vuistdikke 
biografie Michel Dumoulin, Spaak, Brussel 1999. 
 
Thatcher. De Britse premier (1979–1990) vertelt in Margaret Thatcher, The Downing Street years, 
Londen 1993 over haar aanvaringen met collega-regeringsleiders op legendarische toppen, maar 
spreekt ook met waardering over de Europese solidariteit tijdens de Falklandoorlog (1982). 
Memoires met grotere precisie door Thatchers jarenlange minister van financiën (1979–1983) en 
buitenlandse zaken (1983–1989) Geoffrey Howe, Conflict of loyalty, Londen 1995. Deze 
goedmoedige beer werd door Thatcher aan de kant gezet vanwege een conflict over de Britse 
Europapolitiek, maar sloeg een jaar later onverwacht terug. Nuttige aanvulling, dichter op de 
permanente onderhandelingstafels in Brussel, de Britse diplomaat Stephen Wall, A stranger in 
Europe. Britain and the EU from Thatcher to Blair, Oxford 2008. 
 
 
GESPREKKEN 
 
Hieronder een overzicht van in het kader van dit onderzoek geraadpleegde personen (dus zonder oud-
collega’s, journalisten en/of vrienden met wie een permanent Europees gesprek gaande is), in alfabetische 
volgorde, met plaats en datum van het gesprek, de rol waarover zij hun ervaringen deelden en de periode 
waarin ze die rol vervulden. 
 
 
Jozias van Aartsen, Brussel 12 september 2007, Nederlands minister van landbouw (1994–1998) 

en van buitenlandse zaken (1998-2002); 
Hervé Bribosia, Brussel 24 februari 2004, lid van het Conventiesecretariaat (2002–2003); 
Joschka Fischer, Berlijn 1 oktober 2007, Duits minister van buitenlandse zaken (1999–2006); 
Jean-Paul Jacqué, Brussel 24 juli 2008, directeur juridische dienst van de Raad (1992–2008); 
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Prof.dr. P.J.G. Kapteyn, Den Haag 3 juni 2008, lid van het Europese Hof van Justitie (1990–
2001);  

Jacques Keller-Noëllet, Brussel 16 december 2008, ambtenaar en later plaatsvervangend 
directeur-generaal van de Raad, aanwezig in de zaal bij alle bijeenkomsten van de 
Europese Raad (1982–2006); 

Guy Milton, Brussel 24 oktober 2008, Brits diplomaat (sinds 1983), lid van het Raadssecretariaat 
(sinds 1993), lid van het Conventiesecretariaat (2002–2003); 

Peter Moors, Brussel 7 augustus 2008, diplomatiek adviseur in het Kabinet van de eerste 
minister van België (1999–2004); 

Philippe de Schoutheete de Tervarent, Brussel 11 juni 2008, als Belgisch diplomaat betrokken bij 
Europese buitenlandpolitieke samenwerking (vanaf 1972), mede-opsteller 
Tindemansrapport (1975), permanent vertegenwoordiger van België bij de 
Gemeenschap/Unie (1987–1997); 

Prof.dr. André Szász, Amsterdam 30 januari en 26 november 2008, directeur internationale 
monetaire zaken De Nederlandsche Bank (1973–1994), plaatsvervanger van de 
president in het Comité van Presidenten van centrale banken van de Gemeenschap;  

Dr. E.P. Wellenstein, Den Haag 13 augustus 2008, Nederlands diplomaat (1950–1953), 
ambtenaar en later secretaris-generaal van de Hoge Autoriteit (1953–1967), directeur-
generaal van de Commissie (1967–1976). 
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 PROLOOG 
 
1 Drie Europese vertogen 
 
 Politiek-filosofische vertooganalyses à la Foucault of Quentin Skinner zijn over het 
Europese spreken weinig voorhanden. 

Binnen het veld van de ‘Europese Studies’ zijn er wel politicologen, met name uit 
sociaal-constructivistische richting, die zich met vertooganalyse bezighouden. Dit loopt van 
casestudies naar afzonderlijke termen en metaforen tot de signalering van de rol van eurospeak bij 
de sociale uitsluiting van het publiek; zie bijvoorbeeld P. Chilton & M. Illyin, ‘Metaphor in 
political discourse: the case of the ‘common European house’’, Discourse and society 4 (1993) 1, 7-
31, respectievelijk Philippe C. Schmitter, ‘Imagining the future of the euro-polity with the help 
of new concepts’, in: G. Marks e.a. (eds.), Governance in the European Union, Londen 1996, 121-
150. De Deense politicoloog Waever onderscheidt in dit veld drie scholen; zie Ole Waever, 
‘Discursive approaches’, in: Antje Wiener & Thomas Diez (eds.), European integration theory, 
Oxford 2004, 197-215. Een eerste school onderzoekt welke argumenten politici gebruiken om 
over Europa te spreken; hiermee kan men posities en verschuivingen tussen verschillende 
(sociaal-economische) legitimaties voor Europa in nationale debatten in kaart brengen. Een 
tweede school onderzoekt hoe de buitenlandse politiek van Europese staten wordt beïnvloed 
door de plaats die Europa inneemt of kan innemen in het spreken over de eigen staat en natie. 
Een derde school onderzoekt hoe in ‘Brusselse’ of nationale vertogen een Europese identiteit 
wordt geconstrueerd; bijvoorbeeld op basis van een gezamenlijke geschiedenis, ten opzichte van 
een ‘Ander’ of als antwoord op globalisering. Van deze drie heeft de eerste school de meest 
systematische aanpak; programmatisch is: Thomas Diez, ‘Speaking ‘Europe’: The politics of 
integration discourse’, Journal of European public policy 6 (1999) 4, 598-613. 

De gehanteerde driedeling staten-confederalisme / burgers-federalisme / kantoren-
functionalisme rust niet op genoemde, veelal gedetailleerde literatuur. Het doel is hier ook 
anders en wezenlijk inleidend: het gaat erom het spreken over Europa een tot voor 1945 
teruggaande geschiedenis te geven, op stille bondgenootschappen van de vertogen – ook in hun 
wetenschappelijke kleed – met politieke of institutionele belangen te wijzen en een gedeelde 
blinde vlek te ontdekken. Een vroege variant van de driedeling treft men aan bij: Altiero Spinelli, 
The eurocrats. Conflict and crisis in the European Community, Baltimore 1966, 10-25. 
 
Staten, Burgers, Kantoren Oorsprong van het ‘Europa van de Staten’. Het confederale project van 
de Boheemse koning Podiebrad uit 1462 alsmede het ontwerp van Sully, minister van Hendrik 
IV, postuum verschenen in 1662, zijn opgenomen in de bloemlezing: Yves Hersant & Fabienne 
Durand-Bogaert (eds.), Europes. De l’antiquité au XXe siècle. Anthologie critique et commentée, Parijs 
2000, 68-74 en 90-95. Voor De Gaulles confederalisme uit de oorlogsjaren, zie de toespraken in 
Charles de Gaulle, Discours et messages I. Pendant la Guerre, 1940–1946, Parijs 1970. Voor Winston 
Churchills gedachten uit dezelfde tijd, zie bijvoorbeeld Hugo Young, This blessed plot. Britain and 
Europe from Churchill to Blair, Londen 1999, 11-13. Churchill bepleitte in december 1940 een 
stelsel van negen machten – de vijf grote natiestaten Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië en 
‘Pruisen’ alsmede vier confederaties – die bijeen zouden komen ‘in a Council of Europe which 
would have a supreme judiciary and a Supreme Economic Council to settle currency questions 
etc.’ Zijn beroemdste Europese redevoering (‘Let Europe arise’) hield hij in Zürich, 19 
september 1946. 

Oorsprong van het ‘Europa van de Burgers’. De omslag in het denken over Europa na 1789 is 
helder gedocumenteerd in: J.J.A. Mooij, Het Europa van de filosofen, s.l. 2006, en Pim den Boer, 
Europa. De geschiedenis van een idee, Amsterdam 2003. Voor de federalistische ontwerpen en 
pleidooien van Saint-Simon en Victor Hugo, zie de bloemlezing van Pascal Ory (ed.), L’Europe? 
L’Europe, s.l. 1998, 7-61 en 157-207. Invloedrijk in het interbellum was Richard Coudenhove-
Kalergi, auteur van Pan-Europa (1923) en vele andere werken. Deze vertelt in zijn autobiografie 
(An idea conquers the world, 1953) hoe hij begin jaren twintig het Tsjecho-Slowaakse staatshoofd 
Masaryk opzocht met een plan voor Europese eenheid (‘U moet de Europese Washington 
worden’) en pas na diens berustende weigering zelf initiatieven nam. Voor de rol van het verzet 
tegen de nazi’s bij het naoorlogse federalisme, zie Frank Niess, Die europäische Idee – aus dem Geist 
des Widerstands, Frankfurt 2001. Een weerslag van discussies tussen intellectuelen over de 
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‘Europese geest’ kort na 1945 vindt men in E.H. Carr e.a., Nations ou fédéralisme, Parijs 1946 en in 
Julien Benda e.a., L’esprit européen. Rencontres internationales de Genève 1946, Neuchâtel 1947. Op die 
laatste conferentie waren onder meer de Franse intellectuelen Benda, Georges Bernanos en 
Maurice Merleau-Ponty, de Duitse filosoof Karl Jaspers, de Britse schrijver Stephen Spender, de 
Zwitserse schrijver-activist Denis de Rougemont, diens landgenoot de historicus Jean 
Starobinski en de Hongaarse marxist Georg Lukacs aanwezig. Na het Congres van Den Haag 
(1948) was het intellectuele moment voorbij. 

Oorsprong van het ‘Europa van de Kantoren’. Zie de vooraf genoemde titels van en over 
Beyen, Marjolin, Monnet, alsmede Herman Friedhoff, ‘Europa’s onbezongen held: Jan Willem 
Beyen (1897–1976)’, Internationale Spectator 53 (1999) 3, 155-160. Deze herinnert aan Beyens 
contacten in de oorlogsjaren met de grondlegger van het functionalisme, Mitrany (de 
Nederlander was directeur van Unilever, de Brit adviseur). 
 
Herkomst van enkele woorden. De term supranationaal werd gebruikt in het mijnbouwverdrag uit 
1951. Strikt genomen gold hij niet de Gemeenschap zelf, maar slechts de functie van de leden 
van de Hoge Autoriteit (art. 9 EGKS). Bij uitbreiding is hij echter opgevat als uitdrukking van 
de wens iets te scheppen tussen een gewone internationale organisatie en een federatie in. Zie 
een handvol juridische definities uit de jaren vijftig in: Ernst B. Haas, The uniting of Europe: 
political, social and economic forces 1950–1957, Stanford 1968, 32-34. Om politieke redenen is het 
begrip in latere verdragen niet meer opgenomen. In het Europese spreken heeft ‘supranationaal’ 
zich echter gehandhaafd. Het is vrijwel synoniem met het zelfverwijzende ‘communautair’ (van 
Fr. ‘Communauté’, Gemeenschap). 

De term institutionele driehoek duikt op in oktober 1979 in het rapport van de ‘Drie 
Wijzen’ over de Europese instellingen. Het moment houdt verband met de eerste rechtstreekse 
Europese verkiezingen, in juni 1979, waarna het Parlement behalve met de Commissie ook een 
rechtstreekse relatie met de Raad zou verwerven. Zie Jean-Paul Jacqué, ‘L’évolution du triangle 
institutionnel communautaire depuis l’élection du Parlement européen au suffrage universel 
direct’, in: C. Berr e.a., Études de droit des Communautés européennes. Mélanges offerts à Pierre-Henri 
Teitgen, Parijs 1984, 183-208, 183-184. De Duitse minister Fischer heeft het rond 2000 
geprobeerd met de term institutionelle Viereck, waarop de nationale parlementen de vierde punt 
zouden bezetten, maar heeft hiermee geen school gemaakt. 

Een waardevolle semantische analyse van het Europese taalgebruik tot 1970 biedt: N. 
Schumacher, ‘A lexicographer’s guide to political Europe’, Journal of Common Market studies 10 
(1972) 4, 297-313. De auteur bespreekt oorsprong en gebruik in officiële en andere politieke 
teksten van procesmatige begrippen als samenwerking, integratie, eenwording en vereniging en 
van doelbegrippen als Unie, Gemeenschap, Federatie, Confederatie. 
 
De dwang van de discipline Kantoordenken. Als grondlegger van het functionalisme geldt 
David Mitrany, A working peace system. Argument for the functional development of international 
organisations, Londen 1943. De auteur bepleitte het opzetten van internationale technische 
agentschappen die overheidsfuncties zouden overnemen. De territoriale schaal zou volgen uit de 
functie. Afspraken over treinverkeer bijvoorbeeld kon je het beste per continent maken en die 
voor televisie mondiaal. Als stelselmatig functionalist zag Mitrany weinig in gesloten regionale 
organisaties; die zouden slechts het nationalisme van de natiestaat op een hoger niveau herhalen. 
Vandaar zijn latere kritiek op de Gemeenschap, bijvoorbeeld in David Mitrany, ‘Delusion of 
regional unity’, in: Hugh Beesley e.a., Limits and problems of European integration, Den Haag 1963, 
37-46. 

Ernst Haas paste het functionalisme van Mitrany, tegen diens bedoeling in, toe op de 
totstandkoming van een politieke gemeenschap: Ernst B. Haas, The uniting of Europe: political, 
social and economic forces 1950–1957, Stanford 1958. Het resultaat, ‘neofunctionalisme’ genoemd, 
heeft theorievorming en taalgebruik lang gedomineerd, met ‘spill-over’ als grootste 
succesnummer. Voor een getuigenis over de respons in Haastermen gedurende hun Brusselse 
veldwerk in de jaren zestig, zie vier oud-studenten in: John Gerard Ruggie e.a., ‘Transformations 
in world politics: the intellectual contributions of Ernst B. Haas’, Annual review of political science 8 
(2005) 1, 271-296. In een nuttig recent overzicht van theorievorming werd nog opgemerkt: ‘For 
many, neo-functionalism and integration theory are virtual synonyms.’ (Ben Rosamond, Theories 
of European integration, Basingstoke/New York 2000, 50) 
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Voor de intellectuele betrekkingen tussen Commissievoorzitter Walter Hallstein en de 
neofunctionalisten, zie: Jonathan P.J. White, ‘Theory guiding practice: the neofunctionalists and 
the Hallstein EEC Commission’, Journal of European integration history 9 (2003) 1, 111-131. Zeker is 
dat de hoogste baas van de kantoren dit wetenschappelijke corpus kende en hoogachtte. 
Volgens de auteur waren de Haasstudenten Lindberg en Scheingold zelfs van invloed op 
Hallsteins dramatische blufpoker jegens De Gaulle, voorjaar 1965 (zie hfdst. 1, par. 3). 

Een exponent van het midden jaren tachtig heropgeleefde kantoordenken is 
Giandomenico Majone; zie zijn Regulating Europe, Londen/New York 1996, en vele andere 
publicaties. Voorzichtiger is Fritz W. Scharpf, Governing in Europe: effective or democratic?, Oxford 
1999, maar ook deze meent dat resultaatlegitimiteit niet alleen een ‘aanvulling’ maar zelfs een 
‘vervanging’ (188) kan zijn van inspraaklegitimiteit. Andere auteurs uit de governance-school zijn 
Simon Hix, Gary Marks en Liesbeth Hooghe. Het pleidooi van de Commissie, European 
governance: a white paper (COM (2001) 428) verscheen op 25 juli 2001. Voor een politiek-
filosofische analyse van de term governance, zie: Philippe Moreau Defarges, ‘Gouvernance: une 
mutation du pouvoir?’, Le débat (mei-aug. 2001) 115, 165-172.  
 
Statendenken. Het intergouvernementalisme, wetenschappelijke reactie van statenzijde op het 
neofunctionalisme, werd in de jaren zestig vertolkt door de Amerikaanse politicoloog Stanley 
Hoffmann met een beroep op gaullistisch Frankrijk. Kern ervan is een onderscheid tussen hoge 
en lage politiek; zie daarvoor de bibliografie bij dl. II, opening, inclusief twee van Hoffmanns 
vroege systematische essays. Mettertijd sloop de nuance binnen. In 1982, bij de 25ste verjaardag 
van het stichtingspact, moest de Amerikaan erkennen dat de Gemeenschap reële macht had en 
onverwachte veerkracht toonde; het beeld scheen hem ‘complex and messy’. (Stanley 
Hoffmann, ‘Reflections on the nation-state in Western Europe today’, Journal of Common Market 
studies 21 (sept.-dec. 1982) 1/2, 21-37, 21.) 
 De Amerikaan Andrew Moravcsik poogde het beeld weer ‘simpel en opgeruimd’ te 
krijgen, ten gunste van de intergouvernementele stelling dat de Europese samenwerking altijd 
ten dienste van de staten staat. In The choice for Europe. Social purpose and state power from Messina to 
Maastricht, Londen/New York 1998, zich baserend op Franse, Duitse en Britse diplomatieke 
stellingnamen, ontwaart Moravcsik in vijf grote Europese deals steeds hetzelfde patroon: de 
nationale voorkeuren weerspiegelen niet alleen geopolitieke maar ook economische belangen, de 
onderhandelingsuitkomst valt te verklaren uit relatieve macht van de staten, de keuze voor het 
type instellingen is speltheoretisch te duiden vanuit de gezochte mate van verplichting. 
Theoretische conclusies van zijn onderzoek – oorspronkelijk een Harvarddissertatie uit 1992 – 
al getrokken in: Andrew Moravcsik, ‘Preferences and power in the European Community: a 
liberal intergovernmental approach’, Journal of Common Market studies 31 (1993) 4, 473-524. De 
auteur noemt zich liberaal intergouvernementalist omdat hij de primaire drijfveer van de staten 
niet legt bij hun geopolitieke veiligheid, zoals de classic brand, maar bij de welvaart voor hun 
bevolkingen. Een belangrijk kritiekpunt op Moravcsik, zoals Jan Rood terecht opmerkt, is ‘dat 
hij zijn stellingname onderbouwt aan de hand van een beperkt aantal ‘dramatische’ besluiten, die 
gegeven de intergouvernementele setting waarbinnen zij plaatsvinden per definitie door de 
lidstaten worden gedomineerd.’ (Jan Rood, ‘Een einde aan de Europese integratie? 
Kanttekeningen bij het staatscentrisch paradigma in het integratiedebat’, Den Haag 2001, 29n51) 
 Alan Milward verdiepte het intergouvernementalisme in de twee sterke economisch-
historische studies The reconstruction of Western Europe, 1945–1951, Londen 1984 en The European 
rescue of the nation-state, Londen 1992. (Het tweede werk beslaat de periode tot 1957; hoe het 
inmiddels zit met de ‘redding van de natiestaat’ door Europa blijft open.) Milward droeg tevens 
bij aan de vertoogkritiek. Met name legt hij de vinger op de teleologische strekking van veel 
studies naar de beginjaren van de Gemeenschap. Functionalisten en federalisten zouden het 
afsterven van de natiestaat als noodzakelijk voorstellen, de geboorte van Europa als een nieuw 
tijdperk. Te weinig werd volgens Milward opgemerkt hoezeer Monnet, Spaak of De Gasperi, in 
de euroliteratuur als aartsvaders geëerd, vooral de wederopbouw van hun eigen natiestaat 
dienden. (Zie het prachtige hoofdstuk ‘The lives and teachings of the European saints’ in 
Milward, The European rescue, 318-344.) Droog constateert hij elders dat het eenvoudiger is de 
intellectuele geschiedenis van een paar federalistische clubjes te schrijven, waarvan je elke 
snipper papier kunt lezen, dan te begrijpen hoe ‘Europa’ resoneert bij de bevolkingen van de 
natiestaten (Alan Milward, ‘The springs of integration’, in: Peter Gowan & Perry Anderson (ed.), 
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The question of Europe, Londen/New York 1997, 5-20). De ironie wil dat deze criticus van het 
kantoor- en burgervertoog een jaar na verschijning van zijn beste boek werd benoemd tot 
officiële historicus van een van de staten, namelijk in het Cabinet Office van de Britse regering 
(oktober 1993). 
 
Burgerdenken. Voor het politieke belang van Europa’s juridische vorm, zie de vroege studies van 
Weiler: Joseph Weiler, ‘The Community system: the dual character of supranationalism’, 
Yearbook of European law 1 (1981), 267-306 en idem, ‘Community, Member States and European 
integration: is the law relevant?’, Journal of Common Market studies 21 (1982) 1/2, 39-56. (Dit 
laatste was een repliek op Hoffmann, in diens aanwezigheid, bij bovengenoemd symposium ter 
gelegenheid van vijfentwintig jaar verdrag van Rome.) De ‘definitieve’ versie van het argument 
is: J.H.H. Weiler, ‘The transformation of Europe’ in: idem, The constitution of Europe. ‘Do the new 
clothes have an emperor?’ and other essays on European integration, Cambridge/New York 1999, 10-101. 
Dit briljante essay, oorspronkelijk uit 1991, fileert de ‘transformaties’ die de gezamenlijkheid 
sinds 1950 tot 1990 doormaakte. Het is spijtig dat de auteur in later werk blijk geeft van een 
zekere nostalgie naar de Gemeenschap en zijn intellectuele kracht niet op de eigenaardigheden 
van de Unie loslaat. 

Voor de politieke rol van het Hof, zie behalve Weilers ‘The least dangerous branch: a 
retrospective and prospective of the European Court of Justice in the arena of political 
integration’, in: idem, The constitution, 188-218, tevens: Anne-Marie Burley & Walter Mattli, 
‘Europe before the Court: a political theory of legal integration’, International organisation 47 
(1003) 1, 41-76. 
 Voor de wetenschappelijke literatuur over de bouwsteen van een constitutionele orde, 
de Europese burger, zie de literatuur bij dl. III. 
 
Het tribunaal van de gebeurtenissen De beste studies naar de band tussen het historische en 
het politieke oordeel blijven de klassiekers: Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire. 
Essai sur les limites de l’objectivité historique, Parijs 1948 en J.G.A. Pocock, The Machiavellian moment. 
Florentine political thought and the Atlantic republican tradition, Princeton 1975. 

Aron maakt een driedeling in blinde vlekken voor de historiciteit van politiek. Het is té 
verleidelijk deze driedeling niet te verbinden met de drie Europese vertogen, te weten het 
sociaal-wetenschappelijke ‘Europa van de Kantoren’, het idealistische ‘Europa van de Burgers’ 
en het (pseudo)realistische ‘Europa van de Staten’. Aron: ‘Trois illusions empêchent de 
reconnaître l’historicité de toute politique. L’une est celle des scientistes qui imaginent une science 
(de la société ou de la morale) qui permettrait de fonder un art rationnel. L’autre est celle des 
rationalistes qui, plus tributaires qu’ils ne pensent de l’idéal chrétien, admettent sans réserves que 
la raison pratique détermine aussi bien que l’idéal de la conduite individuelle, celui de la vie 
collective. La dernière est celle des pseudo-réalistes, qui prétendent se fonder sur l’expérience 
historique, régularités fragmentaires ou nécessités éternelles, et accablent les idéalistes de leur 
mépris, sans voir qu’ils soumettent l’avenir à un passé moins conçu que reconstruit, ombre de 
leur scepticisme, image de leur propre résignation.’ (Introduction à la philosophie de l’histoire, 324-
325; curs. orig.) Alleen de conclusie, de beperking tot heden, toekomst respectievelijk verleden, 
ontbreekt. 
 
2 Drie Europese sferen 
 
 De buitensfeer Het Europese statengezelschap is het onderwerp van een groot deel 
van de moderne politieke geschiedschrijving. Een symbolische aftrap van dit immense corpus is 
Leopold von Ranke, Die grossen Mächte (1833), een essay over de Europese machtsbalans. De 
kerngedachte, die vanaf de achttiende eeuw voorkomt: ‘Gegen den Anwachs der Macht und des 
politischen Übergewichtes konnten die Mindermächtigen sich vereinigen. Sie schlossen 
Bündnisse, Assoziationen. Dahin bildete sich der Begriff des europäischen Gleichgewichtes aus, 
dass die Vereinigung vieler andern dienen müsse, die Anmassungen (..) zurückzudrängen. (..) In 
grossen Gefahren kann man wohl getrost dem Genius vertrauen, der Europa noch immer vor 
der Herrschaft jeder einseitigen und gewaltsamen Richtung beschützt, jedem Druck von der 
einen Seite noch immer Widerstand von der anderen entgegengesetzt, und bei einer Verbindung 
der Gesamtheit, die von Jahrzehnd zu Jahrzehnd enger und enger geworden, die allgemeine 
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Freiheit und Sonderung glücklich gerettet hat’. (Leopold von Ranke, Die grossen Mächte. Politisches 
Gespräch, Göttingen 1958, 11) 

Twee onderhoudende recente studies over diplomatie en vredescongressen zijn: Lucien 
Bély, L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe – XVIIIe siècles, Parijs 2007 
en Adam Zamoyski, Rites of peace. The fall of Napoleon and the Congress of Vienna, Londen 2007. 
Hoewel de praktijk van de machtsbalans minstens teruggaat tot de Italiaanse Renaissance, 
dateert de term uit de zeventiende eeuw. Hij komt voor bij Hugo de Groot en wordt in het 
Verdrag van Utrecht, dat in 1713 de Spaanse successieoorlogen beëindigde, officieel door de 
staten gebruikt. 

De term ‘Europees volkenrecht’ werd na 1648 gangbaar. De term ‘Europees 
publiekrecht’ komt uit Du droit public de l’Europe fondé sur les traités conclus jusqu’en l’année 1740 
(1746) van de Franse schrijver De Mably en vond ingang in het laat-achttiende-eeuwse politieke 
discours. Het concept is later door Carl Schmitt opgefleurd in het Latijn tot Ius publicum 
europaeum in zijn Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950). 
 De term ‘statengezelschap’ is een verwijzing naar de klassieke sociologische tegenstelling 
gemeenschap versus gezelschap en tegelijk naar de bekende studie The anarchical society. A study of 
order in world politics, New York 1977, van de Australische expert internationale betrekkingen 
Hedley Bull. Deze spreekt van een ‘society of states’ voor de situatie waarin staten zich in 
bepaalde opzichten als deel van een geheel beschouwen (zoals de vroegmoderne Europese 
staten ten opzichte van de niet-Europese staten zeker deden). Voor de Europese politiek werd 
de tegenstelling Gemeenschap/gezelschap eerder benut door Paul Taylor, The limits of European 
integration, Londen 1983. Deze reserveert ‘society’ echter niet voor de buitensfeer, maar voor de 
tussensfeer die hier als ‘ledenkring’ is aangeduid en mist aldus het specifieke van die laatste. 
 Europa als gedeelde culturele en historische ruimte is onderwerp van zeer veel 
literatuur. Voor het ‘idee Europa’, zie, behalve de hierboven onder de oorsprong van staten- en 
burgervertoog genoemde studies, bijvoorbeeld de bloemlezingen Rolf Hellmut Foerster (ed.), 
Die Idee Europa, 1300–1946. Quellen zur Geschichte der politischen Einigung, München 1963 en Pascal 
Ory (ed.), L’Europe? L’Europe, Parijs 1998 (teksten vanaf 1814). In Peter Burke, ‘Did Europe 
exist before 1700’, History of European ideas 1 (1980) 1, 21-29 – een ook overigens uitmuntend 
oprichtingsnummer – betoogt de Britse cultuurhistoricus: ‘‘Europe’ is not only a neutral 
geographical term but a word expressing a sense of group identity, a form of collective 
consciousness not unlike national consciousness, class consciousness, or the sense of belonging 
to a particular age group or generation.’ (21) Burke, geïnteresseerd in mentalités collectives meer dan 
in het ‘idee Europa’, stelt dat de term, na Grieks, incidenteel Romeins en middeleeuws gebruik, 
vanaf einde vijftiende eeuw een opgang maakte en gebruikt wordt door alle grote auteurs 
(Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Shakespeare, Vives). Hij verbindt dit prille bewustzijn met 
drie politieke ontwikkelingen: ten eerste, de inval van machten van buiten, i.c. de Turken (1453), 
ten tweede de ontdekking en exploratie van (nieuwe) niet-Europese ruimtes en culturen, i.c. 
Amerika (1492), ten derde, vanaf de zeventiende eeuw, politiek conflict binnen Europa en de 
dreiging van één heerser over het continent (eerst de Habsburgers, daarna Lodewijk XIV). 
(Waarna Europa zijn vrijheid in de machtsbalans ontdekt.) 

Een bijzonder boek over de ontwikkelings- en ordeningsprincipes van de Europese 
staats- en natievorming sinds de vroege middeleeuwen tot de moderne massademocratieën is 
Stein Rokkan, Staat, Nation und Demokratie in Europa. Die Theorie Stein Rokkans aus seinen 
gesammelten Werken rekonstruiert und eingeleitet von Peter Flora, Frankfurt 2000, met name 123-174. 
(Duitse vertaling van het Engelstalige boek dat het werk van de van origine Noorse politiek 
wetenschapper toegankelijk maakt.) Zeer nuttig is Rokkans begrip van de grens als menselijke 
organisatievorm, vanwege zijn onderscheid in territoriale grenzen (geografische ruimte) en 
sociale grenzen (lidmaatschapsruimte): ‘Die Geschichte der Strukturierung menschlicher 
Gesellschaften lässt sich gewinnbrengend als Interaktion zwischen geographischen Raümen und 
Mitgliedschaftsräumen untersuchen.’ (135) 

Men ziet hierin meteen de begripsmatige moeilijkheid van het Europa van de 
buitensfeer. Het is én een geografische ruimte, het continent, én een lidmaatschapsruimte, het 
‘Europese concert’ van de staten. Van beide liggen de grenzen niet vast, maar ze hangen wel 
nauw samen. Vandaar beweringen als: Rusland, Engeland en Turkije bewogen tussen 1600 en 
1900 naar Europa toe (of bewoog Europa naar hen toe?). Deze conceptuele dubbelheid hebben 
de lid-staten geërfd. Kort gezegd definieerde de Europese Gemeenschap van Zes van 1952 zich 
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als een nieuwe, selectere lidmaatschapsruimte binnen het wijdere Europa, maar bood ze tegelijk 
kans op toegang voor alle staten uit die wijdere kring – welke dat ook mochten zijn of worden. 
Zowel territoriaal als conceptueel was de geografische ‘buitengrens’ uit beeld. In zijn nieuwe 
bestaan als Unie, sinds 1992, is de ledenkring verplicht zichzelf behalve als sociale ruimte ook als 
geografische ruimte te denken. Vandaar dat de Europese kring ongemerkt is gaan functioneren als 
de opvolger van het ‘concert’, onder meer als bewaker van de Europese buitengrens. (Concreet 
voorbeeld: het was in 2008 de Unie die Oekraïne de status van ‘Europees land’ toekende.) 

De grens tussen Europese (lid)staten blijft fundamenteel als politiek ordeningsprincipe. 
Uit ervaring hebben de lidstaten geleerd dat grensgeschillen tussen leden en kandidaten voor 
toetreding van die laatste moeten worden opgelost. De gezamenlijkheid heeft er geen middel 
voor. Denk aan de complicaties vanwege het verdeelde Cyprus bij de huidige 
toetredingsonderhandelingen tussen de Unie en Turkije of aan de langdurig moeizame 
verhoudingen tussen Groot-Brittannië en Spanje vanwege Gibraltar of, nog eerder, aan de 
tussen Bonn en Parijs betwiste status van het Saargebied (een kwestie die niet toevallig met en 
tussen het sluiten van beide Europese stichtingsverdragen van 1951 en 1957 tot een oplossing 
kwam en moest komen, te beginnen met een briefwisseling tussen Schuman en Adenauer over 
het Saargebied op de dag van de ondertekening van het verdrag van Parijs). 
 
De binnensfeer Over de Gemeenschap – de instellingen, de stichters, de verdragen, het beleid, 
het budget, de Commissarissen, de ambtenaren – bestaan ontelbare boeken. Vooraf is al 
genoemd het belang van de verdragen voor het begrip van deze sfeer. Voor het zelfbeeld van de 
stichters en latere bevolkers verlaat men zich het best op memoires en getuigenissen. 

Bij figuren als Schuman, Monnet en Spaak is de wil te breken met de logica van 
machtsbalans en nationale soevereiniteit, die tot tweemaal toe had gefaald bij het voorkomen 
van een vernietigende wereldoorlog, een evidentie. Dit gevoelen is op tal van plaatsen aan te 
wijzen in de rijke interviewbundel Maria Grazia Melchionni & Roberto Ducci, La genèse des 
Traités de Rome. Entretiens inédits avec 18 acteurs et témoins de la négociation, Parijs 2008. Bijvoorbeeld 
bij Spaaks nummer twee bij de verdragsonderhandelingen, de Belgische baron Snoy: ‘Nous en 
avions tout à fait assez, dans les trois pays du Benelux, de servir de champ de bataille entre la 
France et l’Allemagne, pour vider des querelles qui n’étaient pas les nôtres, et qui nous coûtaient 
chaque fois des destructions effroyables. Par conséquent, nous étions pris par l’idée des Etats-
Unis d’Europe.’ (Snoy et d’Oppuers, 25 mei 1984, in: Melchionni & Ducci, La genèse des Traités, 
159-184, 167) 
 Literatuur over het Hof, behalve hierboven, met name te vinden bij dl. I, hfdst. 1, par. 2 
en hfdst. 3, par. 3. Over het Parlement meer bij dl. III, hfdst. 9. Over de Commissie, de enige 
van deze drie instellingen die de auteur van binnenuit kent, kunnen worden genoemd: Jean 
Joana & Andy Smith, Les commissaires européens. Technocrates, diplomates ou politiciens, Parijs 2002 
(uitstekend onderzoek naar verhouding persoonlijke kwaliteiten en institutionele 
eigenaardigheden); de bundel Neil Nugent (ed.), At the heart of the Union. Studies of the European 
Commission, Londen 2000; alsmede het inside-verslag Derk-Jan Eppink, Europese mandarijnen. 
Achter de schermen van de Europese Commissie, Tielt 2007. Dit laatste boek vertelt prikkelend maar 
toch liefdevol over machtsmechanismen en overlevingsstrategieën onder (hoge) ambtenaren 
rond een Commissaris, maar werd bij verschijning binnen Commissie én Parlement en door 
sommige Brusselse journalisten beschouwd als nestvervuiling. Het hoofdstuk over de 
totstandkoming van de postrichtlijn tussen 2000 en 2003 (‘De geliefde van de weduwen’, 131-
170) is verplichte kost voor studenten Europees recht. 

De bedenker van de naam ‘Gemeenschap’, voor wat op 9 mei 1950 bij gebrek aan beter 
nog een ‘pool’ voor kolen en staal, een ‘consortium’ of een ‘organisatie’ werd genoemd, was de 
hoogleraar Carl Ophüls, namens de Duitse delegatie lid van de juristengroep in de 
onderhandelingen voor het mijnbouwverdrag. Het woord had in het Duits de sterke connotatie 
van een organisch geheel en paste ook bij Schumans visie van een ‘samensmelting’ van 
belangen. Zie: C.F. Ophüls, ‘Zwischen Völkerrecht und staatlichem Recht. Grundfragen des 
europäischen Rechts’, Juristen-Jahrbuch 4 (1963/1964) 137-162, 154, bevestigd door: Walter 
Hallstein, ‘Zu den Grundlagen und Verfassungsprinzipien der Europäischen Gemeinschaften’, 
in: Walter Hallstein & H.-J. Schlochauer (ed.), Zur Integration Europas. Festschrift für Carl Friedrich 
Ophüls, Karlsruhe 1965, 1-18, 1. 
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De tussensfeer Over de ledensfeer, op de wijze zoals hier opgevat, is nauwelijks geschreven. 
Vermoedelijk hebben haar ongrijpbaarheid en tegenstrijdigheid, als ook ideologische 
vooroordelen van zowel communautaire als intergouvernementele zijde, de waarneming 
verhinderd. 

Toch was deze tussenwereld voor wie wilde zichtbaar vanaf dag één, in de Raad. Een 
vroege en scherpzinnige juridische analyse van door de Raad genomen besluiten in het kader 
van het verdrag maar er buiten om biedt: J.H. Kaiser, ‘Die im Rat vereinigten Vertreter der 
Regierungen der Mitgliedstaaten’, in: Hallstein & Schlochauer, Zur Integration Europas, 107-124. 
De auteur telde voor de drie Gemeenschappen samen van oprichting tot moment van schrijven 
64 besluiten genomen door de ‘in de Raad verenigde regeringsvertegenwoordigers van de 
lidstaten’. Tevens wijst Kaiser op de juridische specificiteit van de ledensfeer, halverwege 
volkenrecht en Gemeenschapsrecht. Een van deze besluiten, het zogenaamde versnellingsbesluit 
uit 1960, was eerder uitgebreid beschreven in: Leon N. Lindberg, The political dynamics of European 
economic integration, Stanford 1963, 167-205, juridische analyse op 182-183. Voor een precieze 
analyse van een recent besluit uit dezelfde categorie, zie: T.W.B. Beukers, ‘The invisible 
elephant. Member States’ collective involvement in the appointment of the Barroso 
Commission’, European constitutional law review 1 (2005), 217–225. De kwalificatie ‘onzichtbaar’ is 
zeer treffend. 

In 1966 formuleerde genoemde Kaiser de gedachte van de gezamenlijke lidstaten als 
Europa’s constituerende macht, in het briljante: J.H. Kaiser, ‘Das Europarecht in der Krise der 
Gemeinschaften’, Europarecht 1 (1966) 1, 4-24, met de onverbiddelijke conclusie (23): ‘Die 
Gesamtheit der Mitgliedstaaten steht über den Gemeinschaften.’ Een zeldzaam juridisch 
handboek dat de lidstaten gezamenlijk wel als ‘instelling’ opvoert is W.T. Eijsbouts, J.H. Jans & 
F.O.W. Vogelaar, Europees recht; algemeen deel, Groningen 2006, 35-38. De auteurs beperken zich 
(uit de aard der opdracht) tot het verdragsmatige handelen van de lidstaten gezamenlijk. 
 
Een vroeg werk over de Europese buitenlandpolitieke samenwerking, het eerste beleidsveld van de 
ledenkring buiten het verdrag, is Philippe de Schoutheete, La coopération politique européenne, 
Brussel 1980. De auteur was er nauw bij betrokken, als Belgisch diplomaat in Bonn en Brussel 
en proche van Etienne Davignon, de opsteller van het rapport uit 1970 dat het wantrouwen 
tussen de Franse en de Gemeenschapsgezinde diplomaten slechtte. Studies erover zijn David 
Allen e.a. (eds.), European political cooperation: towards a foreign policy for Western Europe, Londen 1982 
en Alfred Pijpers e.a., European political cooperation in the 1980s. A common foreign policy for Western 
Europe?, Dordrecht 1988.  

Voor het andere vroege (informele) beleidsveld van de kring, de monetaire 
samenwerking uit de jaren zeventig en tachtig, zie van de Nederlandse centrale bankier André 
Szász, De euro. Politieke achtergronden van de wording van een munt, Amsterdam 2001, 31-103 alsmede 
de contemporain historicus P. Ludlow, The making of the European Monetary System. A casestudy of 
the politics of the European Community, Londen 1982. Szász trekt grote lijnen en maakt ze levend 
door sprekende details, Ludlows boek vindt zijn kracht in focus op het jaar 1978, waarin 
Giscard en Schmidt, met de Britse premier Callaghan en de (Britse) Commissievoorzitter 
Jenkins, het Monetaire Stelsel (her)opzetten. 
 
De Toppen en Europese Raad, hoogste uitdrukking van de tussensfeer, kregen meteen veel 
aandacht van journalisten – gevoelig voor plaatsen van zichtbare publieke macht – maar 
beduidend minder van wetenschappers. In vergelijking met de boekenkasten over Commissie, 
Parlement, Hof en zelfs de gewone Raad bleef het forum van de gezamenlijke nationale leiders 
veronachtzaamd, terwijl het naar veler oordeel tot het machtscentrum van de Unie is 
uitgegroeid. ‘To take only two examples: a four-hundred page book purporting to give a 
comprehensive account of the political system of the European Union, deals with the European 
Council in two pages. This, however, is one page more than another recent treatise on decision-
making in the European Union’ (Peter Ludlow, The Laeken Council, Brussel 2002, 5; de auteur 
verwijst naar: Simon Hix, The political system of the European Union, Londen 1999 en John Peterson 
& Elizabeth Bomberg, Decision-making in the European Union, Basingstoke/New York 1999). Peter 
Ludlow ontwikkelde zich tot onbetwiste chroniqueur van de Europese Raad. Na 
bovengenoemd boek uit 1982 over de oprichting van het Monetaire Stelsel vanuit de Europese 
Raad – van een belangrijk besluit waren in dit toch al informele gremium slechts drie personen 



 280 

op de hoogte! (93) – verloor hij zijn fascinatie niet, getuige een informatieve reeks van 
commentaren en boeken over afzonderlijke Europese Raden uit de jaren 1990 en 2000. In zijn 
inleidende beschouwing in het ‘Laeken’-boek spreekt Ludlow van ‘a European government’ (3). 
Een vroege analyse, die de tand des tijds verbluffend doorstaat, zijn de ‘Premières réflections sur 
le Conseil européen’ van de hand van de langjarige secretaris-generaal van de Commissie, Emile 
Noël, in zijn Les rouages de l’Europe. Comment fonctionnent les institutions de la Communauté européenne, 
Brussel/Parijs 1976, 43-54. Een decennium later schreven twee politieke wetenschappers Simon 
Bulmer & Wolfgang Wessels, The European Council. Decision-making in European politics, 
Basingstoke/Londen 1987; voor hen was de ‘evolution into the most politically authoritative 
institution of the EC’ (2) evident. Voor een juridische analyse van de ‘innesteling’ van de 
Europese Raad in de Gemeenschapsstructuur, zie: W.T. Eijsbouts, ‘De Raad van 
Opperhoofden. Over het regeringsstelsel van de Unie’, in: A.K. Koekkoek (ed.), Bijdragen aan een 
Europese Grondwet. Staatsrechtconferentie 2000, Deventer 2000, 59-87. Een uitgebreide studie naar 
ontstaan en functioneren van het gremium, mede gebaseerd op journalistieke observatie sinds 
1970, is het proefschrift van Jan Werts, The European Council, Atlanta/Amsterdam 1992. Terwijl 
de auteur in 1992 nog aarzelde het beestje te typeren (‘Its legal nature and form are still 
extremely nebulous’, 175), is hij in de geactualiseerde, gelijknamige publiekseditie (Londen 2008) 
stelliger. Werts besteedt veel aandacht aan de juridische vorm van de interactie tussen de 
instellingen dus aan de manier waarop de Europese Raad krachten ‘naar binnen’ kan geleiden; 
zijn beide boeken bevatten tevens nuttige overzichten van de belangrijkste gebeurtenissen per 
Top. Bij de betreffende boekpresentatie (Den Haag, 15 oktober 2008; ongepubliceerd 
manuscript) stelde de Nederlandse oud-minister van buitenlandse zaken Ben Bot: ‘de Europese 
Raad ontleent zijn kracht en gezag misschien wel het meest aan het feit dat hij geen deel 
uitmaakt van de officiële institutionele structuur’, want: ‘het Europese paard [van de 
Gemeenschap] moest soms wat in toom worden gehouden, maar had soms juist wat aansporing 
nodig.’ 
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I HET GEHEIM VAN DE TAFEL 
 
 De overgang naar de meerderheid  
 Voor de opvattingen van de klassieke natuurstaatdenkers over stichting, veto en 
meerderheid – hun werken in vele edities beschikbaar – zie met name: Thomas Hobbes, 
Leviathan, 1651, hfdst. 13 en 16-18; John Locke, Second treatise of government, 1690, hfdst. 2 en 8; 
Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 1762, hfdst. I.5, I.6, II.7 en IV.2 en idem, Considérations 
sur le gouvernement de Pologne, 1771, hfdst. 9.  
 De analogie tussen de natuurstaat en de eigentijdse buitenlandpolitieke jungle werd door 
de natuurstaatdenkers zelf benadrukt. Zo weerlegde Locke de kritiek op de natuurstaatgedachte 
als volgt: ‘It is often asked as a mighty objection, where are, or ever were there any men in such a 
state of nature? To which it may suffice as an answer at present, that since all princes and rulers of 
independent governments all through the world, are in a state of nature, it is plain that the world 
never was, nor ever will be, without numbers of men in that state.’ (Locke, Second treatise, hfdst. 
2, curs.orig.) Zie ook Hobbes, Leviathan, hfdst. 13. Begin negentiende eeuw sprak de parallel nog 
vanzelf, blijkens G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 333. 
 De moeilijkheid uit de natuurstaat te geraken werd door Rousseau als volgt 
geformuleerd: ‘Omdat elk individu enkel en alleen die vorm van bestuur waardeert die strookt 
met zijn eigenbelang, ziet hij moeilijk welke voordelen hij uit de voortdurende beperkingen die 
door goede wetten worden opgelegd kan behalen. Om een ontluikend volk de gezonde 
beginselen van de politiek te laten waarderen en de grondregels van de staatsraison te laten 
volgen, zou het gevolg moeten kunnen worden tot de oorzaak. Het maatschappelijk besef, dat 
het maaksel van de institutie hoort te zijn, zou zelf aan de institutie ten grondslag moeten liggen, 
en de mensen zouden voorafgaand aan de wetten reeds moeten zijn wat ze door de wetten 
horen te worden.’ (Rousseau, Du contrat social, II.7) Volgens hem kon deze vicieuze cirkel alleen 
worden doorbroken door geweld of een beroep op een goddelijke macht. 
 De hypothese van de uittreding uit de natuurtoestand in een ver verleden werkte voor 
Hobbes c.s. tegelijk als verklaring en als rechtvaardiging van de politieke orde. Sinds men getuige 
was van stichtingen in het heden, dus in elk geval sinds de Amerikaanse en Franse revoluties van 
1787 en 1789, werkte de verklaring niet meer en dient de hypothese alleen nog de morele 
rechtvaardiging van de staat. Dit geeft het gebruik van de natuurtoestand in de twintigste-
eeuwse politieke filosofie iets droogs, onhistorisch. Te denken valt aan het zeer invloedrijke 
John Rawls, A theory of justice, Massachusetts 1971 met zijn ‘sluier van onwetendheid’ of aan 
Robert Nozick, Anarchy, state, and utopia, New York 1974, 3-146. Welke positie men ook in dit 
politiek-filosofische debat over een rechtvaardige orde inneemt, het gedeelde kader is een 
individualistisch contractdenken dat niet goed raad weet met het historische ontstaan van de 
staat. De stichting blijft onbegrepen, de échte sprong uit de natuurtoestand een mysterie. 
 Een scherp oog voor deze blinde vlek toonde Samuel P. Huntington, Political order in 
changing societies, New Haven/Londen 1968. Huntingtons boek was niet toevallig een onderzoek 
naar de instabiliteit van pril onafhankelijke en zich snel moderniserende niet-westerse staten in 
de jaren 1950 en 1960, waar burgeroorlogen en staatsgrepen wél een levende realiteit waren en 
waar pijnlijk zichtbaar werd dat vrijheden en rechten alleen kunnen bestaan binnen een legitieme 
publieke orde. Onder invloed van het westerse fiasco in Afghanistan en Irak groeit de 
empirische belangstelling voor staatsvorming de laatste jaren opnieuw. Een goede graadmeter, 
gezien het talent van de auteur de intellectuele modes een stap voor te zijn, is Francis Fukuyama, 
State building. Governance and world order in the 21st century, New York 2004. 
 De vicieuze cirkel tussen volk en staat waar elke echte stichting in gevangen zit, is wel 
briljant becommentarieerd in Hannah Arendt, On revolution, New York 1963, 141-214. De grote 
theoretica van het begin schrijft over de Amerikaanse stichters: ‘The very fact that the men of 
the American Revolution thought of themselves as ‘founders’ indicates the extent to which they 
must have known that it would be the act of foundation itself, rather than an Immortal 
Legislator or self-evident truth or any other transcendent, transmundane source, which 
eventually would become the fountain of authority in the new body politic.’ Haar conclusie: ‘It 
is futile to search for an absolute to break the vicious circle in which all beginning is inevitably 
caught, because this ‘absolute’ lies in the very act of beginning itself.’ (204) Het is een goede 
intellectuele aansporing voor deze geschiedenis van een Europees begin. 
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1 DE OVERSTAP 
 
1 Aan tafel 
 
 Voor de onderhandelingen van het eerste stichtingspact in de zomer van 1950, zie van 
de Nederlandse onderhandelaar (met Franse coauteur): Dirk Spierenburg & Raymond Poidevin, 
Histoire de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Une expérience 
supranationale, Brussel 1993, 7-52. Analytisch goed en precies is: Hanns Jürgen Küsters, ‘Die 
Verhandlungen über das institutionelle System zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl’, in: Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 1950–51/Beginnings of the 
Schuman-Plan, Baden-Baden 1988, 73-102. Zie van andere hoofdrolspelers: Monnet, Mémoires, 
373-392 en Adenauer, Erinnerungen I, 409-426, die zelf de anekdote vertelt van de 
verdragsondertekening op een witte bladzijde. Voor verdere achtergrond van het Schumanplan 
en de Parijse onderhandelingen, alsmede voor de onderhandelingen van het verdrag van Rome 
(1955–1957), zie de bibliografie bij hfdst. 4, par. 1 en par. 3. 
 Over ontstaan, plaats en werking van het ambassadeurscomité (Coreper), zie het 
juridische proefschrift Jaap de Zwaan, The Permanent Representatives Committee. Its role in European 
Union decision-making, Amsterdam 1995. Communautaire bezwaren uit de beginjaren ertegen – bij 
de Commissie al snel afnemend, bij het Parlement van langere duur – uiteengezet in: S. Patijn, 
De uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement, Rotterdam 1973, 16-18; deze noemt de 
‘vele filippica’s’ (181n62) van afgevaardigde Van der Goes van Naters begin jaren zestig. Recent 
over plaats in de Raad: Fiona Hayes-Renshaw & Helen Wallace, The Council of Ministers, 
Basingstoke/New York 2006, 72-82, Martin Westlake & David Galloway, The Council of the 
European Union, Londen 2006, 201-216. 
 De eerste theoreticus die de paradoxale ontwikkeling van Europa in de jaren zestig – 
juridische federalisering onder aanvoering van het Hof versus politieke confederalisering onder 
druk van De Gaulle – overtuigend duidde, was Weiler in J.H.H. Weiler, ‘Community, Member 
States and European integration: Is the law relevant?’, Journal of Common Market studies 21 (1982) 
1/2, 39-56. Hij bracht de momenten van besluitvorming en van naleving samen als twee fasen 
in één proces. Het argument is verder ontwikkeld in idem, ‘The transformation of Europe’ 
(1991), later opgenomen in idem, The Constitution of Europe, 10-101, met name 16-39. Daar lost 
Weiler de paradox op met een elegant beroep op Hirschmans model van exit en voice: zodra de 
juridische uitweg was afgesloten eisten de staten een stem op. Ook Weiler miskent echter dat 
zowel de juridische voorrang van het Europese recht als de noodzaak van consensus bij de 
politieke besluitvorming een keuze was voor de sterkste gezamenlijke binding. 
 
2 De geest 
 
 Het relaas van de coup van het Europese Hof van Justitie in 1963–1964 is gebaseerd op 
arrest 26/62 van 5 februari 1963, Van Gend & Loos/Administratie der Belastingen en arrest 
6/64 van 3 juni 1964, Costa/ENEL, zoals met conclusies van de advocaten-generaal Römer 
respectievelijk Lagrange opgenomen in Recueil de la jurisprudence de la Cour des Communautés 
européennes 9 (1963), 3-59 en 10 (1964), 1141-1199. Elk handboek Europees recht bespreekt deze 
klassiekers, zie goed en uitgebreid Anthony Arnull, The European Union and its Court of Justice, 
Oxford 2006, 159-183. Een vroege, invloedrijke constitutionele duiding: Eric Stein, ‘Lawyers, 
judges and the making of a transnational constitution’, American journal of international law 75 
(1981) 1, 1-27. (Deze leermeester van Joseph Weiler werd in 1913 geboren in Bohemen in het 
Oostenrijks-Hongaarse rijk, studeerde als Tsjech aan de Karelsuniversiteit van Praag en vertrok 
in 1939, net op tijd, naar de Verenigde Staten waar hij, Amerikaan geworden, op het State 
Department werkte en hoogleraar rechten werd aan Ann Arbor.) 
 Interpretaties van Van Gend & Loos als moment van stichting en bluf: W.T. Eijsbouts, 
Het verdrag als tekst en als feit, Amsterdam 2002, 11-12 en Hans Lindahl, ‘Acquiring a Community: 
The acquis and the institution of European legal order’, European law journal 9 (2003), 433-450. 
De laatste schrijft zeer juist over het gebruik van de tijd door het Hof: ‘The very act which gives 
rise to a novel and autonomous European legal order transfers the birth of this order, as novel 
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and autonomous, to the past, and then goes ahead to assert that direct effect is but an 
‘implication’ of the origin. But as the Member States, when signing the Treaty of Rome, in no 
way understood themselves to be instituting an autonomous legal order, Van Gend & Loos refers 
back to ‘a past which never has been a present’.’ (439) (De verwijzing is naar Merleau-Ponty.) 
 Voor het zelfbeeld van het Hof ten tijde van zijn coup, zie de president in A.M. Donner, 
‘The constitutional power of the Court of Justice of the European Communities’, Common 
Market law review 11 (1974) 1, 127-140 en een Frans lid (later president) in Robert Lecourt, 
L’Europe des juges, Brussel 1976, met name 250-298. Met een mooi beeld schrijft Donner over 
Van Gend & Loos dat het Hof ‘het raam opengooide’ van een kamer die de regeringen liever 
hadden gereserveerd voor diplomatieke onderhandeling en geschillenbeslechting tussen 
regeringen en Gemeenschapsinstellingen (132). Lecourts beste understatement: ‘le juge n’a rien 
inventé.’ (305) 
 Voor de aanvaarding van het beginsel van voorrang van Europees recht door de hoogste 
hoven in België (1971), Italië (1973), Duitsland (1974, met uitzondering van grondrechten) en 
Frankrijk (1975) zie Lecourt, L’Europe des juges, 289-298 en J. Mertens de Wilmars, ‘Het aandeel 
van de Belgische juristen in de totstandkoming van de Europese Gemeenschappen’, in: C.H. 
Nothomb e.a., De rol der Belgen en van België bij de Europese opbouw, Brussel 1981, 145-165. 
 Latere toetreders tot de Gemeenschap lieten zich niet door het Hof overbluffen, maar 
verplichtten zich tevoren ‘any decision or expression of opinion by the European Court’ 
betreffende de betekenis en werking van het verdrag te onderschrijven, zoals sectie 3 (2) van de 
Britse European Communities Act uit 1972 bepaalde. Toch dienden ook daar de hoogste hoven 
zich over het voorrangsbeginsel uit te spreken. Bij die gelegenheid, in 1974, vond de Britse 
Master of the Roll Lord Denning een krachtige metafoor: ‘the Treaty is like an incoming tide. It 
flows into the estuaries and up the rivers. It cannot be held back’. In Groot-Brittannië blijft dit 
debat levendig, vanwege de historisch gegroeide identificatie van de nationale soevereiniteit met 
het eigen Parlement als hoogste wetgevende instantie; voor een juridische analyse, zie Jan 
Herman Reestman, ‘The sovereignty of Parliament after the entry of the United Kingdom into 
the European Communities: past or future?’, Yearbook of European studies 1 (1988), 149-178. Ook 
het verschil tussen de continentale en Engelse rechtsculturen gaf frictie, zo erkende de eerste 
Britse rechter aan het Europese Hof in een boeiende lezingenreeks. Over de in Van Gend & 
Loos uitgeroepen rechtsorde zei hij tegen zijn Londense publiek: ‘I agree that the announcement 
of a new legal order recalls more the oratory of a Jacobin demagogue than the measured 
statement of a court of law.’ (Lord Mackenzie Stuart, The European Communities law, Londen 
1977, 4.) Zelf kwam de Judge deze cultuurstrijd te boven, want verderop in zijn betoog 
rechtvaardigt hij de stap van het Hof op de gebruikelijke gronden. 
 Het in 2004 door de Vijfentwintig ondertekende grondwetsverdrag bepaalde in art. I-6: 
‘De Grondwet en het recht dat de instellingen van de Unie bij de uitoefening van de haar 
toegedeelde bevoegdheden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten.’ Deze 
bekroning van het voorrangsbeginsel, tijdens de onderhandelingen toch al een punt van zorg in 
Londen en Kopenhagen, ging ten onder met het constitutionele idee zelf. Voor het 
Lissabonverdrag uit 2007 beperkten de lidstaten zich tot een verklaring over de jurisprudentie 
van het Hof betreffende voorrang (Verklaring 17). 
 
3 De lege stoel 
 
 Een eerdere versie van hfdst. 1, par. 3 is gepubliceerd in European constitutional law review 
4 (2008) 1, 98-126; de auteur dankt redacteur Jan Herman Reestman en vertaler Jeremy B. 
Bierbach voor hun commentaar.  
 
Crisis en compromis. Het feitenrelaas van de lege-stoel-crisis tot en met de akkoorden van 
Luxemburg is gebaseerd op (1) officiële documenten, (2) verslagen van tijdgenoten, (3) 
historische studies en (4) memoires en getuigenissen. 

Documenten: het Bulletin EEC, jaargangen 1965 en 1966, bevat officiële verklaringen en 
perscommuniqués van Raad, Commissie en Parlement, het Franse communiqué van 1 juli 1965, 
de verklaring van de Vijf van 26 oktober, de tekst van het akkoord van 29 januari 1966, korte 
weergave van persconferenties na Raadsvergaderingen. Auteur beschikt tevens over 
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ongepubliceerde kopieën van het uitgebreide, door het Raadssecretariaat opgestelde verslag van 
de beslissende vergaderingen te Luxemburg, 17–18 en 28–29 januari 1966. 

Contemporaine verslagen: John Lambert, ‘The constitutional crisis 1965–66’, Journal of 
Common Market studies 4 (1966) 3, 195-228 en John Newhouse, Collision in Brussels. The Common 
Market crisis of 30 June 1965, Londen 1967. Beide auteurs putten uit journalistieke bronnen; 
Lambert is goed ingevoerd in Commissiekringen en Newhouse, een Amerikaan met standplaats 
Parijs, heeft veel oog voor de driehoek Parijs, Bonn, Washington. 

Historische studies: rijk is Jean-Marie Palayret e.a. (eds.), Visions, votes and vetoes. The 
empty chair crisis and the Luxembourg Compromise forty years on, Brussel 2006. De bundel bevat onder 
meer reconstructies van gebeurtenissen en motieven per lidstaat op basis van diplomatieke 
archieven; waardevolle bijdragen van Türk over Duitsland, Palayret over Frankrijk en Harryvan 
over Nederland. Een analyse van de crisis in de context van de gespannen jaren 1963–1969 
biedt N. Piers Ludlow, The European Community and the crises of the 1960s. Negotiating the Gaullist 
challenge, Londen/New York 2006. 

Memoires: Couve de Murville, Une politique étrangère, 329-339; Spaak, Combats inachevés, II 
407-414; Marjolin, Le travail d’une vie, 343-353; Peyrefitte, C’était De Gaulle, I en II, passim; de 
Duitse staatssecretaris Rolf Lahr, ‘Die Legende vom ‘Luxemburger Compromiß’’, Europa-Archiv 
8 (1983) 223-232. Commissievoorzitter Hallstein schreef geen memoires; zijn visie over 
Europese eenwording en meerderheid in Walter Hallstein, United Europe. Challenge and opportunity, 
Cambridge Ma./Londen 1962 en idem, Die Europäische Gemeinschaft, Düsseldorf/Wenen 1974, 
met name 62-73. Zie tevens de zuiver juridische analyse van de dichtbij Hallstein staande 
rechtsgeleerde C.F. Ophüls, ‘Die Mehrheitsbeschlüsse der Räte in den Europäischen 
Gemeinschaften’, Europarecht 1 (1966) 3, 193-229. Deze ‘bewees’ dat het veto het einde van de 
Gemeenschap betekende en eigenlijk onmogelijk was. 
 
Passage. De term ‘constitutionele crisis’ werd reeds in 1966 gebruikt door: Joseph H. Kaiser, 
‘Das Europarecht in der Krise der Gemeinschaften’, Europarecht 1 (1966) 1, 4-24, 23 
(‘Verfassungkrise’) en Lambert, ‘The constitutional crisis’. 
 Voor de rol van de Commissie in de lege-stoel-crisis, zie: Nina Heathcote, ‘The crisis of 
supranationality’, Journal of Common Market studies 5 (1966) 2, 140-171; Karlheinz Neureither, 
‘Transformation of a political role: reconsidering the case of the Commission of the European 
Communities’, Journal of Common Market studies 10 (1972) 3, 233-248; N. Piers Ludlow, ‘De-
Commissioning the empty chair crisis. The Community institutions and the crisis of 1965–
1966’, in: Palayret, Visions, votes and vetoes, 79-96. 
 Voor de geheime constitutionele eed van de Vijf van oktober 1965, zie Newhouse, 
Collision in Brussels, 141-142. ‘This changes everything’, citeert deze een Franse diplomaat. 
Overigens was met de weigering van de Vijf het stichtingspact als regeringen onder elkaar te 
herzien het debat hierover onder juristen niet beslecht. Het Europees Hof vond in 1976 
gelegenheid uit te spreken dat verdragswijziging uitsluitend volgens de verdragsregels kan 
plaatsvinden (arrest Defrenne-II), maar overtuigde niet allen. Voor een intergouvernementele 
interpretatie en een communautaire repliek uit 1980, zie Marguerite Deliège-Sequaris, ‘Révision 
des traités européens en dehors des procédures prévues’ en Jean-Victor Louis, ‘Quelques 
considérations sur la révision des traités instituant les Communautés’, in Cahier du droit européen 
16 (1980), 539-552 resp. 553-558. 
 
Interpretaties. Het (communautaire) dédain voor het Compromis van Luxemburg als hoogstens 
een agreement to disagree zij geïllustreerd met vijf voorbeelden door de tijd heen: 
- ‘selbst zu einer (..) politischen Minimallösung ist es nicht gekommen. In der Grundsatzfrage 
der Mehrheitsbeschlüsse enthält das Kommuniqué weder ein gentlemen agreement noch ein 
konform abgestimmtes Arrangement, sondern eine Konfrontation widersprechender Auffassungen’ 
(Ophüls, ‘Die Mehrheitsbeschlüsse’, 1966); 
- ‘Te Luxemburg was men het dus alleen eens over het feit dat men het niet eens kon worden’ 
(Paul Van de Meerssche, De Europese integratie, 1945–1970, Leuven 1971, 258); 
- ‘Il n’y a toujours pas de ‘compromis’ de Luxembourg. Il y a simplement un constat de 
désaccord, ou tout au plus accord pour constater le désaccord’ (Emile Noël, ‘Réflexions sur le 
processus de décision dans le Conseil des Communautés européennes’, in: Claude Berr e.a., 
Mélanges offerts à Pierre-Henri Teitgen, Parijs 1984, 345-354, 346); 
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- ‘(..) qui est généralement connu sous le nom de ‘compromis’ de Luxembourg. En réalité, plus 
que d’un compromis véritable, il s’agissait plutôt d’une juxtaposition des différentes thèses’ 
(Bino Olivi & Alessandro Giacone, L’Europe difficile. La construction européenne, Parijs 2007, 90); 
- ‘a short declaration (..) which amounted to an agreement to disagree’ (Desmond Dinan, Ever 
closer Union. An introduction to European integration, Basingstoke/New York 2006, 51). 
Deze opsomming zou met honderden vergelijkbare opmerkingen zijn aan te vullen. 
 Toch zijn er ook positievere interpretaties van het akkoord. Onder juristen is de 
opvatting van het Compromis van Luxemburg als ‘constitutionele conventie’ vroeg geopperd in 
Kaiser, ‘Das Europarecht’, 24, en uitgebreid verdedigd in Thomas Beukers, ‘To agree or not to 
agree’. Twee gevallen van constitutionele praktijk in de EU, doctoraalscriptie Universiteit van 
Amsterdam 2004. Het Compromis – net als de Europese Raad – als inbreuk van oude 
diplomatieke praktijken in het gemeenschapsleven in het sterke C.A. Colliard, ‘L’irréductible 
diplomatique’, in: Berr e.a., Mélanges Teitgen, 109-126, met name 124-126. Voor een instemmende 
politicoloog, zie Paul Taylor, The limits of European integration, New York 1983: ‘The Luxemburg 
Accord proved to be a durable and realistic arrangement’ (40). Ook historici hebben zich niet 
verbaasd getoond over de plaats en duurzaamheid van het Compromis, zie bijvoorbeeld in 
algemene zin Alan S. Milward & Vibeke Sorensen, ‘Interdependence or integration? A national 
choice’, in: Alan S. Milward e.a., The frontier of national sovereignty. History and theory 1945–1992, 
Londen/New York 1993, 1-32. 
 
Doorwerking van het Compromis. Voor (elementen uit) het standaardrelaas van de nageschiedenis 
van het Compromis tussen 1966 en 1987 – heerschappij, neergang en vermeend happy end van 
verdragsrechtelijke zuiverheid – zie: W. Nicoll, ‘The Luxembourg Compromise’, Journal of 
Common Market studies 23 (1984) 1, 35-43 (deze hoge ambtenaar op het Raadssecretariaat wees op 
het bijeffect van het zich in de Raad opstapelende werk); De Ruyt, L’Acte unique, 112-118; 
Anthony L. Teasdale, ‘The life and death of the Luxembourg Compromise’, Journal of Common 
Market studies 31 (1993) 4, 567-579; Hayes-Renshaw & Wallace, The Council of Ministers, 259-299. 
De stemming van 18 mei 1982 vanuit het perspectief van de overstemde Britten in Wall, A 
stranger in Europe, 9-17. Een sprekend verslag van de ambiance in Straatsburg tijdens Mitterrands 
Europese geloofsbelijdenis uit mei 1984 in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 mei 1984, ‘Der 
verblüffende Wandel Präsident Mitterrands: Die Erfinder des Vetos in der Gemeinschaft wollen 
davon abkommen’. De Europese Akte, per 1 juli 1987 van kracht, voorzag voor vijf 
verdragsartikelen een meerderheidsbepaling: behalve het nieuw ingevoegde art. 100A EEG voor 
interne-markt-wetgeving betrof het de bepalingen voor vrij verkeer van werknemers, diensten 
en kapitaal (oud art. 49, 59 en 70 EEG) alsmede voor lucht- en zeevaart (oud art. 84 EEG). 

Voor het Compromis na 1987 als een schim boven de onderhandelingstafel, interview 
met Jean-Paul Jacqué door auteur, 24 juli 2008, en Jean-Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union 
européenne, Parijs 2001, 272. De auteur was directeur van de juridische dienst van het 
Raadssecretariaat en zat in die hoedanigheid jarenlang bij de ambassadeursvergadering aan tafel. 
Ook volgens een aanwezige Nederlandse landbouwminister (1994–1998) zweefde het 
Compromis steeds onuitgesproken boven tafel in de landbouwraad (Jozias van Aartsen, gesprek 
met auteur, 12 september 2007). 

Informatie over de Gibraltarkwestie die in 1999 de Spanjaarden het ‘Luxemburgse veto’ 
deed inroepen tegen een luchtvaartrichtlijn ontleend aan schriftelijke mededelingen door 
Thomas Beukers aan auteur, 11 september 2008, op basis van diens ongepubliceerd 
onderzoeksmateriaal voor een dissertatie Europees recht, Universiteit van Amsterdam (2009). In 
dezelfde periode sleepte Spanje het ‘Gibraltar’-argument met de haren erbij om de Europese 
overnamerichtlijn tegen te houden. Dit werd minder geapprecieerd, maar mede daardoor werd 
de zaak tussen juni 1999 en juni 2000 in de Raad opgehouden. Zie ook: The Independent, 20 juni 
1999, ‘Spain blocks EU’s merger reform’. Voor een precedent uit 1987 (nota bene in de week na 
de inwerkingtreding van de Europese Akte), zie: The Washington Post, 2 juli 1987, ‘EC measure to 
ease consensus takes effect; dispute raises fear that dream of European unity is fading’; The 
Times 3 juli 1987, ‘González plan to avoid clashes with Britain’; The Guardian, 3 december 1987, 
‘Rock talks take a pounding’. 

De gegevens over de Poolse suikerbietenzaak uit november 2005/februari 2006 zijn 
ontleend aan: interview met Jacqué, 24 juli 2008; schriftelijke mededelingen Thijs van der Plas 
(juridisch adviseur Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Unie) aan auteur, 11 
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augustus en 8 september 2008; AP, 24 november 2005, ‘EU strikes landmark deal to reform 
sugar market; Polish News Bulletin, 21 februari 2006, ‘Poland opposes EU sugar market reform’; 
Agra Europe, 24 februari 2006, ‘Sugar reform legally adopted after Polish ‘veto’ scare’. 
 
 
2 DE SPRONG 
 
1 Een toverspreuk 
 
 Het relaas van de ratificatie van de Amerikaanse grondwet van 1787, met de bijzondere 
rol van artikel VII, is gebaseerd op: Bernard Bailyn (ed.), The debate on the Constitution. Federalist 
and Antifederalist speeches, articles and letters during the struggle over ratification, 2 dln., New York 1993; 
Alexander Hamilton, John Jay & James Madison, The Federalist Papers, Charles R. Kesler & 
Charles Rossiter (ed.), New York 1999; R. Ketcham (ed.), The Anti-Federalist Papers and the 
Constitutional Convention debates, New York 1986; Forrest McDonald, E pluribus unum. The formation 
of the American Republic, Indianapolis 1979; Michael Lienesch, New order of the ages. Time, the 
constitution and the making of modern American political thought, Princeton 1988; Cecelia Kenyon, 
‘Introduction to ‘The Antifederalists’. The political thought of the Antifederalists’, in: Stanley 
Elkins e.a. (eds.), Men of little faith. Selected writings of Cecelia Kenyon, Amherst/Boston 2002, 68-131. 
Met name Forrest McDonald benadrukt overtuigend dat de eenheid van de Amerikaanse natie 
in 1787 geen historisch gegeven was maar de fortuinlijke uitkomst van politieke strijd. Zie ook 
het voorwoord van het prachtige Joseph J. Ellis, Founding Brothers. The revolutionary generation, New 
York 2000. 
 Een uitstekende studie naar werking en ontwikkeling van het politieke begrip ‘volk’ van 
de zestiende eeuw tot aan het We the people uit 1787, is: Edmund S. Morgan, Inventing the people. 
The rise of sovereignty in England and America, New York 1988. 
 Voor de verbazing van Europese diplomaten over de snelheid van de Amerikaanse 
omwenteling, zie bijvoorbeeld een brief van 26 november 1787 van de Franse zaakgelastigde 
Louis-Guillaume Otto aan zijn minister in Parijs (opgenomen in Bailyn, I, 420-422): ‘Misschien 
zouden we hen alleen het ongeduld moeten verwijten waarmee ze op hun toekomstige grandeur 
vooruitlopen.’ 
 
2 De gastheer op het bordes 
 
 De Europese verdragen bevatten alle een artikel dat de inwerkingtreding regelt. Genoemd 
kunnen worden art. 99 EGKS, art. 247 EEG en art. R EU, in 1997 omgenummerd tot het 
huidige art. 52 EU. Deze zijn min of meer gelijkluidend. Alleen de eerste wijdde een opmerking 
aan wat te doen in geval van een mislukte ratificatie: ‘Au cas où tous les instruments de 
ratification n’auraient pas été déposés dans un délai de six mois à dater de la signature du 
présent Traité, les gouvernements des Etats ayant effectué le dépôt se concerteraient sur les 
mesures à prendre.’ (art. 99 EGKS, 3e alinea) Hier legde men het probleem dus op het bord van 
de ja-zeggende staten, niet bij alle samen. Aangezien het in 1951 een stichtingspact betrof, zou 
een besluit de nee-zeggers achter te laten geen inbreuk op de bestaande juridische orde hebben 
betekend, zoals sindsdien wel. 
 De integrale tekst van het ontwerpverdrag van Spinelli uit 1984 is op tal van websites 
beschikbaar (bijv. www.spinellifootsteps.info). Inwerkingtreding bij meerderheid was voorzien 
in art. 82, herziening in art. 84. Meer over ontstaansgeschiedenis en invloed in Jean-Marie 
Palayret, ‘Entre cellule Carbonara et conseiller des Princes: impulsions et limites de la relance 
européenne dans le projet Spinelli d’Union politique des années 1980’, in: Gérard Bossuat & 
Georges Saunier (eds.), Inventer l’Europe. Histoire nouvelle des groupes d’influence et des acteurs de l’Union 
européenne, Brussel 2003, 355-382. Zelf constateerde Spinelli verbitterd hoe weinig de regeringen 
in de Europese Akte van zijn ontwerp behielden. De bijna-tachtig-jarige voelde zich begin 1986 
als de old man uit Hemingways parabel: ‘van de grote vis hebben de haaien alleen de graten laten 
zitten.’ (382) 
 Aan de Europese Conventie, de regeringsconferentie van 2004 en het grondwettelijk 
verdrag zijn talloze publicaties gewijd. Voor de reconstructie van het debat over 
inwerkingtreding en herziening is gebruik gemaakt van het verbatim van de conventiedebatten 
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zoals gepubliceerd op de website van het Europese Parlement (www.europarl.europa.eu); van de 
officiële documenten van de Conventie, inclusief tussenversies, amendementen en individuele 
bijdragen, zoals gepubliceerd op een nog steeds toegankelijke website (european-
convention.eu.int); van de officiële documenten van de regeringsconferentie zoals beschikbaar 
op de website van de Raad (www.consilium.europa.eu). Voor de deals achter de schermen en 
anekdotes uit de wandelgangen kan men terecht bij (1) boeken van individuele conventieleden, 
(2) journalistieke reconstructies en (3) bijdragen van betrokken ambtenaren. Uit de eerste 
categorie: Valéry Giscard d’Estaing, La Constitution pour l’Europe, Parijs 2003, tekst met lange 
inleiding; Olivier Duhamel, Pour l’Europe, Parijs 2003, idem met dagboek en puntige 
commentaren; Alain Lamassoure, Histoire secrète de la Convention européenne, Parijs 2003, 
breedsprakig. Uit de tweede categorie: toppenchroniqueur Peter Ludlow, The Laeken Council, 
Brussel 2002; oud-correspondent van de Financial Times Peter Norman, The accidental Constitution, 
Brussel 2003; Libération-verslaggever Alain Dauvergne, L’Europe en otage, Parijs 2004. Uit de 
derde categorie: Guy Milton & Jacques Keller-Noëllet, The European Constitution – its origins, 
negotiation and meaning, Londen 2005, een vaste hand; Jean-Claude Piris, The Constitution for Europe. 
A legal analysis, Cambridge 2006, zeer precies; en de uitputtende, 1300 pagina’s tellende studie 
Giuliano Amato, Hervé Bribosia & Bruno De Witte (eds.), Genesis and destiny of the European 
Constitution, Brussel 2007, met bijdragen over de totstandkoming van individuele 
verdragsartikelen door leden van het Conventiesecretariaat en de betreffende 
Commissietaskforce, nuttige overzichten van uitzonderingsbepalingen, plus een uitgebreide 
bibliografie (1281-1285). 
 Volledige ontwerpgrondwetten door Conventieleden met een inwerkingtreding bij 
meerderheid: Robert Badinter, Une constitution européenne, Parijs 2002, tevens CONV 307/02 van 
30 sept. 2002, art. 84, en Andrew Duff, bijlage van CONV 234/02 van 8 sept. 2002, art. 19. De 
denkoefening van de Commissie uit december 2002 verscheen onder de codenaam ‘Penelope’, 
in: A. Mattera (ed.), ‘Pénélope’: Projet de Constitution de l’Union européenne, Parijs 2003, 171-339. Voor 
het interne verzet in het college van Commissarissen, observaties van de auteur. Zie tevens het 
contrast met de mededeling van de Commissie aan de Conventie, die zich beperkte tot de 
oproep ‘diep’ over het risico van een gestrande ratificatie na te denken (COM(2002)728 van 4 
dec. 2002). 
 Het feitelijke inwerkingtredingsartikel werd in het presidium van de Conventie 
besproken op 27 maart 2003 en verscheen in CONV 647/03 van 2 april 2003, artikel G. In de 
versie CONV 802/03 van 12 juni 2003 was het nieuwe derde lid, dat de Europese Raad 
opdraagt zich in geval van ratificatieproblemen over de zaak te buigen, verdwenen. Het 
verscheen weer, verhuisd naar een aparte verklaring, in het slotdocument CONV 850/03 van 18 
juli 2003. Voor de strijd achter de schermen tussen Dehaene en Sir John Kerr over deze 
clausule, interview met Hervé Bribosia (lid Conventiesecretariaat) door auteur, 24 februari 2004. 
Dat het Ierse voorzitterschap van de regeringsconferentie met het zinnetje in de maag zat, blijkt 
niet alleen uit het feit dat het in de indirecte rede werd geplaatst. Dublin schreef tevens in een 
voetnoot dat dit een van de drie verklaringen was die de Conventie aan het ontwerpverdrag had 
gehecht – een mededeling die bij beide andere verklaringen in kwestie niet werd gedaan. (Vgl. in 
CIG 81/04 van 16 juni 2004 bijlage 56 punt J met bijlagen 12 en 48.) Over het onduidelijke lot 
van de clausule na de sluiting van het akkoord, zie De Standaard, 22 juni 2004: ‘In Ierse kringen 
werd maandag [21 juni] gezegd dat over die verklaring geen akkoord was. Volgens de 
Commissie en diverse lidstaten is de verklaring wel goedgekeurd.’ Voor het lot van de verklaring 
in de regeringsconferentie van 2007, schriftelijke mededeling Guy Milton (Raadssecretariaat) van 
12 november 2008 aan auteur. 
 Voor scenario’s in geval van een nee-stem tijdens de ratificatie, zie bijvoorbeeld Charles 
Grant, What happens if Britain votes No? Ten ways out of a constitutional crisis, Londen 2005 (februari) 
en Bruno De Witte, ‘The process of ratification and the crisis options: a legal perspective’, in: 
Deirdre Curtin, Alfred E. Kellerman & Steven Blockmans, The EU Constitution: the best way 
forward?, Den Haag 2005, 21-38. 
 
 
3 DE BRUG 
 
1 Meester van het verdrag 
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 Dat de formele wijzigingsregels van een grondwet de aard van een politieke orde 
blootleggen, wordt helder uiteengezet in G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee, 
Gouda 1998, 47-60. Het onderscheid tussen ‘constituerende macht’ en ‘geconstitueerde macht’ 
werd gesystematiseerd door Sieyès in 1788–1789 en in de praktijk gebracht tijdens de Franse 
Revolutie. Wel moet Sieyès’ rol als ‘ontdekker’ van het onderscheid worden genuanceerd in het 
licht van eerdere Amerikaanse ervaring (Conventie van 1787, staatsconventies) en terminologie 
(‘constituent power’, schreef in 1777 Thomas Young, een radicaal uit Pennsylvanië), aldus 
Claude Klein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, Parijs 1996, 7-18. 

De noodzaak van een herzieningsmechanisme geldt evenzo voor politieke ordes die uit 
meerdere staten bestaan. Voor wijziging van internationale verdragen waarin ze partij zijn, 
kunnen staten formeel art. 39-41 van de Conventie van Wenen, het ‘verdragenverdrag’ uit 1969, 
inroepen. Het politieke probleem van verandering is echter niet juridisch op te lossen. Een 
statenstelsel dat niet bij machte is de historisch veranderende krachtsverhoudingen tussen de 
deelnemers een vorm te geven riskeert geen stagnatie, maar oorlog. Voor een scherpzinnige 
analyse van deze kwestie voor het Europese statengezelschap na ‘Versailles’, zie Josef L. Kunz, 
‘The problem of revision in international law, American journal of international law 33 (1939) 1, 33-
55. Kunz stelt (in 1939!): ‘It is hardly an exaggeration to state that the whole post-war history of 
Europe is made up of the struggle of revisionism against status quo.’ (34) Men ziet in contrast een 
van de grote vondsten van de nieuwe naoorlogse Europese verdragen: het beginsel van 
verandering werd positief gewaardeerd (door het leggen van een einddoel in de verre toekomst) 
en gold niet langer als laakbaar revisionisme. Zodoende konden juist voorstanders van het 
verdrag van Rome strijden voor zijn herziening, terwijl de bewijslast dat dit niet nodig was 
terechtkwam bij de verdedigers van de status quo. 

De Europese verdragen kenden alle min of meer dezelfde zware herzieningsregels. 
Genoemd kunnen worden art. 95 EGKS, art. 236 EEG en art. N EU, in 1997 omgenummerd 
tot het huidige art. 48 EU; het EG-verdrag heeft geen separaat wijzigingsartikel meer en hangt af 
van het overkoepelende EU-verdrag. Voor het kantelmoment uit 1985 was de herzieningsregel al 
wel enige keren in stilte benut. Het betrof de samenvoeging van de afzonderlijke instellingen van 
de drie Gemeenschappen tot één Raad en één Commissie (‘Fusieverdrag’, 1965) alsmede 
wijzigingen van budgettaire en financiële bepalingen (1971 en 1977) en van het statuut van de 
Investeringsbank (1978). Dit waren technische aanpassingen die, afgezien misschien van de 
eerste in Gemeenschapskringen, niet als politiek herzieningsmoment werden beleefd. 

Wat betreft de herzieningsregels van ‘gewone’ internationale organisaties: het Handvest 
van de Verenigde Naties kan worden gewijzigd bij meerderheid van tweederde van de lidstaten, 
met vetorecht voor de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (art. 108 en 109 VN-
handvest). Voor meerderheidswijziging van gespecialiseerde internationale organisaties, zie 
onder meer art. xxviii IMF-akkoord, art. 36 ILO-constitutie en art. x WTO-agreement. Deze 
voorbeelden staan ook in een op verzoek van de Commissie opgesteld rapport over de 
Europese herzieningsregels: Yves Mény (ed.), Reforming the Treaties’ amendment procedures, Fiesole 
2000. Dit invloedrijke rapport benadrukt enerzijds het unieke karakter van de Unie en bepleit 
anderzijds meerderheidsherziening naar het voorbeeld van én federale staten én andere 
internationale organisaties. Aldus mist men precies de politieke originaliteit van de Unie – noch 
federatie noch gespecialiseerde organisatie – die zich onder meer uit in de dwang van 
gezamenlijke vernieuwing. In programmatische zin werd hierop wel gewezen door Eijsbouts, 
Het verdrag als tekst en als feit, 27 (‘een keurslijf van gezamenlijkheid in evolutie’). Voor het 
onderscheid tussen de Unie en gespecialiseerde VN-organen in dit verband, zie P.J.G. Kapteyn, 
Een Europese grondwet: retoriek en realiteit, Amsterdam 2002, 10 en 25. 

 
2 Coup in Milaan 
 
 Het relaas van de Top van Milaan van 28–29 juni 1985 is gebaseerd op (1) officiële 
documenten, (2) krantenartikelen, (3) memoires en (4) studies. Zoals gebruikelijk bij dit type 
onderhandelingen spreken de versies elkaar op sommige punten tegen; steeds is geprobeerd te 
kiezen voor de waarschijnlijkste variant. Voor de plot is dit niet ernstig: over de stemming en de 
erdoor veroorzaakte verbijstering zijn de bronnen eensluidend. 
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Officiële documenten, te vinden in betreffende jaargang van het EEC Bulletin: Conclusies 
Europese Raad van Fontainebleau, 25–26 juni 1984; Ad hoc comité voor institutionele zaken, 
‘Rapport aan de Europese Raad van Brussel, 29–30 maart 1985’; Conclusies Europese Raad van 
Milaan, 28–29 juni 1985. 

Krantenartikelen, alle uit 1985: Financial Times 28 juni en 1 juli; The Guardian 29 juni; The 
Times 29 juni, 1 en 4 juli; The Economist 6 juli; The New York Times 30 juni; Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 1 juli; Le Figaro 1 juli; Libération 1 juli; Le Monde 2 juli; Le Soir 2 juli. 

Memoires: Thatcher, The Downing Street years, 536-559, tête-à-tête met Craxi op 549; Howe, 
Conflict of loyalty, 397-410 en 443-458; Wall, A stranger in Europe, 41-72; Attali, Verbatim, I, 787-
830; Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, Berlijn 1995, 373-374; Delors, Mémoires, Parijs 2004, 
202-228 (‘L’Acte unique: mon traité favori’); Charles Rutten, Aan de wieg van Europa en andere 
Buitenlandse Zaken. Herinneringen van een diplomaat, Amsterdam 2005, 166-171 (Nederlands 
permanent vertegenwoordiger bij de Gemeenschap). 

Sir Geoffrey Howe observeerde hoe sommige regeringsleiders tijdens de 
verdragsonderhandelingen einde 1985 publiekelijk voor de macht van het Europese Parlement 
opkwamen maar zich binnenskamers anders opstelden: ‘in truth all the heads of government 
had a common interest in maintaining their own joint and several authority, as represented by 
the powers of the European Council.’ (455) In de bondige formule van het ‘gezamenlijk en 
afzonderlijk gezag’ vat Howe precies de dubbelheid die het geheim uitmaakt van de Europese 
Raad sinds Milaan. 

Studies: Jean De Ruyt, L’Acte unique européen, Brussel 1987, 47-91, 106-110; Nicolas 
Colchester & David Buchan, Europe relaunched. Truths and illusions on the way to 1992, Londen 1990, 
14-25; Jan Werts, The European Council, Amsterdam/Atlanta 1992, 183-189. 

Wat betreft de onderschatting van het vitale passagemoment dat de stemming in Milaan 
betekende: het standaardwerk Hayes-Renshaw & Wallace, The Council of Ministers spreekt van de 
‘occasional oddity’ van meerderheidsstemming in de Europese Raad (55). Ook in Westlake & 
Galloway, The Council of the European Union wordt de Top van Milaan met twee andere 
gerangschikt onder de speciale gevallen: ‘The basic ethos of consensuality has broken down on 
only a few occasions in the life of the European Council to date.’ (187) Zulke handboeken 
willen vertellen hoe het ‘normaal’ gaat en vergeten dat elke beslissende wending in het leven – 
voor personen én instituties – vrucht is van een uitzonderlijk moment. 
 
3 Botsen en sluipen 
 
 Een goede politiek-juridische uiteenzetting van de strijd om de Europese 
herzieningsmacht wordt geboden door Neil MacCormick, Questioning sovereignty. Law, state and 
nation in the European Commonwealth, Oxford 1999, met name hfdst. 6 en 7 (resp. ‘A very British 
Revolution’ en ‘Juridical pluralism and the risk of constitutional conflict’). Hij betoogt (120), een 
eigen vroegere opvatting nuancerend: ‘we need not run out of law (and into politics) quite as 
fast as suggested by radical pluralism. The potential conflicts and collisions that can in principle 
occur between Community and member-states do not occur in a legal vacuum, but in a space to 
which international law is also relevant. Indeed, it is decisively relevant, given the origin of the 
Community in the Treaties and the continuing normative significance of pacta sunt servanda, to 
say nothing of the fact that in respect of their Community membership and otherwise the states 
owe each other obligations under international law.’ Zie ook idem, ‘Risking constitutional 
collision in Europe?’, Oxford journal of legal studies 18 (1998) 3, 517-532. Mededelingen over het 
colloquium van het Europese Hof ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de verdragen 
van Rome, 26–27 maart 2007, door prof.dr. P.J.G. Kapteyn aan auteur, gesprek 3 juni 2008 en 
brief 9 februari 2009. (Een kopie van de betreffende deelnemerlijst in collectie auteur.) 
 Vrijwel alle algemene handboeken Europees recht bespreken de ‘Solange’- en 
‘Maastricht’-arresten van het Duitse Constitutionele Hof. Over de totstandkoming van het 
Europese grondrechtenhandvest – verre oplossing van het in ‘Solange-I’ blootgelegde conflict – 
zie van de Franse regeringsvertegenwoordiger in de betreffende Conventie Guy Braibant, La 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Parijs 2001. Een briljant en geruchtmakend 
commentaar op het Maastricht Urteil is: J.H.H. Weiler, ‘Does Europe need a Constitution? 
Demos, telos and the German Maastricht decision’, European law journal 1 (1995) 3, 219-258, met 
in voetnoot 2 een verwijzing naar de toen reeds omvangrijke literatuur. 
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 Voor het gebruik van de ‘flexibiliteitsclausule’ (art. 235 EEG, art. 308 EG) voor 
bevoegdhedenuitbreiding na 1972, zie Weiler, The constitution of Europe, 51-56. Het debat over de 
Kompetenz-Kompetenz, dat sterk leeft in de Duitse Länder, was een van de redenen dat de Duitse 
regering in 2000, bij het sluiten van het verdrag van Nice, aandrong op een toekomstige 
verdragsherziening en zich in 2001, met België, sterk maakte voor het bijeenroepen van een 
Europese grondwetgevende Conventie, waarin ook nationale parlementariërs – dus inclusief 
leden uit de Bondsraad waarin de Länder vertegenwoordigd zijn – zitting zouden hebben. 
 
4 De loopbrug  
 
 Voor het debat over de wijzigingsregels in de Europese Conventie en de 
regeringsconferentie van 2004, zie de onder hfdst. 2 genoemde bronnen en publicaties. 
 Het feitelijke herzieningsartikel verscheen in de Conventie als artikel F in CONV 
647/03 van 2 april 2003. Het idee ook in de toekomst conventies te voorzien kwam uit de 
werkgroep nationale parlementen, zie CONV 353/02 van 22 oktober 2002, punt 36. Een 
tussenversie van het artikel, na het debat van 25 april, was CONV 725/03 van 27 mei, art. IV-6. 
Een tweede debat over herziening vond plaats op 5 juni. Daarna verschijnt het extra zinnetje 
over de rol van de Europese Raad in geval van ratificatieproblemen, zie CONV 802/3 van 12 
juni. Tezelfdertijd duiken de twee passerelles op in art. I-24 van CONV 797/1/03. De laatste, 
felbevochten wijziging uit de Conventie dateert van de slotdag, vgl. CONV 847/03 van 8 juli, 
art. IV-6, met CONV 848/03 van 9 juli, art. IV-6: het betrof de toevoeging van een avis conforme 
van het Parlement wanneer de Europese Raad besluit dat de beoogde verdragswijziging niet 
ingrijpend genoeg is om een Conventie bijeen te roepen. Voor de brief annex noodkreet van 
Amato, Brok & Duff aan Giscard over lichte herziening, zie CONV 833/03 van 24 juli. 

De regeringsconferentie besloot onder Italiaanse impuls in november 2003 de passerelles 
uit I-24 onder de wijzigingsregels te scharen als art. IV-7bis en tevens een lichte 
herzieningsprocedure toe te voegen als IV-7ter, zie bijlagen 30 en 31 van CIG 52/03 ADD 1 
van 25 november 2003 (voorstel Rome) en bijlagen 35 en 36 van CIG 60/03 ADD 1 van 9 
december 2003 (uitkomst). Voor deze episode, inclusief een Italiaanse poging de Europese Raad 
bij meerderheid over lichte wijzigingen te laten besluiten, zie het verslag van de Italiaanse 
permanent vertegenwoordiger Rocco Cangelosi, ‘Il progetto di Trattato costituzionale, la 
Presidenza italiana e la Conferenza intergovernativa: da Roma a Bruxelles: cronaca di un 
negoziato’, La Comunità internazionale 58 (2003) 4, 533-560, 545-546. 

Na de mislukte ratificatie van het grondwetsverdrag zijn de nieuwe wijzigingsregels 
integraal terechtgekomen in het Lissabonverdrag. Pikant is dus dat de Europese Raad, menend 
tijdens de Top van juni 2007 het verdrag van alle ‘grondwettelijke elementen’ te hebben 
ontdaan, toch de instelling Conventie heeft laten voortbestaan. (Zie Conclusies van de Europese 
Raad, Brussel 21-22 juni 2007, Bijlage I, 1, alsmede art. 48 EU, lid 3, als gewijzigd door Verdrag 
van Lissabon, Official Journal 17.10.2007 C 306 39.) 

Opmerkelijk is dat de door de Conventie vastgestelde wijzigingsregels juist bij haar 
academische vrienden – en enkele van haar voornaamste leden – geen goede pers hebben. 
Typerend is het harde slotoordeel van deze Belgische hoogleraar Europees recht aan het EUI te 
Florence: ‘All in all, there is much ground for pessimism about the capacity of the European 
Union to reform itself after this Constitutional Treaty has come into force. In the years to come, 
the Convention and the IGC of 2002/4 could be severely blamed for their failure to allow for 
further evolution of the European Union.’ (Bruno De Witte, ‘Revision’, European constitutional law 
review 1 (2005) 136-140, 139) Vergelijkbare geluiden in de onder hfdst. 2 genoemde bundel van 
Amato, Bribosia & De Witte: Renaud Dehousse (Sciences-Po, Parijs) stelt dat de Unie ‘devra 
franchir le Rubicon et faire sauter le verrou de l’unanimité’ (947) en ook volgens Paul Magnette 
(UL Bruxelles) is het ‘impératif’ (1079) de wijzigingsregels te wijzigen. Deze auteurs redeneren 
vanuit de binnensfeer en miskennen zo het groeiende vermogen tot zelfvernieuwing van de 
gezamenlijkheid, de fundamentele stappen in de machtsverschuiving van pouvoirs constituants naar 
pouvoirs constitués (toekomstige conventies, rol Europese Raad voor lichte wijziging, 
loopbruggen), kortom, de versterking van de gezamenlijkheid ten opzichte van de leden. 
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II LOTSWISSELINGEN 
 
 In de stroom van de tijd 
 Voor de politieke omgang in de Renaissance met de ‘Fortuin’, zie – behalve het werk 
van Machiavelli zelf – het al genoemde meesterwerk van Pocock, The machiavellian moment. Het 
onderscheid in fasen en manieren waarop Machiavelli voorstelt op onverwachte gebeurtenissen 
te reageren is ontleend aan Robert Orr, ‘The time motif in Machiavelli’ (1969) in: Martin 
Fleisher (ed.), Machiavelli and the nature of political thought, New York 1972, 185-208. 

De analogie van de drieledige Europese beweging naar gezamenlijk historisch optreden 
met individuele overgangsriten rust op de duiding van die laatste in Arnold Van Gennep, Les 
rites de passage, Parijs 1981 (oorspr. 1909) en Victor W. Turner, The ritual process. Structure and anti-
structure, Chicago 1969. 
 Het onderscheid tussen grote politiek–kleine politiek komt uit de realistische stroming 
in de politieke wetenschappen. In discussies over Europese politiek werd het gebruikt door 
auteurs die, tegen Monnet en het neofunctionalistische gedachtengoed van ‘spillover’ in, de 
harde grens tussen de economische verdragsfeer en de soevereine buitenlandse politiek wilden 
benadrukken. Van deze auteurs zoekt de Amerikaan Stanley Hoffmann het onderscheid in de 
emotie, de Fransman Raymond Aron in de vraag naar de soevereine beslisser in crisistijd. 
Hoewel beide elementen van belang zijn, raakt het tweede het dichtst de omgang met het lot. 

Hoffmann in 1964: ‘What has made the enterprise [de Gemeenschap van de Zes] both 
successful and limited is the essential difference between economic behavior and theory, and 
political behavior and theory. On one side of the fence we deal with quantifiable interests – 
capable of being calculated, compensated, bargained in fractions or in toto (..). On the other side 
of the fence we find those intangible interests of state which are of quite another order. For they 
involve the passions that are the stuff of tragedy: prestige and hybris, domination and 
independence. They concern issues that can hardly be compromised’. (Stanley Hoffmann, 
‘Europe’s identity crisis’, (1964) in: idem, The European Sisyphus. Essays on Europe, 1964–1994, 
Boulder Co. 1995, 9-50, 33.) Beknopter was zijn (retorische) vraag uit 1966: ‘Is it [de 
Gemeenschap] condemned to be, at best, a success in the economic realm but a fiasco in ‘high 
politics’ (..)?’ (idem, ‘Obstinate or obsolete? The fate of the nation-state and the case of Western 
Europe’ (1966), in: Mette Eilstrup-Sangiovanni, Debates on European integration. A reader, 
Basingstoke 2006, 134-159, 152.) 

Aron sloot na 1950 de totstandkoming van een Europese federatie op termijn niet uit. 
Voor hem, als voor velen van zijn generatie, betekende het echec van 1954 een keerpunt. In 
1962 schreef Aron, in een politiek-filosofische bespreking van de Europese Gemeenschappen: 
‘Appelons souveraine l’autorité suprême qui légifère: aucune des assemblées prévues par les trois 
traités (..) ne possède de pouvoir législatif. (..) Appelons souveraine l’instance constitutionnelle qui, 
en cas de crise ou de conjoncture d’exception, prend les décisions nécessaires au renouvellement 
des institutions ou au bien commun dans le cadre des institutions existantes. (..) Appelons 
souverains l’homme ou les quelques hommes qui détiennent effectivement le pouvoir suprême, 
qui, selon la pratique ordinaire ou exceptionnelle, prennent les décisions qui engagent le destin 
de la collectivité (fabrication de bombe atomique, reconnaissance de l’indépendance algérienne): 
là encore, la souveraineté de chacun des Six est intacte. (..) Il nous importait seulement de 
rappeler que les transferts, à supposer que l’on emploie cette expression, sont réduits à peu de 
choses (certaines fonctions, exécutives et fédératives, de nature surtout technique et 
économique) et que, si la souveraineté est définie comme pouvoir suprême de décider en cas de 
crise, elle subsiste, entière, dans les Etats nationaux.’ (Raymond Aron, Paix et guerre entre les 
nations, Parijs 1962, 731-732.)  

Terecht benadrukten deze auteurs het primaat van de politiek over de economie en 
keerden zij zich tegen de illusie van een procedurele of technische depolitisering. Twee 
kanttekeningen. Ten eerste: ook ogenschijnlijk economische besluiten, zoals de oprichting van 
een gemeenschappelijke markt of munt, kunnen omwille van ‘politieke’ motieven worden 
genomen. Minister van economie Zijlstra, voor Nederland aan tafel van de eerste Raad van de 
mijnbouwgemeenschap: ‘vanuit het gezichtspunt van de economische logica was die 
gemeenschap een onding. (..) De scheppers van de partiële integratie beseften dit zeer wel. Hier 
werd een fundamentele politieke daad gesteld, waarnaar de verdere ontwikkelingen zich zouden 
moeten richten.’ (Jelle Zijlstra, Per slot van rekening. Memoires, Amsterdam 1992, 54-55) 
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Tweede kanttekening: de ontwikkelingen staan niet stil. De uitgangspunten van de 
realisten zouden inmiddels tot gewijzigde (tussen)conclusies over de Europese politiek kunnen 
leiden. De Unie is de Gemeenschap niet. Het is wat dat betreft spijtig dat Aron, die in 1976 
overleed, zijn indrukwekkende oordeelsvermogen niet meer op latere ontwikkelingen, zoals de 
ontwikkeling van de Europese Raad als beslisser en het Parlement als wetgever, heeft kunnen 
loslaten. (Hoffmann, geb. 1928, had de kans nog wel, maar zijn latere teksten missen, denkelijk 
vanwege de verandering van het object, de scherpte van de vroege.) 
 
 
4 SAMENKOMST ALS ZES (1950–1957) 
 
1 De stem van Schuman en het oor van Adenauer (vóór  10 mei 1950) 
 
 Memoires politici en diplomaten. Acheson, Present at the creation, passim (ontmoetingen 
met Bevin en Schuman, 1949–1950). Adenauer, Erinnerungen I, 299-304 (voorstel Frans-Duitse 
economische unie maart 1950) en 314-324 (reactie op Schumanplan en ontvangst van Monnet). 
Monnet, Mémoires, 341-356 (voorgeschiedenis eigen bemoeienissen) en 359-360 (Schumans 
persconferentie). 

Pregnant over de naoorlogse Franse Duitslandpolitiek is Franz Knipping, ‘Que faire de 
l’Allemagne? Die französische Deutschlandpolitik 1945–1950’, in: Franz Knipping & Ernst 
Weisenfeld (eds.), Eine ungewöhnliche Geschichte. Deutschland – Frankreich seit 1870, Bonn 1988, 141-
155. De Franse klapstoel aan tafel van de Grote Drie inzake Duitse vragen, waaruit zoveel 
voortkwam, werd in Jalta door Churchill ‘als een tijger’ verdedigd tegen de onwillige 
Amerikanen en Russen: ‘the French must grow strong again to help check a revived Germany’. 
(Churchill, februari 1945, in: Robert H. Lieshout, The struggle for the organization of Europe. The 
foundations of the European Union, Cheltenham 1999, 37) 

Voor de economische en diplomatieke achtergrond van het Schumanplan, zie Alan 
Milward, The reconstruction of Western Europe, 1945–1951, Londen 1984, 362-420. Zie ook de 
opstellen in Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 1950–51/Beginnings of the Schuman-
Plan, Baden-Baden 1988, waaronder Albert Kersten, ‘A welcome surprise? The Netherlands and 
the Schuman Plan negotiations’, 285-304. Met het voorstel van Monnet vergelijkbare plannen 
waren vanaf 1948 in Schumans ministerie ontwikkeld; zie bijvoorbeeld nota directie-Europa, 13 
december 1948, met een pleidooi voor Frans-Duitse staal-pool, in Dirk Spierenburg & Raymond 
Poidevin, Histoire de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Une 
expérience supranationale, Brussel 1993, 3. De rol van Schuman in Raymond Poidevin, Robert 
Schuman, homme d’Etat 1886–1963, Parijs 1988, 244-263. Franse partijpolitieke verhoudingen 
terzake goed uiteengezet in Craig Parsons, A certain idea of Europe, Ithaca NY 2003, 37-66.  

Voor de politieke en volkenrechtelijke uitgangspositie van Duitsland in de jaren 1945–
1949, zie Lieshout, The struggle for the organization, 36-58. De overwegingen van Adenauer van eind 
mei 1950, opgetekend door zijn informeel raadsman Hans Schäffer (die, na 1933 naar Zweden 
uitgeweken, het aanbod de Duitse delegatie te leiden afwees), in: ‘Konrad Adenauer und der 
Schuman-Plan. Ein Quellenzeugnis’, in: Klaus Schwabe (ed.), Anfänge des Schuman-Plans 1950–
51/Beginnings of the Schuman-Plan, Baden-Baden 1988, 131-140. Zie ook, mei 1951 inmiddels, de 
toespraak van Adenauers staatssecretaris en onderhandelaar (en de latere Commissievoorzitter) 
Walter Hallstein, Probleme des Schuman-Plans. Kieler Vorträge, Kiel 1951. Hallstein zag de zaak eerst 
en vooral vanuit de politieke ontwikkelingsmogelijkheden die het Schumanplan bood, als ‘ein 
offenes Tor für weitere Fortschritte in (..) der Richtung einer geordneten Einfügung der 
Bundesrepublik in die Welt der freien Völker’ (4) en tegelijk als ‘eine Bresche in die 
Nationalstaatsidee (..) um eine umfassendere europäische Föderation herbeizuführen’ (17). 

Tot de conclusie dat ‘het Duitse probleem’ alleen kon worden opgelost in een Europese 
kring waarvan de Fransen wel en de Britten geen deel uitmaakten, kwam de Amerikaanse 
diplomaat George Kennan al in de zomer van 1949. In zijn memoires citeert hij een memo van 
zichzelf aan Acheson: ‘It could be taken as axiomatic, I wrote, that no framework of association 
which included the United Kingdom but excluded the United States and Canada would be 
permitted to advance to a stage resembling a real merger of sovereignty. British reservations and 
hesitations would thus inevitably constitute the ceiling beyond which [European] unification 
would not be able to advance. This ceiling, I pointed out, would be far too low to allow for any 
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real merging of sovereignties, and thus too low to be of value as a solution to the German 
problem.’ (George F. Kennan, Memoirs, 1950–1963, New York 1972, 453) 
 
2 Europa niet in uniform (na  25 juni 1950) 
 
 Memoires politici en diplomaten: Acheson, Present at the creation, 524-537 (impact 
Koreacrisis in laatste junidagen). Adenauer, Erinnerungen, I, 332-336 (Duitse repercussie van 
Koreacrisis). Beyen, Het spel en de knikkers, 207-208 (eerste vergadering mijnbouwraad) en 231-
233 (verslag Brusselse conferentie augustus 1954). Sir Anthony Eden, Full circle, Londen 1960, 
146-174 (Brits initiatief september–december 1954). Linthorst Homan, Wat zijt ghij voor een vent, 
193-205 (mislukking van de ‘revolutie’ van de Defensiegemeenschap). Monnet, Mémoires, 393-
409 (rol bij Plevenplan) en 419-421 (lunch met Eisenhower juni 1951). Spaak, Combats inachevés, 
II, 57-58 (aanbiedingsrede ontwerpgrondwet).  

Documentatie betreffende de Defensiegemeenschap van het Plevenplan tot en met de 
verdragsondertekening – opening en eerste bedrijf – is te vinden in Chronique de politique étrangère 
5 (1952) 5/6, inclusief de integrale tekst van het Traité instituant la Communauté Européenne de 
Défense, 592-682. Een inzichtrijke historische reconstructie van de onderhandelingen op basis 
van interviews met betrokken politici, diplomaten en militairen biedt William Fursdon, The 
European Defence Community. A history, Londen 1980. Een anonieme Franse gesprekspartner bood 
de auteur eind jaren zeventig een verklaring voor de schaarste van de literatuur: ‘It is no wonder 
that so little has been written: no one wants in public to remember, still less write about, a 
failure that had already succeeded in splitting the nation into two. Remember also that it is still 
too near to us – still too emotional a matter for Frenchmen.’ Een Nederlands perspectief in Jan 
van der Harst, The Atlantic priority. Dutch defence policy at the time of the European Defence Community, 
Florence 2003. 

De verwikkelingen rond de Europese Politieke Gemeenschap – tweede bedrijf – zijn 
opgetekend in Richard T. Griffiths, Europe’s first Constitution: the European Political Community, 
1952–1954, Londen 2000, met onder meer de tekst van de Straatsburgse ontwerpgrondwet 
(189-226). De auteur besteedt veel aandacht aan de erop volgende regeringsconferentie. Hoewel 
deze tot weinig leidde, is noemenswaardig het in september 1952 door de Nederlandse minister 
Beyen ingebrachte voorstel voor een gemeenschappelijke markt, dat met het defensieverdrag 
sneuvelde maar voorjaar 1955 uit de la zou komen. 
 Analyses door tijdgenoten van het Franse ideologische debat – derde bedrijf – vindt 
men in Raymond Aron & Daniel Lerner, La querelle de la C.E.D. Essai d’analyse sociologique, Parijs 
1956. Teneur van door voor- en tegenstanders aangevoerde argumenten, uitgebreide 
overzichten van de parlementaire behandeling, onderzoek naar berichtgeving in pers, 
institutionele tekortkomingen: veel is hier te vinden, van hoog niveau. Een verslag van de 
mislukte conferentie in Brussel in augustus 1954, waar Mendès-France concessies van de Vijf 
vroeg, terwijl de Amerikanen in de wandelgangen om hun vasthoudendheid aandrongen, in 
Fursdon, The European Defence Community, 281-291, en Dumoulin, Spaak, 473-486. Minister 
Beyen herinnert zich (Het spel en de knikkers, 232): ‘Op een dramatisch moment, midden in de 
nacht, deed Adenauer een beroep op de Franse premier Mendès-France, zeggende: Moet de 
Duitse Bondskanselier u smeken hem niet in de positie te brengen dat hij straks moet gaan 
werken aan de wederoprichting van een Duits Nationaal Leger met een Duitse Generale Staf?’ 

Over de overgang van het Europese statensysteem naar een Atlantisch systeem vanuit 
historisch perspectief, zie het prachtige Hajo Holborn, The political collapse of Europe, New York 
1962. Holborn, een uit nazi-Duitsland naar Amerika gevlucht historicus, nam de gelegenheid 
zijn Amerikaanse publiek te waarschuwen tegen de neiging buitenlandpolitieke maatregelen te 
nemen die indruisen tegen alle lokale historische patronen, in Europa onder meer door 
onverkorte steun voor de Monnetagenda. ‘From this unforeseen novelty of the present 
European situation it has also been inferred that we could forget its history altogether. But such 
an inference could lead to (..) serious blunders. (..) Yet, though the self-contained European 
political system has broken down and Europe finds itself under the shadow of two world rivals, 
her nations are not dead.’ (192-193) De treffende aansporing (uit 1951): ‘A constructive 
treatment of Europe’s present-day problems calls for historical thinking, which is something 
more than mere historical knowledge.’ (xi) 
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3 Suezkanaal en Hertoginnedal (op en om  6 november 1956) 
 
 Memoires politici en diplomaten: Adenauer, Erinnerungen, III, 215-275, met op 223-224 
zijn rede over de West-Europese Unie en de zes ‘Messinastaaten’. Beyen, Het spel en de knikkers, 
234-239. Eden, Full circle, 417-584. Eden vermeldt zijn telefoongesprek van 6 november met 
Eisenhower niet, dat met Mollet wordt in één zin afgedaan: ‘Our allies [Frankrijk en Israël, lvm] 
accepted our conclusion with understanding loyalty, though they would have liked to see what 
even a slightly longer period of action might have brought forth.’ (557) De Franse minister 
Christian Pineau, 1956: Suez, Parijs 1976 en idem & Christiane Rimbaud, Le grand pari. L’aventure 
du Traité de Rome, Parijs 1991, 151-263. Pineaus weergave van Adenauer op 6 november 
bevestigd door Mollets kabinetschef (de latere secretaris-generaal van de Commissie) Emile 
Noël in: Maria Grazia Melchionni & Roberto Ducci, La genèse des Traités de Rome. Entretiens inédits 
avec 18 acteurs et témoins de la négociation, Parijs 2008, 307. Spaak, Combats inachevés, II, 61-100, maar 
zonder vermelding van zijn advies aan Pineau voorafgaand aan ‘Venetië’. 
 Voor de Koude-Oorlogsachtergrond van de Suezcrisis, zie Henry Kissinger, Diplomacy, 
New York 1994, 522-549. In genoemde Russische dreigbrieven van 5 november 1956 schreef 
Boelganin aan Eden: ‘In what situation would Britain find herself if she were attacked by 
stronger states, possessing all types of modern destructive weapons? And such countries could, 
at the present time, refrain from sending naval or air forces to the shores of Britain and use 
other means – for instance, rocket weapons.’ (in: ibidem, 542-543), terwijl Mollet te horen kreeg 
dat het onmogelijk was ‘de ne pas voir que la guerre en Egypte peut s’étendre à d’autres pays et 
se transformer en une troisième guerre mondiale.’ (in: Documents diplomatiques français 1956, III 
(24 octobre–31 décembre 1956), Parijs 1990) 
 Duiding van de top Mollet-Adenauer als vertrekpunt van Frans-Duitse militaire 
samenwerking in Georges-Henri Soutou, L’alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-
allemands, 1954–1996, Parijs 1996, 58-63. Dezelfde top als culminatie van de Europese 
verdragsonderhandelingen in Mathieu Segers, Tussen verzoening en verval. De nationale 
standpuntbepaling van de Bondsrepubliek Duitsland gedurende de beraadslagingen en onderhandelingen over de 
Verdragen van Rome, Nijmegen 2006, 238-249. Dit betoog volgt Segers’ analyse dat het 
eindresultaat van de onderhandelingen goeddeels is te verklaren uit Duitse (economische) 
concessies aan Franse wensen, door Adenauer onder het motto ‘primaat van de politiek’ tegen 
de zin van zijn vakministers doorgedrukt. De impact van de Suezcrisis op de doorbraak in de 
Frans-Duitse betrekkingen wordt – ondanks hun sterk economische duiding van de motieven 
tot de verdragsluiting – ook erkend door Andrew Moravcsik, The choice for Europe. Social purpose 
and state power from Messina to Maastricht, Londen/New York 1998, 144 (‘first major 
breakthrough’) en Alan Milward, The European rescue of the nation-state, Londen 1992, 312 (‘when 
almost every obstacle fell’). 

Over de Europese onderhandelingen van 1955–1957 is veel gepubliceerd. Aan 
genoemde memoires kan men toevoegen: de Franse onderhandelaar (en latere eurocommissaris) 
Jean-François Deniau, L’Europe interdite, Parijs 1977, 48-76. Kohnstamm, De Europese dagboeken, 
189-202 (ambtelijke voorbereiding top Mollet-Adenauer). Marjolin, Le travail d’une vie, 274-303 
(interne weerstand van Franse ambtenarij tegen een markt, 282-294). Aardig over de 
verdragsvorm is het Luxemburgse lid van de juridische groep (en latere president van het Hof) 
Pierre Pescatore, ‘De werkzaamheden van de ‘juridische groep’ bij de onderhandelingen over de 
Verdragen van Rome’, in: C.H. Nothomb e.a., De rol der Belgen en van België bij de Europese opbouw, 
Brussel 1981, 167-187. Vol feiten, anekdotes en motieven is Melchionni & Ducci, La genèse des 
Traités de Rome, dat interviews met achttien deelnemers uit alle Zes landen bevat. Daarin op 173 
de Belgische diplomaat Snoy et d’Oppuers over de Matignon-wandeling Mollet-Adenauer, 
februari 1957, die destijds een collega die het gadesloeg hoorde opmerken: ‘Chaque pas que fait 
Adenauer luit coûte cent millions de Marks’. Heel goed in hetzelfde genre, beperkt tot 
Nederland is A.G. Harryvan e.a. (eds.), Voor Nederland en Europa. Politici en ambtenaren over het 
Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945–1975, Den Haag 2001. Dat de toewijzing 
aan Spaak van het voorzitterschap van de regeringsconferentie plaatsvond op voorstel van 
Pineau, wordt vermeld in Dumoulin, Spaak, 515. 
 
 
5 WACHTEN IN GEMEENSCHAP (1958–1989) 
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1 Zelfgemaakte tijd 
 
 In de tunnel Het tijdsregime van het verdrag van Rome was bepalend voor zijn succes. 
De twaalfjarige overgangstermijn, met zijn complexe beroepsmogelijkheden bij de belangrijke 
overgang van de eerste naar de tweede etappe per 1962, lag vastgelegd in art. 8 EEG (inmiddels 
vervallen). Voor Spaaks voet bij stuk houden op het punt van de onbepaalde duur van het 
verdrag, zie de Franse onderhandelaar Deniau, L’Europe interdite, 74n1. Zeven jaar eerder, in de 
Parijse onderhandelingen van 1950–1951, was het de Belgische delegatie die weigerde een 
‘blanco cheque’ voor onbepaalde duur aan de Hoge Autoriteit te geven, volgens Spierenburg & 
Poidevin, Histoire de la Haute Autorité, 18-19. 

Versnelling. Een precieze analyse van het versnellingsbesluit van mei 1960, mede rustend 
op interviews in Brussel en hoofdsteden, in Leon N. Lindberg, The political dynamics of European 
economic integration, Stanford 1963, 167-205. Voor de besluitvorming vanuit het perspectief van de 
belangrijkste handelspartner van de Zes, zie Miriam Camps, Britain and the European Community, 
1955–1963, Princeton 1964, 253-273. 

Klok. Het zwaarbevochten overgangsbesluit van 14 januari 1962, waarbij voorzitter 
Couve de Murville op oudjaar 1961 de klok stil liet zetten, is fraai geduid in Annette Schrauwen, 
‘De kunst van het pact’, in: M. Spiering e.a. (eds.), De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over 
geschiedenis, politiek, recht en literatuur aangeboden aan W.H. Roobol, Hilversum 2000, 209-219. (De 
auteur vergist zich niettemin op 211 als zij meent dat de overgang van de eerste naar de tweede 
etappe door het versnellingsbesluit van mei 1960 met een jaar was vervroegd.) De industriekant 
van de Frans-Duitse uitruil is belicht bij Schrauwen, ‘De kunst van het pact’, 212-213, de 
landbouwkant uitgebreider in Lindberg, Political dynamics, 261-282. Onopgesmukt is Couve de 
Murville, Une politique étrangère, 314-317; slordig met data maar met verve over zijn bemiddelende 
rol in de beslissende nacht is landbouwcommissaris Sicco Mansholt, La crise, Parijs 1974, 110-
115. Commissievoorzitter Hallstein, trots op het Gemeenschapsresultaat, vertelde een 
Amerikaans academisch publiek enkele maanden later in welke dramatische omstandigheden 
een akkoord was bereikt: ‘Forty-five separate meetings, 7 of them at night; a total of 137 hours 
of discussion, with 214 hours in subcommittee; 528.00 pages of documents; 3 heart attacks – 
the record is staggering.’ (Walter Hallstein, United Europe. Challenge and opportunity, Cambridge 
Mass./Londen 1962, 55) 

Uitgang. Betreffende de Top van Den Haag van 1–2 december 1969, zie Bulletin EEC 
12-1969, 1-1970 en 2-1970 voor slotverklaring, speeches van regeringsleiders, memorandum 
Commissie, resolutie Parlement en persconferenties. Een duiding van de Haagse Top als einde 
van een decennium crises in Ludlow, The European Community and the crises of the 1960s, 175-198. 
Voor het breekpunt Den Haag in monetaire en buitenlandpolitieke samenwerking, zie 
respectievelijk bankier André Szász, De euro. Politieke achtergronden van de wording van een munt, 
Amsterdam 2001, 31-47 en ambassadeur Philippe de Schoutheete, La coopération politique 
européenne, Brussel 1980, 27. Optreden van de Franse president in (de aanloop naar) Den Haag in 
de biografie Eric Roussel, Georges Pompidou, 1911–1974, Parijs 2004, 334-342. 
 
Naar de markt Politieke en economische achtergronden in Nicholas Colchester & David 
Buchan, Europe relaunched. Truths and illusions on the way to 1992, Londen 1990; idem met focus op 
de ambtelijke kunststukjes van de Commissie in Gilles Grin, The battle of the Single European 
Market. Achievements and economic thought, 1985–2000, ongepubliceerd proefschrift 
Université de Genève 2002. De Commissievoorzitter zelf over zijn najaarstournee uit 1984 en 
de gekozen deadline ‘1992’ in Delors, Mémoires, 182-192. Voor Kohnstamms rol bij het idee van 
een deadline, zie Harryvan & Van der Harst, Max Kohnstamm, 221-228. Voor de geopperde 
jaartallen, zie Grant, Delors, 67-68. De Europese industriëlen, bij monde van ERT-voorzitter en 
Philips-topman Wisse Dekker, pleitten tezelfdertijd voor de deadline van 1990. 
 
2 Dringende tijd 
 
 Voor de poort Voor de vroege periode van de verhoudingen tussen Groot-Brittannië 
en de Zes blijft onovertroffen Camps, Britain and the European Community: goed gedocumenteerd, 
afgewogen oordelen. Bondiger en dicht op de gebeurtenissen is journaliste Nora Beloff, The 
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General says No. Britain’s exclusion from Europe, Londen 1963. Gericht op de obstakels en moeilijke 
dossiers uit de onderhandelingsfase is Simon Z. Young, Terms of entry. Britain’s negotiations with the 
European Community 1970–1972, Londen 1973. Meesterlijk over vijftig jaar Britse Europapolitiek 
is Hugo Young, This blessed plot. Britain and Europe from Churchill to Blair, Londen 1999: een fijn 
gevoel voor politieke verhoudingen en humeuren, grondig archiefwerk, goed stilist. 
 Het chagrijn van de Britse minister Bevin op 9 mei 1950 is opgetekend door zijn 
(schuldbewuste) gast Acheson, Present at the creation, 501-504. 
 Achtergrond van en reacties op De Gaulles veto op Britse toetreding uit 1963, inclusief 
defensie-aspecten, uitgebreid bij Camps en Beloff; de avond van 29 januari 1963 in Ludlow, The 
European Community and the crises of the 1960s, 11-13. Voor het tweede Franse veto, doorgaans kort 
afgedaan, zie Helen Parr, ‘Saving the Community: the French response to Britain’s second EEC 
application in 1967’, Cold War history 6 (2006) 4, 425-454. In het langlopende debat over de 
Franse motivatie benadrukt de auteur tegen de economische interpretaties van Moravcsik en 
Milward (die alles op de landbouwbelangen zetten) overtuigend het primaat van de geopolitieke 
afwegingen, hetgeen in 1969 tevens de afweging ‘beter samen met Londen dan géén 
Gemeenschap meer’ mogelijk maakte. 

De half-serieuze gedachte van de Vijf, op 29 januari 1963, om Parijs als partner in te 
ruilen voor Londen (‘de nieuwe Zes’) kreeg een vervolg na het tweede Franse veto uit 1967. 
Toen deed met name België pogingen om de West-Europese Unie – waar de Zes en Groot-
Brittannië lid van waren – te gebruiken voor initiatieven à Sept buiten de Gemeenschap om. 
Opnieuw vergeefs: ‘The October 1968 plan to give the WEU new importance in political, 
monetary and defence-related matters, was a total failure.’ (Vincent Dujardin, ‘The failed 
attempt to relaunch the WEU and the issue of the first enlargement’, Journal of European 
integration history 12 (2006) 1, 25-41, 40) 
 De zeer belangrijke 1961–1962-episode van onderhandelingen over een politieke unie 
uitputtend (meer dan vijfhonderd pagina’s) in Robert Bloes, Le Plan Fouchet et le problème de 
l’Europe politique, Brugge 1970. Zie ook Adenauer, Erinnerungen, IV, passim (van eerste 
besprekingen in 1959 tot Frans-Duitse vriendschapsverdrag van 22 januari 1963); Couve, Une 
politique étrangère, 347-384; Luns, Ik herinner mij, 139-163; Spaak, Combats inachevés II, 357-380. Van 
beide vertegenwoordigers van de Lage Landen is Luns trots op zijn stijfkoppigheid (die ook 
door De Gaulle zou zijn geprezen) en beoogt Spaak het (Franse) verwijt van een tegenstrijdige 
positie te ontzenuwen. Zie ook Jeffrey W. Vanke, ‘An impossible Union. Dutch objections to 
the Fouchet Plan, 1959–62’, Cold War history 2 (2001) 1, 95-112. 
 
Tafelschikking Dat de regeringsleiders in 1969 zélf tot een onderzoek naar buitenlandpolitieke 
samenwerking besloten, in nauw verband met de komst van nieuwe leden, wordt verteld door 
de Belgische diplomaat Davignon in een interview van 18 januari 2008 op: www.ena.lu. Zie ook 
de Conclusies van de Top van Den Haag, 1–2 december 1969, punt 15 (‘in de context van de 
uitbreiding’). Het onderzoek mondde uit in het Luxemburgrapport of Davignonrapport van 
1970, drie jaar later gevolgd door het Kopenhagenrapport 1973; beide opgenomen in De 
Schoutheete, La coopération politique européenne, 179-187 resp. 188-198. 
 Kissinger over zijn ervaringen gedurende het ‘Year of Europe’ in idem, Years of upheaval, 
128-194 en 700-735. De Schoutheete, 60-61, herinnert eraan dat Kissinger als academicus (in 
zijn The troubled partnership. A reappraisal of the Atlantic alliance, 1965) had geschreven dat een 
verenigd Europa de Amerikaanse hegemonie over het Atlantisch gebied zou kunnen 
ondermijnen, maar erkent dat de Europeanen ‘quelque peu bousculés’ waren door diens 
initiatief. 

Voor het optreden van de Negen in de aanloop naar de Helsinki-akkoorden van 1975, 
zie Alfred Pijpers, ‘European political co-operation and the CSCE process’, Legal issues of 
European integration 10 (1984) 1, 135-148. 
 Voor de Negen en de oliecrisis van 1973, zie het uitstekend gedocumenteerde Robert J. 
Lieber, Oil and the Middle East war: Europe in the energy crisis, Harvard 1976, met name 1-29 en 44-
52. De auteur schrijft de verwarring zaaiende komst van de Arabische ministers op de Top van 
Kopenhagen toe aan een actie van Londen en Parijs (18). Voor de overspannen verwachtingen 
van ‘Kopenhagen’, zie Time magazine van 17 december 1973, ‘Toward the Summit of truth’; zie 
ook verslagen in New York Times, 15, 16 en 17 december 1973. 
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Voor de geboorte van de Europese Raad zie, behalve de in de Proloog genoemde studies de 
Conclusies van de Top van Parijs (o.a. in: Werts, The European Council (1992), 319-325), ook 
Giscard d’Estaing, Le pouvoir et la vie I, 117-121 en Monnet, Mémoires, 589-605. De episode rond 
Den Uyl in Werts, ibidem, 54n498. Voor Hartling in 1974, zie Erik Holm, 3 februari 2009, 
‘Denmark’s position at the birth of the European Council’, een ongepubliceerd bericht van een 
lid van de toenmalige Deense delegatie in Parijs aan auteur (bemiddeld door W.G. van Hasselt). 

Voor de nageschiedenis aardig is dat Giscard schrijft (in 1988): ‘Plus tard, quand le 
Conseil européen serait assuré de son existence, il faudrait songer à la structurer davantage.’ 
(119) Men ontwaart hier reeds het doel dat dezelfde Giscard verwezenlijkte als voorzitter van de 
Conventie van 2002–2003, namelijk een plan voor een vaste voorzitter van de Europese Raad, 
door de lidstaten overgenomen (zie hfdst. 6). 
 
 
6 HANDELEN ALS UNIE (1989–HEDEN) 
 
1 Na de Muur 
 
 Val van de Muur tot en met Unieverdrag Hoewel de Duitse vereniging en de 
Europese vormverandering na 1989 evident vervlochten zijn, staan beide ontwikkelingen in 
onderscheiden historiografische tradities. 

Het lot van Duitsland wordt in de dominante interpretaties gereduceerd tot een spel 
tussen Amerika en Rusland. In de Amerikaanse lezing van de gebeurtenissen zeeg het sovjetrijk 
ineen door staatsmanschap en moreel leiderschap van, behalve de paus, de presidenten Reagan 
en Bush. Hiertoe droegen niet weinig bij de memoires van deze laatste en zijn 
veiligheidsadviseur, George H. Bush & Brent Scowcroft, A world transformed, New York 1999, 3-
301, alsmede de op beleidsdocumenten rustende studie van twee stafleden van Bush’s nationale 
veiligheidsraad, Philip Zelikow & Condoleeza Rice, Germany unified and Europe transformed, 
Cambridge Mass./Londen 1997 (eerste druk 1995). Ertegenover staat de school die de dramatis 
personae zoekt bij de verliezers van de Koude Oorlog in het Kremlin, met name de uit de bocht 
vliegende hervormingspolitiek van Gorbatsjov. Beknopt in deze zin is Tony Judt, Postwar. A 
history of Europe since 1945, New York 2005, 585-633, die met overdrijving spreekt van ‘Mr 
Gorbachev’s revolution’ (633). Een recente correctie op deze Amerikaans-Russische deling van 
lof en schuld voor ‘1989’ biedt een groep historici in Frédéric Bozo, Marie-Pierre Rey, N. Piers 
Ludlow & Leopoldo Nuti, Europe and the end of the Cold War. A reappraisal, Londen 2008. Het 
boek brengt Europa in beeld, op basis van archiefmateriaal uit en over onder meer Polen, 
Hongarije, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, Duitsland en de Europese instellingen. 
  De impact van de geopolitieke omwentelingen op het openspringen van de Europese 
cocon wordt in de communautaire interpretatie vaak karig afgedaan. In deze literatuur bestaat de 
neiging de doorbraak naar een Europese Unie voor te stellen als logisch voortbouwen op 
gemaakte afspraken, volgens het oude spill-over-model. Hadden de regeringsleiders van de Zes 
niet al in 1969 een ‘economische en monetaire unie’ voorgesteld? Was er niet al in 1972, 1983 en 
1985 door hen afgesproken een ‘politieke unie’ op te richten? Lag er niet al sinds de zomer van 
1989 een rapport-Delors over één munt en één bank? Ja, inderdaad. Maar alleen de breuk van 
1989 verklaart het moment én de uitkomst.  

Een model bij het streven naar een historische verbinding van de institutionele en de 
geopolitieke lijn is het al genoemde André Szász, De euro. Politieke achtergronden van de wording van 
een munt, Amsterdam 2001. Szász toont overtuigend een parallel tussen de deals van 1969 
(belofte Europese muntunie versus aanvaarding Duitse Ostpolitik) en van 1989 (besluit muntunie 
versus akkoord Duitse vereniging), beide malen impliciet. In zekere zin transformeert ‘1989’ dus 
beide in 1969 geopende toekomstperspectieven tot politieke feiten. 

Het is belangrijk twee fasen in de Frans-Duitse dialoog van 1989–1991 te 
onderscheiden: meteen na de Val van de Muur de monetaire unie, met Parijs als vragende partij 
en welwillendheid jegens de vereniging (impliciet) retour; na het groene licht van het Kremlin en 
de Oost-Duitse verkiezingen uit voorjaar 1990 de politieke unie, met Bonn als vragende partij 
voor wat betreft de institutionele hervormingen, Parijs replicerend met een Europese 
buitenlandse politiek en defensie, het geheel gelanceerd in de brief Kohl-Mitterrand van 9 april 
1990 en tot aan de Top van Maastricht als tandem volgehouden. Te vaak worden deze 
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momenten ineengeschoven; zo noemt Judt, Postwar, 640 een versterking van de Europese 
eenheid de ‘prijs’ die Duitsland voor de eenheid betaalde aan Frankrijk. Dit is onprecies. 
Frankrijk wilde de monetaire unie en Duitsland de politieke. 

Over de rol van Frankrijk, met name Mitterrand, bestaat een boeiende historiografische 
controverse. In de dominante Amerikaanse duiding wordt president Mitterrand toegeschreven 
de Duitse eenheid een moment te hebben willen tegenhouden, à la Thatcher. Hiertoe wijst men 
op Mitterrands ontmoeting met Gorbatsjov in Kiev van 6 december (overigens vijf dagen nadat 
Bush de sovjetleider had ontmoet) en met Oost-Duitse leiders in Leipzig op 21 december (waar 
Mitterrand in een persconferentie vertelt over zijn Duitse krijgsgevangenschap, ‘donc, ce que 
vous appelez l’antifascisme, c’est aussi une certaine forme de défense de la paix, et le refus d’une 
idéologie imposée par la force,’ ibidem, 380). Andere auteurs spreken van een ‘zwarte legende’ 
(Bozo), waaraan behalve de Amerikanen de memoires van Mitterrands adviseur Attali mede 
debet zouden zijn, met name diens Verbatim III, beslaande de jaren 1988–1991 en verschenen in 
1995, waarin Mitterrand zich bijvoorbeeld laat ontvallen dat hij voor het tegenhouden van de 
Duitse eenwording op Gorbatsjov rekent. De president poogde vergeefs de schade te 
redresseren in het (postuum verschenen) François Mitterrand, De la France, de l’Allemagne, Parijs 
1996. 

Enerzijds dubbelzinnige woorden, uit angst voor een grootmacht Duitsland, anderzijds 
evenwel één richting op wijzende daden. Van begin tot einde streefde Mitterrand naar de 
bevestiging van de Poolse grenzen (evenwicht in het Europese statenconcert) en een invlechting 
van Duitsland in de gezamenlijkheid (versterking van de Europese ledenkring). Twee boeken die 
deze laatste interpretatie ondersteunen: de fascinerende studie naar het Europese en Duitse 
denken in de ‘werkplaats’ van het Elysée van de Duitse historicus Tilo Schabert, Wie 
Weltgeschichte gemacht wird. Frankreich und die Deutsche Einheit, Stuttgart 2002, en het eveneens op 
archiefwerk rustende relaas van Frédéric Bozo, Mitterrand, la fin de la guerre froide et l’unification 
allemande. De Yalta à Maastricht, Parijs 2005 (welke de ‘leugens’ van Attali op punten weerlegt, 
380-381). Mitterrands diplomatiek adviseur en chef-staf Hubert Védrine, Les mondes de François 
Mitterrand. A l’Elysée, 1981–1995, Parijs 1996, 439-457, reflecteert op de discrepantie tussen de 
woorden (en stiltes) en de daden van zijn baas. 

Voor de Duitse memoires, behalve de vooraf genoemde boeken van bondskanselier 
Kohl en zijn diplomatiek adviseur Teltschik tevens Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, 
Berlijn 1995. Kohl, de christen-democraat, gebruikte Teltschik (al vanaf 1982) vanuit het 
Kanzleramt als persoonlijk vertegenwoordiger om zelfstandig contacten met buitenlandse leiders 
te onderhouden. Alleen zo kon hij de minister Genscher, partijleider van de liberale 
coalitiepartner en al sinds 1974 vrijwel ononderbroken op zijn post, omzeilen en buitenlandse 
politiek bedrijven. De onderlinge verhoudingen waren zo slecht, vertelt Teltschik in zijn 329 
Tage, dat bijvoorbeeld de Amerikanen na een bezoek aan Moskou behalve Genscher ook Kohl 
apart informeerden om zeker te zijn dat hij op de hoogte raakte. Een van de redenen dat Kohl 
zijn tien-punten-plan in uiterst kleine kring had voorbereid en totaal onverwacht lanceerde – en 
daarom ook zonder tevoren Thatcher en Mitterrand in te lichten, hetgeen beiden diep ontriefde 
– was dat hij vreesde dat Genscher er lucht van zou krijgen en met de eer zou gaan strijken. 
(Een situatie die op Downingstreet 10 en in het Elysée niet goed voorstelbaar is.) Na de 
verkiezingen van december 1990, waarin de liberalen meer wonnen dan Kohls CDU, offerde de 
bondskanselier Teltschik onder druk van Genscher; de uit zijn rol gegroeide adviseur werd 
opgevolgd door een carrièrediplomaat zonder publieke ambities. 

Voor Britse memoires, een sterk contrast met de Franse, zie premier Thatcher, Downing 
Street Years, 789-807; haar minister van buitenlandse zaken Howe, Conflict of loyalty – als te pro-
Europees ontslagen in juli 1989 en back with a vengeance in november 1990 – , haar minister van 
buitenlandse zaken Hurd, Memoirs, 419-429 (deze was net twee weken in functie toen de Muur 
viel) en de diplomaat Wall, A stranger in Europe, 87-134. 
 
Verslag van verloop en duiding van de uitkomst van de regeringsconferentie van 1991 in J. 
Cloos e.a., Le Traité de Maastricht. Genèse, analyse, commentaires, Brussel 1994. De vier auteurs waren 
diplomaten van het Luxemburgse voorzitterschap; gezaghebbend. Het debat over de 
verdragsstructuur – boom versus tempel – op 81-87, 107-111. Nuttig vanwege erin opgenomen 
officiële documenten en achtergronden van posities van de Twaalf is Finn Laursen & Sophie 
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Vanhoonacker, The Intergovernmental Conference on Political Union. Institutional reforms, new policies and 
international identity of the European Community, Maastricht 1992. 

Een goed geïnformeerd relaas van de ‘Zwarte Maandag’ van de Nederlandse diplomatie 
in het proefschrift van oud-parlementariër Bob van den Bos, Mirakel en debacle. De Nederlandse 
besluitvorming over de Politieke Unie in het Verdrag van Maastricht, Assen 2008. Zie ook bij Cloos e.a., 
Le Traité de Maastricht, 88-91.  

Terzijde: opmerkelijk is het Nederlandse vermogen de nederlaag achteraf alsnog in het 
eigen voordeel te interpreteren. Zo schrijft Brinkhorst in zijn recente Leidse oratie over het 
verdrag van Lissabon (2007), waarin de geliefde Gemeenschap als juridische vorm wordt 
opgeheven en opgaat in de destijds verfoeide, ene Unie: ‘Deze uniforme structuur werd in de 
aanloop naar het Verdrag van Maastricht in 1991 door het Nederlandse voorzitterschap 
voorgesteld, maar werd toen nog niet aanvaard.’ (L.J. Brinkhorst, Europese Unie en nationale 
soevereiniteit, Leiden 2008, 16n9; curs. lvm) Vergelijkbare geluiden, ‘achteraf hebben we toch 
gelijk gekregen’, zijn op het ministerie van buitenlandse zaken te horen. Deze hardleersheid 
duidt erop dat men meent dat de Unie alsnog een ‘Gemeenschap-Bis’ is geworden. Dit is onzin. 
De Unie is een kristallisatie uit de tussensfeer van de lidstaten (zo was het al sinds 1972 
bedoeld). Weliswaar is de communautaire methode sinds ‘Maastricht’ in bepaalde opzichten, 
met name wat betreft de rol van het Hof en het Parlement, uitgebreid en versterkt, maar er is 
een wezenlijke keerzijde. Die komt beter aan het licht als men zich probeert voor te stellen hoe 
de reactie in Den Haag zou zijn geweest als men in augustus 1991 het Unieverdrag uit 2007 als 
concept te beoordelen had gekregen. Ter herinnering, dit laatste bevat aan voormalige Haagse 
taboes: rechtspersoonlijkheid voor de Unie, een uittredingsclausule, een wederzijdse 
bijstandsclausule in geval van een gewapende aanval op een lidstaat én een Europese Raad met 
vaste voorzitter als formele instelling welke niet alleen voor de buitenlandse politiek maar op alle 
beleidsterreinen de politieke lijnen uitzet. Hadden ze dit alleen al moeten ondertekenen (laat 
staan zelf ontwerpen), Dankert c.s. zouden in de Hofvijver zijn gesprongen van ellende. 
 
De Unie vanaf 1993: ‘verbreding en verdieping’ Het Europadebat werd in de jaren negentig 
voor een belangrijk deel gevoerd in termen van ‘verbreding’ versus ‘verdieping’. Mochten eerst 
nieuwe (Oost-Europese) leden toetreden tot het ‘Europese huis’ of was het zaak voorafgaand 
aan de uitbouw de fundamenten te verstevigen? Men kon geen krantenanalyse lezen zonder dat 
deze termen opdoken. 

In het relaas zijn de termen ‘verdieping’ en ‘verbreding’ vermeden. Daarvoor zijn twee 
redenen, die samenhangen. Ten eerste had de metafoor een politieke inzet. Kort gezegd: hij 
werd vooral gebruikt door aanhangers van de verdieping, dus door diegenen die van de oostelijke 
uitbreiding vooral ‘fragmentatie’, ‘verwatering’ en – ergst van allemaal – institutionele ‘stagnatie’ 
en ‘stilstand’ verwachtten. De komst van nieuwe leden bedreigde de spankracht van het 
Europese project. Commissievoorzitter Delors was de invloedrijkste vertolker van deze opvatting. 
‘In der EU-Kommission von Jacques Delors war man Anfang der neunziger Jahre der Ansicht, 
über die Osterweiterung könne man vielleicht in 25 Jahren ernsthaft zu sprechen beginnen.’ 
(Aldus de Duitse politicus, vanaf 1999 als eurocommissaris zelf belast met de uitbreiding, 
Günter Verheugen, Europa in der Krise. Für eine Neubegründung der europäischen Idee, Keulen 2005, 
72-73) Ook Parijs gebruikte het argument van de noodzakelijk voorafgaande verdieping om de 
uitbreiding – die Duitsland een centrale positie in de Unie zou geven – vooruit te schuiven. De 
asymmetrische werking van de metafoor blijkt eveneens daaruit dat voorstanders van een 
snelle(re) toelating van Oost-Europese landen deze niet in termen van verbreding bepleitten. (Zij 
bespeelden veelal het register van morele schuld of historische plicht.) 
 Een tweede reden is dat in de geschiedenis van de Europese gezamenlijkheid de in het 
discours als ‘verdieping’ en ‘verbreding’ aangeduide bewegingen feitelijk meermaals gelijktijdig 
optraden. De komst van Londen, Kopenhagen en Dublin in 1973 gaf aan het gezamenlijke 
leven een vitale impuls. Het gold het Europese zelfbewustzijn in de wereld (buitenlandpolitieke 
samenwerking, ‘Europese identiteit’, 1973), uitbreiding van taken (regiobeleid op Brits verzoek 
en milieubeleid op o.a. Deens verzoek, 1973), voor institutionele vormveranderingen (o.a. 
Europese Raad, 1974) – en bijgevolg ook voor de zoektocht van publiek (zie dl. III). De 
toelating van Spanje en Portugal per 1986 viel vrijwel samen met het sluiten van de Europese 
Akte die het pad naar de interne markt per 1992 opende; de komst van beide ‘arme’ leden 
versterkte vervolgens het argument dat deze markt gepaard moest gaan met ‘sociale politiek’ en 
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fondsen voor ‘solidariteit’ (zoals bij de eerstvolgende verdragswijziging inderdaad werd 
vastgelegd). Over de gelijktijdigheid van de Duitse vereniging, dus de komst van Neue Länder, en 
de verdere (monetaire) vervlechting van de lidstaten is hier voldoende gezegd. Blijkbaar is er iets 
anders aan de hand. 

De vermeende tegenstrijdigheid tussen ‘verbreding’ en ‘verdieping’ rust op een onjuiste 
voorstelling van de gezamenlijkheid. Het is schijnlogica. Europa is niet een ‘huis’ met een 
‘fundament’ van regels en ‘aanbouwen’ van lidstaten. Nee, Europa is een gesloten kring van 
staten die hun onderlinge relaties voor een deel hebben ondergebracht in een verdragssfeer. 
Wanneer de kring zich opent en een nieuw lid toelaat, kan dit een goede reden zijn meer relaties 
in de verdragssfeer onder te brengen – bijvoorbeeld om nieuwe politieke of financiële 
evenwichten te waarborgen. Het hoeft niet. En het is zeker niet zo dat die verdragssfeer eerst 
moet worden versterkt, voor de kring open kan. Vaak komt de beweging juist erna. 

Het is aan de tussenwereld van de leden om de wezenlijke gebeurtenis die de komst van 
een buitenstaander is, te verwerken, op te vangen en de vrijkomende krachten eventueel door te 
geleiden naar de binnensfeer. Niet andersom. 
 
2 Na de Torens 
 
 Dat de Val van de Muur voor Europa bij nader inzien een terugkeer in de geschiedenis 
betekende, en niet haar einde, is een van de inzichten in de historische synthese van Judt, Postwar 
uit 2005. Zie ook het in de tekst genoemde boek van Fischer, Die Rückkehr der Geschichte. De 
Duitser maakte in het voorjaar van 2004 de draai van een ‘constitutioneel’ Europa, zoals in zijn 
Berlijnse rede van 12 mei 2000 bepleit, naar een ‘strategisch’ Europa, een geopolitieke speler. 
Naar eigen zeggen was 9/11 hierbij beslissend. Eenzelfde beweging bij de Britse diplomaat 
Robert Cooper. In zijn The breaking of nations. Order and chaos in the twenty-first century, Londen 2003 
(met de basistekst hernomen uit idem, The post-modern state and the new world order, Londen 1995) 
deelde hij de wereld in in premoderne, moderne en postmoderne staten en schaarde hij Europa 
(met Japan) in die laatste, posthistorische categorie, terwijl Amerika ‘modern’ was (of bleef). 
Inmiddels is Cooper, als vertrouweling van Tony Blair directeur-generaal in de Raad van de 
Unie geworden, van deze opvatting teruggekeerd, getuige zijn essay ‘Picking up the pieces’, 
Financial Times, 25–26 oktober 2008, doordesemd van Machiavelli. 

Voor de Europese politieke bewegingen op en na 9/11, zie de publicaties van Peter 
Ludlow over de Europese Raden van september, oktober en december 2001 (genoemd in de 
Proloog), alsmede: Jan Reckmann, Außenpolitische Reaktionen der Europäische Union auf die 
Terroranschläge vom 11. September, Münster 2004 en Mareike Kleine, Die Reaktion der EU auf den 11. 
September. Zu Kooperation und Nicht-Kooperation in der inneren und äußeren Sicherheit, Münster 2004. 

Voor de totstandkoming van nieuwe verdragsartikelen over buitenlandse politiek na 
2001, inclusief de vaste voorzitter van de Europese Raad, zie de in hfdst. 2, par. 2 genoemde 
titels over de Europese Conventie en daaropvolgende regeringsconferentie (2002–2004). Eerder 
van auteur hierover: Luuk van Middelaar, ‘Verblind door de Zonnekoning. Nederland en de 
democratische representatie in Europa’, in: B.F. Steur e.a. (eds.), Democratische vergezichten. Essays 
over de representatieve democratie in Nederland, Den Haag 2004, 115-146 en idem, ‘Europa’s geduldige 
zoektocht naar een rol op het wereldtoneel’, in: Hans Groen & Ernst John Kaars Sijpesteijn 
(eds.), De slag om de globale democratie, Wormer 2006, 124-135. 

De zorgen over de Atlantische alliantie zijn na 2001 (opnieuw) een denkveld apart. De 
Kissingerrol uit 1973, oftewel die van de persoon die de Europeanen voor de ongemakkelijke 
realpolitieke spiegel zette, werd ditmaal vertolkt door Robert Kagan in zijn pamflet Of power and 
paradise. America and Europe in the new world order, Londen 2003 (bewerking van een artikel uit 
2002). Kagan zette de arbeidsdeling tussen hard power (Amerika) en soft power (Europa) scherp 
aan; volgens Kagan betrof het niet slecht versus goed, de cowboy versus de ziekenbroeder, maar 
sterk tegenover zwak: de sheriff die boeven vangt tegenover de barman die zijn glazen liever 
heel houdt. Daarna verschenen tal van boeken over het thema, zoals Laurent Cohen-Tanugi, An 
alliance at risk. The United States and Europe since September 11, Baltimore, MD, 2003, Tod Lindberg 
(ed.), Beyond paradise and power. Europe, America and the future of a troubled relationship, New 
York/Londen 2005, met bijdragen van o.a. Daalder, Andréani, Garton Ash en Fukuyama 
(‘Does the West still exist?’); W. Weidenfeld, Partners at odds. The future of transatlantic relations – 
options for a new beginning, Gütersloh 2006. Niet bezorgd maar eerder verwachtingsvol uitziende 
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naar Washingtons neergang is het prikkelende: Emmanuel Todd, Après l’Empire. Essai sur la 
décomposition du sysème américain, Parijs 2004. Een nuchter pleidooi voor herstel van ‘het Westen’ 
in: Ton Nijhuis, ‘America and the search for a European political identity’, in: Tannelie Blom 
(ed.), Reviewing Europe. Missed opportunities and possible potential, Maastricht 2007, 81-105. De 
Amerikaanse aanstichter van het debat, later buitenlandpolitiek adviseur van de Republikeinse 
presidentskandidaat McCain, herhaalde zijn boodschap in: Robert Kagan, The return of history and 
the end of dreams, Londen 2008. 
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III DE ZOEKTOCHT NAAR PUBLIEK 
 
 De strijd om het applaus 
 In laatste instantie rust alle politieke macht op publieke aanvaarding. (Anders is het 
geweld.) Voor de politiek betekent dit dat een belangrijk deel van haar werking en waarheid aan 
de buitenkant ligt, dat de schijn tot haar wezen behoort. Deze gedachte is binnen de Europese 
christelijke en klassieke denktradities nogal moeilijk te verteren. Machiavelli, die haar rond 1500 
in alle eenvoud opschreef, werd erom verketterd. Zijn collega Hobbes zei het rond 1650 ook 
beknopt: ‘Reputation of power, is power’ (Leviathan, I.10). Hoe langer je over politiek nadenkt, 
lijkt het soms, hoe oppervlakkiger het wordt. 

Over het publiek als drager van de (vrije) politieke orde is in de politieke filosofie veel 
nagedacht. Tegenwoordig wordt het, in het spoor van Habermas’ invloedrijke Strukturwandel der 
Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichten Gesellschaft, Neuwied 1962, soms 
gereduceerd tot de ‘burgerlijke openbaarheid’. Het publiek is dan zoiets als de verzamelde 
rationele deelnemers aan het publieke debat, zoals ze zich sinds de vroege Verlichting in de 
Europese samenlevingen organiseerden. De academische aandacht spitst zich veelal toe op de 
sociologische en taalkundige ontstaansvoorwaarden voor een ‘publieke ruimte’ (kranten, 
massamedia, standaardisering van eenheidstalen). Uiteraard levert dit voor de huidige Unie als 
geheel een boeiende problematiek op (zie enkele titels onder par. 3). 

Hoewel het belang van deze openbare debatsfeer zonder meer immens is, lijkt toch 
sprake van een zekere intellectuele beroepsdeformatie. Het publiek waar de politiek mee te 
maken heeft bestaat uit méér dan rationele burgers die brieven naar de avondkrant sturen en 
elke zoveel jaar gaan stemmen. Het publiek mort en gromt, het huilt en klapt, het demonstreert 
en vlagt, het heeft wensen en verveelt zich en vooral: het is onvoorspelbaar. Deze 
verschijningen hebben rechtstreeks of in potentie politieke betekenis. Drie scherpzinnige 
twintigste-eeuwse politiek filosofen herinneren, elk op hun eigen wijze, aan de reikwijdte en 
kracht van dit ‘publieke leven’: Dewey, Arendt, Schmitt. 

Van de Amerikaan John Dewey blijft inspirerend zijn The public and its problems (1927), 
met name hfdst. 1-3. Bij hem ontstaat het publiek in antwoord op van buiten komende 
gebeurtenissen of op indirecte gevolgen van menselijk handelen. Voortdurend in verandering, 
stelt het de vragen waarop de politiek een antwoord moet geven. Voor de Duits-Amerikaanse 
filosofe Hannah Arendt is een publieke ruimte, waar mensen hun woorden en daden met elkaar 
delen, de voorwaarde voor de menselijke vrijheid, zie in haar hoofdwerk The human condition, 
Chicago/Londen 1998 (oorspr. 1958), met name hfdst. 7, 27 en 28. Zelfs de grootste krachten 
van het innerlijke leven – ‘the passions of the heart, the thoughts of the mind, the delights of the 
senses’ (50) – leiden een onvrij schaduwbestaan tot ze in de vorm van verhalen of kunst in het 
publieke domein worden gebracht. De publieke ruimte is volgens Arendt nooit een gegeven: ‘Its 
peculiarity is that (..) it does not survive the actuality of the moment which brought it into being, 
but disappears not only with the dispersal of men (..) but with the disappearance of the activities 
themselves. Wherever people gather together, it is potentially there, not necessarily and not 
forever.’ (199) Vandaar dat de politiek, ook wanneer ze het publiek een moment vindt, er steeds 
naar op zoek blijft. Er komt geen einde aan. 

Terwijl Dewey en Arendt – beide in hfdst. 9, ‘Drama’, nader besproken – het publiek in 
de constitutieve rol plaatsen, is het voor de staatsrechtgeleerde en duistere nazi-ideoloog Carl 
Schmitt vooral in staat tot reactie, tot acclamatie, ‘d.h. durch einfachen Zuruf seine Zustimmung 
oder Ablehnung ausdrücken, Hoch oder Nieder rufen, einem Führer oder ein Vorschlag 
zujubeln, den König oder irgendeinen anderen hochleben lassen oder durch Schweigen oder 
Murren die Akklamation verweigern.’ (Carl Schmitt, Verfassungslehre, Berlijn 1993, 243-244) 
Problematisch aan Schmitts denken is zijn identificatie van publiek en volk (een gegeven 
‘Duitse’ identiteit) en zijn geringschatting van de parlementaire democratie (‘Griekse’ vormen); 
wat dat laatste betreft vond hij bijvoorbeeld het geheime stemhokje een affront voor de 
zichtbaarheid van het publieke leven. Niettemin – of misschien daardoor – toont ook Schmitt, 
net als Arendt en in iets mindere mate Dewey, een sterk besef van de levende, grillige aard van 
het publiek. Over de politieke spanning die potentieel in elke openbare bijeenkomst zit, voor 
beide partijen, schrijft hij: ‘Wenn nur überhaupt Volk wirklich versammelt ist, gleichgültig, zu 
welchem Zweck, sofern es nur nicht als organisierte Interessentengruppe erscheint, etwa bei 
Straßendemonstrationen, bei öffentlichen Festen, in Theatern, auf dem Rennplatz oder im 
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Stadion, ist dieses akklamierende Volk vorhanden und wenigstens potentiell eine politische 
Größe. Oft genug hat sich die Erfahrung bestätigt, dass jede, auch eine scheinbar zunächst 
unpolitische Volksversammlung unerwartete politische Möglichkeiten in sich enthält.’ Om te 
besluiten: ‘Nur von solchen einfachen und elementaren Erscheinungen aus lässt sich der 
ziemlich verdunkelte, aber für alles politische Leben und insbesondere für die moderne 
Demokratie wesentliche Begriff der Öffentlichkeit wieder in seine Rechte einsetzen und das 
eigentliche Problem der modernen Demokratie erkennen.’ (Ibidem, 244) 
 
Voor de status van sociale verschijnselen is hier vanwege de eenvoud van het betoog een beroep 
gedaan op John R. Searle, The construction of social reality, Londen 1995. De term ‘institutioneel feit’ 
introduceerde hij in J.R. Searle, Speech acts. An essay in the philosophy of language, Cambridge 1969. 
De notie ‘bruut feit’ ontleende hij aan G.E.M. Anscombe, ‘On brute facts’, Analysis 18 (1958) 3, 
69-72. Sterk aan Searles begrip van institutionele feiten is het onderscheid met materiële dingen: 
‘What we think of as social objects, such as governments, money and universities, are in fact just 
placeholders for patterns of activities.’ Dit onderscheid verklaart mede waarom instituties niet 
slijten in het gebruik, zoals T-shirts of auto’s, maar juist mettertijd sterker worden: ‘each use of 
the institution is in a sense a renewal of that institution.’ (57) 

Uiteraard kan de grondgedachte van wat Searle ‘sociaal constructivisme’ noemt op 
andere manieren worden verdedigd. Zelf komt hij niet uit de sociaal-wetenschappelijke traditie, 
maar uit de taalfilosofie en philosophy of mind. Searle betuigt weliswaar schuld aan de grote 
sociologen Weber, Simmel en Durkheim, maar serveert hen erg snel af. (‘From such 
acquaintance with their work as I have, it seems to me that they were not in a position to answer 
the questions that puzzle me, because they did not have the necessary tools.’ (xii)) Dit doet met 
name Georg Simmel onrecht. In Simmels Philosophie des Geldes (1900) staan passages waarin hij 
de ‘zwevendheid’ van de sociale orde radicaal doordenkt, zonder als een postmodernist avant la 
lettre de kenbaarheid van die orde op te geven. (‘Dies ist die philosophische Bedeutung des 
Geldes: dass es innerhalb der praktischen Welt die entschiedenste Sichtbarkeit, die deutlichste 
Wirklichkeit der Formel des allgemeinen Seins ist, nach der die Dinge ihren Sinn aneinander 
finden und die Gegenseitigkeit der Verhältnisse, in denen sie schweben, ihr Sein und Sosein 
ausmacht.’ (136; curs. orig.) 

Voor het politiek-filosofische probleem van de aanvaarding van een regel is een beroep 
gedaan op het rechtspositivisme van H.L.A. Hart, The concept of law, Oxford 1997. Diens theorie, 
uit 1961, is niet onbetwist, maar Harts onderscheidingen tussen primaire en secundaire regels en 
het interne en externe perspectief op aanvaarding bieden een goede opstap voor de redenering. 
Als politiek theoreticus stelt Hart teleur. Zijn stelling dat een rechtsorde in beginsel zonder 
aanvaarding van de dragende regels door de bevolking kan functioneren is betwistbaar. Hij 
miskent de dragende rol van het publiek, in uiterst boude termen bovendien: ‘In an extreme case 
the internal point of view with its characteristic normative use of legal language (‘This is a valid 
rule’) might be confined to the official world. In this more complex system, only officials might 
accept and use the system’s criteria of legal validity. The society in which this was so might be 
deplorably sheeplike; the sheep might end in the slaughter-house. But there is little reason for 
thinking that it could not exist or for denying it the title of a legal system.’ (117) 
 
 
7 DE DUITSE STRATEGIE: LOTGENOTEN 
 
 Nationale identiteit en grens. Enkele invloedrijke auteurs in het historische en sociaal-
wetenschappelijke debat over nationale identiteit, dat sinds de terugkeer van het nationalisme als 
politieke kracht in Europa een grote vlucht nam, zijn: Ernest Gellner (Nations and nationalism, 
Oxford 1983); E.J. Hobsbawm (Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality, 
Cambridge 1992); alsmede Anthony D. Smith (onder meer National identity, Londen 1991). Hier 
vindt men veel materiaal over de negentiende-eeuwse natievorming. Het onderliggende debat 
tussen deze auteurs draait (opnieuw) om de vicieuze cirkel van de stichting: is er eerst een natie 
of eerst een staat? De Britse historicus Smith onderscheidt weliswaar een ‘etnisch’ en een 
‘burgerlijk’ nationalisme, maar legt uiteindelijk de nadruk op een gedeelde afstamming, een 
etnische bodem, als voorwaarde voor moderne naties. Gellner en Hobsbawm daarentegen 
beklemtonen het ‘gemaakte’ karakter van de nationale identiteit. Hobsbawm schrijft kernachtig: 
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‘Nations do not make states and nationalisms, but the other way around.’ (Hobsbawm, Nations, 
10) Gellner noteert met enige spijt: ‘A man must have a nationality as he must have a nose and 
two ears. All this seems obvious, though, alas, it is not true. But that it should have come to 
seem so very obvious is indeed an aspect, perhaps the very core, of the problem of nationalism. 
Having a nation is not an inherent attribute of humanity, but it has now come to appear as 
such.’ (Gellner, Nations, 6) 
 Er bestaan geen ‘natuurlijke’ groepen; elke groep die zich volk of natie noemt doet dat 
als resultaat van een zelfdefinitie. Dat betoogde de Noorse antropoloog Barth in de invloedrijke 
inleiding van Fredrik Barth (ed.), Ethnic groups and boundaries. The social organization of cultural 
difference, Prospect Heights, Il., 1998, 9-38 (oorspr. 1969). Uiteraard kan een groep zich voor zijn 
zelfdefinitie baseren op ras, cultuur, godsdienst of taal, maar zulke ‘objectieve’ kenmerken 
verklaren volgens Barth het ontstaan, de functie noch de duurzaamheid van zulke groepen en 
evenmin het feit dat individuen de etnische grens kunnen oversteken. Daarom draait Barth de 
zaak om: een gedeelde cultuur is niet de oorzaak maar het resultaat van etnische organisatie. De 
zelfdefinitie bepaalt welke elementen men inzet als markering en welke in de schaduw worden 
gelaten. (Zo maakte men tijdens de Joegoslavische burgeroorlogen bepaalde uitspraakverschillen 
tussen ‘Servisch’ en ‘Kroatisch’, die niemand meer opvielen, weer relevant bij de etnische 
identificatie, waardoor één etnische groep uiteenviel in meerdere.) In een ogenschijnlijk 
onschuldig maar radicaal zinnetje zegt Barth: wat we moeten onderzoeken is ‘the ethnic 
boundary that defines the group, not the cultural stuff that it encloses.’ (15) Het verschaffen van 
een collectieve zelfdefinitie en dus het bepalen van een grens is in hedendaagse samenlevingen 
bij uitstek een functie van de politiek: wie hoort bij ons en wie niet? Welke criteria ook worden 
gehanteerd, altijd is er een keuzemoment. Ergens sluipt de willekeur binnen van ‘Jij hoort wel bij 
ons en jij niet’. Dit feit drukt zich uit in bestaan en handhaving van de grens. 
 
1 Hoe worden we één? 
 
 Julien Benda & de Europese natie. Ten minste één auteur riep volmondig op tot een 
herhaling van de negentiende-eeuwse natievorming op Europese schaal. Het was, in het 
interbellum, de Franse intellectueel Julien Benda met zijn Discours à la nation européenne (1933). 
Het pamflet is een expliciete repliek op Fichtes Reden an die Deutsche Nation (1807–1808), de 
oertekst van het nationalistische program. Benda wist dat het een grap kon lijken om in van 
oorlog zwangere tijden een appèl aan een Europese natie te doen. Toch meende hij dat binnen 
elk van de naties enkele mensen moesten zijn ‘qui veulent unir les peuples, qui pensent à ‘faire 
l’Europe’.’ (13-14) Tot deze morele voorhoede wilde hij spreken. De schepping van Europa was 
bovenal een werk van de geest. Benda volgt trouw de receptuur van het negentiende-eeuwse 
nationalisme. Hij tuigt een Europese heldengalerij op. Mooie woorden zijn er voor de keizers 
Justinianus, Karel de Grote, Karel V en Napoleon, die Europa van bovenaf onder één bestuur 
wilden brengen (en helaas, geeft de auteur toe, als tirannen handelden) en voor de christelijke 
humanist Erasmus, die zijn tijdgenoten opriep nationale tegenstellingen aan de kant te zetten. 
Tevens streeft Benda naar het gebruik van één taal. Net zoals in de naties de standaardtaal zich 
langzaam heeft gesteld boven de regionale dialecten, zo moeten de inwoners van Europa, als ze 
zich willen verenigen, één taal als de officiële gaan gebruiken. De auteur beveelt het Frans aan. 
Is dat immers niet de meest rationele taal en dus het best in staat mensen te verenigen? 
Grootmoedig geeft Benda toe: ‘Certains d’entre vous trouveront étrange que je vienne, moi 
Français, plaider l’hégémonie de l’esprit français, alors que, par ailleurs, je prêche 
l’affranchissement du préjugé national. (..) J’ajoute que je suis tout prêt à en admettre une autre 
[langue] si on me montre qu’elle possède plus de vertu encore pour conjoindre les hommes dans 
la clarté et la raison.’ (82-83) 
 
Cultuurpolitiek. Twee nuttige en scherpzinnige boeken over de pogingen van de institutionele 
binnensfeer één Europese identiteit op te wekken, beide kritisch, zijn Cris Shore, Building Europe. 
The cultural politics of European integration, Londen/New York 2000 en Tobias Theiler, Political 
symbolism and European integration, Manchester 2005. Shore, een Brit, probeerde als politiek 
antropoloog ‘the native’s point of view’ te begrijpen; hij dompelde zich tien maanden onder in 
de Commissie om denkwijze, motieven en zelfbeeld van de ‘bouwers van Europa’ bloot te 
leggen. Theiler, een Zwitserse politicoloog, deed op basis van documenten en interviews 
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onderzoek naar de initiatieven van de Commissie op de terreinen van cultuur, media en 
onderwijs sinds de jaren zeventig. Terecht bestudeert hij niet alleen de successen, zoals de 
studentenuitwisselingen, maar ook de mislukkingen, die minstens zo instructief zijn. Dankzij het 
langere historische perspectief komen de verschuivende strategieën – kort gezegd van het doel 
eenwording naar het faciliteren van diversiteit – goed in beeld. Jammer is dat beide auteurs, 
geërgerd door de ‘constructie’ in de binnensfeer, de historische identiteit van het continent als 
geheel uit het oog verliezen. Het is invoelbaar dat Theiler weinig geduld heeft met de 
identiteitsliteratuur die zorgeloos voorbijgaat aan de reeds ondernomen Europese 
identiteitspolitiek: ‘It is not unlike writing a theory on agricultural subsidies in the EU that 
makes no reference to the Common Agricultural Policy.’ (3) Een verschil is niettemin dat de 
‘Europese identiteit’ oudere papieren heeft dan de landbouwpolitiek. Ze komt, in één woord, 
niet alleen van binnen, maar ook van buiten. 

Onder historici bestaat een relatief sterk besef voor de politieke, identiteitsvormende 
kant van de verhalen die ze schrijven, inclusief het lesmateriaal, wellicht vanwege de nauwe band 
tussen het negentiende-eeuwse nationalisme en de moderne geschiedbeoefening. Zie enkele 
reflecties in: Attila Pók, Jörn Rüsen & Jutta Scherrer (eds.), European history: challenge for a common 
future, Hamburg 2002 en Alain Bergounioux e.a., Faire des Européens? L’Europe dans l’enseignement de 
l’histoire, de la géographie et de l’éducation civique, Parijs 2006. 
 
Vlag. Voor de ontwerpkeuze van de vlag in de Raad van Europa, zie Robert Bichet, ‘Drapeau’, 
in: Yves Hersant & Fabienne Durand-Bogaert, Europes. De l’antiquité au XXe siècle; anthologie 
critique et commentée, Parijs 2000, 807-811. (De auteur was voorzitter van de betreffende 
parlementaire commissie.) Voor de ceremonie van het eerste hijsen van de vlag door de 
Gemeenschap, in 1986, zie Theiler, Political symbolism, 1-2. Het semantische compromis de vlag 
een ‘logo’ te noemen is een vondst van de toenmalige Nederlandse ambassadeur bij de 
Gemeenschap, zie: Charles Rutten, Aan de wieg van Europa en andere Buitenlandse Zaken. 
Herinneringen van een diplomaat, Amsterdam 2005, 175-176. 
 
Eurobiljetten en euromunten. Het relaas over het ontwerp van de eurobiljetten rust op de twee 
rapporten van de expertcomités die voorstellen deden voor de ‘thema’s’ en de ‘kenmerken’. Het 
gaat om het ‘Interim report to the European Monetary Institute’s Working Group on Printing 
and Issuing a European Banknote on The selection of a theme for the European banknote 
series’ van de ‘Theme Selection Advisory Group’ uit mei 1995 en van de hand van de vrijwel 
gelijk samengestelde ‘Feature Selection Advisory Group’ het rapport ‘Selection of Design 
Features. Report of to the European Monetary Institute’s Working Group on Printing and 
Issuing a European Banknote’, uit november 1995. De rapporten waren ‘vertrouwelijk’, maar in 
februari 2007 beide te vinden op de website van de Europese Centrale Bank 
(www.ecb.int/bc/pdf/preparation/Theme_report.pdf en .../Feature_report.pdf). Aanvullende 
informatie uit een speech van de vice-president van de Bank, Lucas Papademos, ter gelegenheid 
van de opening van een expositie in Athene over het biljettenontwerp, op 11 augustus 2004 
(www.ecb.eu/press/key/date/2004/html/sp040811.en.html). 
 
2 Waarom zijn we samen?  
 
 Over de zoektocht door de gezamenlijke lidstaten naar de reden voor hun samenzijn – 
als onderscheiden van hun eenwording – is weinig stelselmatig geschreven. Het relaas rust op de 
officiële debatten tussen de lidstaten op specifieke momenten en zoals neergeslagen in 
preambules, verdragsteksten en andere besluiten: stichting, na Britse toetreding in 1973, inzake 
toelating van Midden- en Oost-Europese staten, tijdens het schrijven van het grondwetsverdrag. 
 Voor de ‘historische bodem’ die de Zes werd geleverd in de persoon van keizer Karel 
de Grote en het gebruik ervan door met name de Duitse christen-democraten, zie Dirk 
Schümer, Das Gesicht Europas. Ein Kontinent wächst zusammen, München 2004, 62-66. (Voor een 
herinnering aan de doorwerking naar buiten tot op het hoogste niveau, zie het motto bij dl. II, 
hfdst. 5.) Voor historische kritiek op deze mythe, zie Johannes Fried, ‘Karl, der grosse 
Europäer? Ein dunkler Leuchtturm’, Der Spiegel, 1 maart 2002, special 1/2002, 24-33. Deze wijst 
erop dat het begrip ‘Europa’ in Karels eigen handelen geen rol speelde. Volgens de auteur heeft 
Friedrich Schlegel, de Duitse romanticus, het beeld van Karel de Europeaan als ‘Gesetzgeber für 
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das ganze abendländische Europa’ als eerste geschetst, in zijn Wiener Vorlesungen uit 1810. Fried 
herinnert eraan dat zowel Napoleon als Hitler zich met de Frankische keizer identificeerden en 
dat de nazi’s hem voor hun propaganda gebruikten (zo was er een SS-divisie ‘Charlemagne’ die 
Franse soldaten wierf). 
 De literatuur over de historische en culturele eenheid van het continent als geheel, als 
onderscheiden van zijn buren Afrika, Azië en het Midden-Oosten, is immens. Enkele titels zijn 
genoemd in Proloog, par. 2 (‘De buitensfeer’). Een uitstekende synthese van 25 eeuwen 
Europese geschiedenis, met haar momenten van eenheid en van verscheidenheid, biedt de 
Pools-Franse historicus Krzysztof Pomian, L’Europe et ses nations, Parijs 1990. Origineel en spits 
over Europese identiteit is ook Rémi Brague, Europe, la voie romaine, Parijs 1993, dat de Europese 
eenheid zoekt in de ‘latinitas’. 
 
 
 8 DE ROMEINSE STRATEGIE: KLANTEN 
 
De in het motto aangehaalde frase uit Monthy Python (‘What have the Romans ever done for 
us?’) is geparafraseerd in een propagandafilmpje van de Europese Beweging en enkele andere 
organisaties, zie: www.whathaseuropedone.org. Ook in de academische literatuur is de 
vergelijking van dit type legitimatie met het Romeinse rijk wel gebruikt. Zo zei een strenge 
Joseph Weiler naar aanleiding van de invoering van het burgerschap in het Unieverdrag: ‘to 
conceptualize European citizenship around needs (..) and rights is an end-of-millennium version 
of bread-and-circus politics.’ (Weiler, The European constitution, 335) 
 
1 Rechten en vrijheden 
 
 Het sterke proefschrift Paul Magnette, La citoyenneté européenne. Droits, politiques, 
institutions, Brussel 1999 biedt onder meer het onderscheid tussen ‘isopolitische’ en 
‘sympolitische’ rechten, dat inzichtelijk maakt hoe de Europese rechtsorde er vooral is voor 
individuen die iets in een andere lidstaat willen ondernemen. Dit gegeven wordt tegenwoordig 
door Gemeenschapsjuristen als een handicap onderkend; zie bijvoorbeeld de ‘Editorial 
Comments’, Common Market law review 45 (2008) 1, 1-11: ‘A meaningful notion of EU citizenship 
should not be limited to migrant individuals.’ (3) 

Over het ontstaan van individuele rechten in de verdragen van Parijs en Rome, inclusief 
de Italiaanse rol daarbij, zie Willem Maas, Creating European citizens, Lanham Md. 2007, 11-26 
alsmede zijn eerdere idem, ‘The genesis of European rights’, Journal of Common Market studies 43 
(2005) 5, 1009-1025. Maas vermeldt (‘The genesis’, 1020) dat de discussies in het Hertoginnedal 
in 1956 mede werden gevoerd op basis van de opgedane ervaringen met het betreffende art. 69 
EGKS en dat de Italiaanse delegatie het vrije werknemersverkeer met name moest bevechten op 
Franse en Luxemburgse aarzelingen. Voor het Europese federalisme in het Italiaanse verzet, zie 
Arturo Colombo (ed.), La resistenza e l’Europa, Florence 1984 of Walter Lipgens, Europa-
Föderationspläne der Widerstandsbewegungen 1940–1945. Eine Dokumentation, München 1968. 

De rol van Spanje bij de invoering van het burgerschap in het Unieverdrag wordt 
allerwegen beklemtoond. Zie het memorandum van de Spaanse regering, ‘The road to European 
citizenship’, Raaddocument SN 3940/90 van 24 september 1990, in: Laursen & Vanhoonacker, 
The Intergovernmental Conference, 328-332 en het artikel van de Spaanse minister van Europese 
zaken (later eurocommissaris en minister van financiën) Solbes in: Pedro Solbes Mira, ‘La 
citoyenneté européenne’, Revue du Marché Commun (1991) nr. 345, 168-170. Belangrijk was ook de 
brief van Mitterrand en Kohl aan hun collega-regeringsleiders, 6 december 1990, verzonden aan 
de vooravond van de Europese Raad van Rome, 14–15 december 1990, die het onderwerp 
burgerschap vastlegde voor de regeringsconferentie van 1990–1991 (in: Laursen & 
Vanhoonacker, The Intergovernmental Conference, 313-314). 

Dat de Britten in Maastricht iets beter te doen hadden dan ‘burgerschap’ tegenhouden 
spreekt uit een hilarische reconstructie van Britse paniek op het laatste moment over de euro in: 
Kenneth Dyson & Kevin Featherstone, The road to Maastricht. Negotiating monetary and economic 
Union, Oxford 1999, 659-663. Voor de bijrol van Denemarken – akkoord mits er een Europese 
ombudsman kwam – zie Peter Biering, ‘The Danish proposal to the Intergovernmental 
Conference on Political Union’, in: P. Nikiforos Diamandouros e.a., The European Ombudsman. 
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Origin, establishment, evolution, Luxemburg 2005, 38-51. Al tijdens de onderhandelingen over de 
Europese Akte in 1985 waren de Denen met hun ombudsman-plan gekomen, maar destijds in 
een te laat stadium. In 1991 waren zij op tijd en kwam er steun van Spanje. Opvallend is dat 
deze instelling ten dienste van de verzamelde Europese burgers werd ingebracht door een 
‘eurosceptische’ lidstaat en dat juist de instellingen in de binnensfeer nogal lauwtjes waren (het 
Parlement vreesde concurrentie voor het eigen petitiecomité en de Commissie vond het 
overbodig). 

Het debat over burgerschap onder juristen en constitutionalisten kwam sinds het 
Unieverdrag goed op gang. Zie vroeg Siofra O’Leary, The evolving concept of European citizenship, 
Deventer 1996. Kritisch was (het bovengenoemde) Weiler, ‘To be a European citizen. Eros and 
civilization’, in: idem, The European constitution, 324-357. Een goede tussenstand van het 
Nederlandse debat in P. Boeles e.a., Europees burgerschap. Asser Instituut Colloquium Europees Recht, 
Den Haag 2004. De Amsterdamse rechtsgeleerde H.U. Jessurun d’Oliveira noemt het 
burgerschap daarin een ‘een mooie zondagse strik om een samengeraapt zootje rechten’ (101) en 
vergelijkt de Unieburger in een sterk beeld met ‘de figuur van de smekeling’: ‘hij mag zich 
richten tot de parlementaire ombudsman, hij mag schrijven in zijn eigen taal naar alle 
instellingen van de Unie als hem iets niet bevalt of hij ingelicht wil worden, hij heeft het recht 
van petitie, hij heeft er recht op door andere lidstaten dan de zijne diplomatiek beschermd te 
worden (..), kortom het beeld dat oprijst is dat van een onmondige, afhankelijke dolerende.’ 
(124) 

Het paulinische wachtwoord civis romanus sum is in het Europese Hof van Justitie 
letterlijk ingeroepen. In zijn conclusie in zaak 168/91, met als inzet de vraag of een burger in 
een andere lidstaat zich ook in kwesties die met de toepassing van het Gemeenschaprecht zelf 
door nationale autoriteiten, inclusief rechters, niets uitstaande hebben, zou kunnen beroepen op 
de in Europa algemeen geldende fundamentele rechten en vrijheden, zoals met name vervat in 
het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, bepleitte advocaat-generaal Francis Jacobs 
dat deze burger ervan mag uitgaan dat hij volgens een gemeenschappelijke code van waarden zal 
worden behandeld, waar hij ook in de Gemeenschap de kost verdient. ‘In other words, he is 
entitled to say ‘civis europeus sum’ and to invoke that status in order to oppose any violation of his 
fundamental rights.’ (European Courts Reports, 1993, I 1211-1212) Het Hof vond deze opvatting te 
extreem (zo zouden via deze weg de Europese fundamentele rechten en vrijheden in Groot-
Brittannië rechtstreeks gaan werken) en volgde hem niet. (Schriftelijke mededeling P.J.G. 
Kapteyn aan auteur, 21 januari 2009.) 
 
2 Bescherming 
 
 Voor de rol van de boeren bij de machtsgreep van zowel Mussolini (Povlakte) als Hitler 
(Sleeswijk-Holstein) – en dus de angst na 1945 voor een herhaling – zie Robert O. Paxton, De 
anatomie van het fascisme, Amsterdam 2005, 71-79. Voor de overgang van nationale naar Europese 
landbouwbescherming in de jaren 1945–1957, zie Milward, The European rescue, 224-317. Voor 
het fundamentele ‘overgangsbesluit’ van 14 januari 1962, waarin landbouw de zwaarste 
hindernis was, zie de bij hfdst. 5, par. 1 (‘In de tunnel’) genoemde literatuur. De 
onderhandelingen tussen de Zes leidend tot de befaamde Nuit du blé van 15 december 1963, 
waarin voor het eerst een Europese graanprijs werd gesteld, in N. Piers Ludlow, The European 
Community and the crises of the 1960s. Negotiating the Gaullist challenge, Londen/New York 2006, 32-
39. De beginjaren goed vanuit het perspectief van de gezaghebbende landbouwcommissaris in 
Johan van Merriënboer, Mansholt. Een biografie, Amsterdam 2006, 236-320. 
 Studies naar de Europese regiopolitiek lijden in hun algemeenheid aan een fascinatie 
voor ‘multi-level-governance’. Deze bestuurstheorie, met sleutelwoorden als ‘netwerken’, 
‘complexiteit’, ‘decentrering’ en ‘overlappende autoriteiten’, is het ideale intellectuele rookgordijn 
voor administratieve cliëntèlepolitiek, waarbij Brussel subnationale bestuurlijke eenheden aan 
zich bindt door hun geld uit te keren met voorbijgaan aan de nationale staten. Tot 1988 werden 
de regiosubsidies uitgekeerd aan de hoofdsteden en dienden deze het door te sluizen naar de 
regio’s. Onder impuls van Commissievoorzitter Delors en onder Spaanse druk (lid sinds 1986) 
gingen de bedragen omhoog, werd een rechtstreekse band tussen de Commissie en de regio’s 
gesmeed en werd het regiobeleid tot ‘cohesiebeleid’ omgedoopt. In het verdrag van Maastricht 
(1992) kreeg de ‘sociale en economische cohesie’ een plaats als doelstelling (overigens in het 
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verdrag van Lissabon voor alle duidelijkheid uitgebreid tot ‘sociale, economische en territoriale 
cohesie’). Kort erna, en in nauw verband hiermee, dook de ‘multilevel governance theorie’ op in 
de politicologie, zie: Gary Marks, ‘Structural policy and Multi-level governance in the EC’, in: 
Alan W. Cafruny & Glenda G. Rosenthal (eds.), The state of the European Community. The Maastricht 
debate and beyond, Boulder Co. 1993, 391-411. In dit denken werden de regio’s – Länder, 
deelstaten, provincies, regionale autoriteiten, stedelijke agglomeraties – tot ‘derde level’ 
opgewaardeerd, zie al vroeg: Udo Bullmann (ed.), Die Politik der dritten Ebene. Regionen im Europa 
der Union, Baden-Baden 1994. Invloedrijk waren Liesbet Hooghe (ed.), Cohesion policy and 
European integration. Building multi-level governance, Oxford 1996 en van twee van de genoemde 
auteurs (inmiddels gehuwd) Liesbet Hooghe & Gary Marks, Multi-level governance and European 
integration, Lanham Md. 2001. Recenter, van een onafhankelijker geest, Jan Zielonka, Europe as 
empire. The nature of the enlarged European Union, Oxford 2006. Deze stelt de Unie voor als ‘a kind 
of neo-medieval empire with a polycentric system of government, multiple and overlapping 
jurisdictions, striking cultural and economic heterogeneity, fuzzy borders, and divided 
sovereignty’. Dit intellectuele neo-feodalisme werpt enig licht op bureaucratische vervlechting 
door regulering en subsidieverstrekking, maar doet volstrekt geen recht aan de centrale positie 
van de nationale regeringen in de Europese politieke besluitvorming, op alle niveaus, noch aan 
nationale én Europese parlementaire vertegenwoordigingsmechanismen. Elke crisis – zoals 
recent de economische van 2008–2009 – toont dat het stelsel aan de top wel degelijk over een 
‘soevereine’ beslisser beschikt en dat deze onontkoombaar zijn publiek zoekt via parlement(en) 
en pers. 
 Over het begrip solidariteit, zie het themanummer ‘Über Solidarität’ van Transit. 
Europaïsche Revue (winter 2006/2007) nr. 32. Het bevat uitkomsten van de denkarbeid van een op 
verzoek van Commissievoorzitter Prodi ingestelde reflectiegroep van academici, politici en 
schrijvers. Het project werd gelanceerd in Transit (winter 2004/2005) nr. 28, met schoten voor 
de boeg van Michalski, Geremek, Böckenförde en Biedenkopf. Engelstalige selectie van de 
bijdragen in: Krzysztof Michalski (ed.), What holds Europe together? Conditions of European solidarity 
1, Boedapest 2006. De meer problematische kanten van solidariteit worden belicht in het 
aangehaalde essay van Kurt Biedenkopf (13-29; orig. in Transit (winter 2003/2004) nr. 26, 29-47) 
en in het zeer lezenswaardige: Janos Matyas Kovacs, ‘Between resentment and indifference. 
Narratives of solidarity in the enlarging Union’ (54-85; tevens in Transit (winter 2006/2007) nr. 
32, 42-66). Kovacs ontleedt de vertogen in het ‘westen’ en ‘oosten’ over solidariteit, 
uitgekristalliseerd in de strijd om de regiofondsen. Zie ook Nathalie Karagiannis (ed.), European 
solidarity, Liverpool 2007. 
 Voor de strategie van resultaten, zoals na de referendumklap door de Commissie-Barroso 
gehanteerd, zie bijvoorbeeld David Howarth, ‘Internal policies: the Commission defends the 
EU consumer’, Journal of Common Market studies 46 (2008) Annual review, 91-107. 
 
 
9 DE GRIEKSE STRATEGIE: HET KOOR 
 
 De stelling dat ‘Griekse’ legitimiteit de bodem van een gedeelde ‘Duitse’ identiteit 
veronderstelt staat in de literatuur bekend als de ‘no-demos-these’. De term komt uit: J.H.H. 
Weiler, ‘Does Europe need a Constitution? Demos, telos and the German Maastricht decision’, 
European law journal 1 (1995) 3, 219-258. Het gedachtegoed is uiteraard ouder; de Franse 
president De Gaulle was haar meest consequente politieke vertolker, maar zie bijvoorbeeld ook 
al de Spaanse schrijver, diplomaat en Europa-activist Salvador de Madariaga in 1960: 
‘L’Assemblée élue au suffrage universel présuppose une nation. L’Europe n’est et ne sera une 
nation. Elle est une grappe de nations. Son Assemblée doit donc être élue par les parlements 
nationaux.’ (Salvador de Madariaga, ‘Critique de l’Europe’, European Yearbook V, in: Hugh 
Beesley, ‘Direct elections to the European Parliament’, in: idem e.a., Limits and problems of 
European integration, Den Haag 1963, 89) 

Aanleiding van Weilers interventie was het befaamde oordeel van het Duitse 
Constitutionele Hof uit oktober 1993 over het Unieverdrag (besproken in hfdst. 3, par. 3). In dit 
verband luidt de sleutelzin van het ‘Maastrichtoordeel’: ‘Die Staaten bedürfen hinreichend 
bedeutsamer eigener Aufgaben Felder, auf denen sich das jeweilige Staatsvolk in einem von ihm 
legitimierten und gesteuerten Prozess politischer Willensbildung entfalten und artikulieren kann, 
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um so dem, was es – relativ homogen – geistig, sozial und politisch verbindet (..), rechtlichen Ausdruck zu 
geben.’ (BVerfGE 89, 155, § 100; curs. lvm) Het volk gaat aan de staat vooraf. Weliswaar hoedt 
het Hof zich ervoor de onderliggende volkshomogeniteit in culturele of etnische termen te 
duiden en houdt het het op ‘geestelijk en sociaal’, maar men voelt hoe de rechters op dit punt 
onderling hebben gesteggeld. De absurde formulering ‘relatief homogeen’ kan niet dan een 
compromis zijn. (Het blijft onduidelijk in hoeverre Poolse loodgieters, Kriegsvertriebenen, Turkse 
gastarbeiders of chassidische joden hier wel of niet binnen vallen.) Een dergelijk vooraf gegeven 
fundament is in het no-demos-denken voorwaarde voor een democratische staat en voor wat 
deze aan loyaliteit en solidariteit van zijn burgers vraagt. In dezelfde trant een Duitse jurist, lid 
van het Constitutionele Hof: ‘The Community, for lack of a pre-existing social substrate that could give 
it unity, exists only as a legal community.’ (Dieter Grimm, ‘Does Europe need a Constitution?’, 
European law journal 1 (1995) 3, 282-302, 289; curs. lvm) 

De positie van het Duitse Constitutionele Hof wordt door Weiler gekarakteriseerd als 
de ‘zachte’ variant van de no-demos-these, of ook ‘the Not Yet version: Although there is no 
demos now the possibility for the future is not precluded a priori.’ Daartegenover de ‘harde’ 
variant’; deze ‘does not only dismiss that possibility as objectively unrealistic but also as 
undesirable’. (Weiler, ‘Does Europe need a Constitution?’, 229-230) 

Dit debat is niet theoretisch te beslechten. De oprichting van een rechtstreeks gekozen 
Europees parlement betekende de facto een politieke nederlaag voor de harde variant van de no-
demos-these, met als gevolg dat de Europese democratie leeft onder het teken van ‘nog niet’. 
 
1 Eenstemmig 
 
 Over het Europese Parlement en zijn voorloper bestaan twee klassieke politiek-
juridische proefschriften: P.J.G. Kapteyn, L’Assemblée commune de la Communauté du Charbon et de 
l’Acier. Essai de parlementarisme européen, Leiden 1962 en S. Patijn, De uitbreiding van de bevoegdheden 
van het Europese Parlement, Rotterdam 1973, beide met uitstekende kennis van de binnenkant van 
het Parlement. (Kapteyn, zoon van een Nederlands lid van de Vergadering, ging begin jaren 
vijftig regelmatig in Straatsburg kijken en deed ter plaatse onderzoek; Patijn werkte onder meer 
als ambtenaar op de Europa-afdeling van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken en 
was vanaf 1973, als Tweede-Kamerlid, zelf lid van het Parlement – waar hij onmiddellijk als 
rapporteur de verantwoordelijkheid kreeg een ontwerpbesluit voor het houden van rechtstreekse 
verkiezingen voor te stellen.) Nuttig voor de toenmalige stand van het debat, vanuit grote 
sympathie voor hun onderwerp zijn: Hugh Beesley, ‘Direct elections to the European 
Parliament’, in: idem e.a., Limits and problems of European integration, Den Haag 1963 en David 
Marquand, A parliament for Europe, Londen 1979. 

Het tegenwoordig meest gebruikte handboek, geschreven door een Brits 
europarlementslid met coauteurs, vooral gericht op interne organisatie en werking en inmiddels 
in zevende editie is: Richard Corbett, Francis Jacobs & Michael Shackleton, The European 
Parliament, Londen 2007. Bevat een schat aan feitelijke informatie. Een zeldzame combinatie van 
politieke analyse en historische anekdotiek vanaf 1979 biedt een voormalig secretaris-generaal 
van het Parlement: Julian Priestly, Six battles that shaped Europe’s Parliament, Londen 2008. Deze 
bericht onder meer (6-22) over de budgetcrisis van 1979/1980, tijdens welke hij medewerker 
was van de aanstichter (en latere Parlementsvoorzitter) Piet Dankert. Louter anekdotisch zijn de 
nog verder teruggaande herinneringen van een voormalig directeur protocol: Maurice Mesmat, 
Mémoires et libres propos, Remich 2001. Aardig is van de Franse politiek antropoloog Marc Abélès, 
La vie quotidienne au Parlement européen, Parijs 1992. 

Voor het (politieke) burgerschap, zie de bij hfdst. 8, par. 1, genoemde titels.  
Voor het grondwettelijk verdrag, zie de bij hfdst. 2, par. 2, genoemde titels.  
Dat het Griekse Pericles-motto sneuvelde op Fins en Iers verzet is meegedeeld door 

Guy Milton (Raadssecretariaat) in een schriftelijk bericht aan auteur van 27 oktober 2008. De 
Finnen brachten hun aarzelingen naar voren in een ministeriële vergadering van november 2003; 
hoewel meerdere delegaties, waaronder de Ieren en Portugezen, de twijfels in stilte deelden, 
overleefde het citaat de Finse tik, mede uit een respect van de lidstaten jegens de voorliggende 
Conventietekst en Conventievoorzitter Giscard d’Estaing. Het vraagteken verdween echter niet 
van tafel en een half jaar later, tijdens hun eigen voorzitterschap, besloten de Ieren tot 
schrappen. 
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2 Veelstemmig 
 
 Over de rol van nationale parlementen wordt de laatste jaren zeer veel gepubliceerd, zie 
bijvoorbeeld: Barett Gavin (ed.), National parliaments and the European Union. The constitutional 
challenge for the Oireachtas and other member state legislatures, Dublin 2008; John O’Brennan & Tapio 
Raunio, National parliaments within the enlarged European Union. From ‘victims’ of integration to competitive 
actors, Londen 2007; Philipp Kiiver, National and regional parliaments in the European constitutional 
order, Groningen 2006; Olaf Tans, Carla Zoethout & Jit Peters, National parliaments and European 
democracy. A bottom-up approach, Groningen 2007. 

Een spraakmakend pleidooi voor een Europese Senaat, bestaande uit nationale 
parlementariërs, in Larry Siedentop, Democracy in Europe, Londen 2000, 147-149. Zie ook van de 
Britse journalist annex denktankoprichter en Delorsbiograaf Charles Grant, EU2010. An 
optimistic vision for the future, Londen 2000, welke de Britse premier Tony Blair inspireerde tot een 
speech in Warschau (6 oktober 2000). Een recente uitwerking in Gerhard van der Schyff & 
Gert-Jan Leenknegt, ‘The case for a European Senate. A model for the representation of 
national parliaments in the European Union’, Zeitschrift für öffentliches Recht 62 (2007), 237-258. 

Over de negen toetredingsreferenda van 2003, zie het door Aleks Szczerbiak & Paul 
Taggart samengestelde speciale nummer van West European politics 27 (2004) 4, 557-777, inclusief 
model over opkomstcijfers en vergelijking met de referenda uit 1972 en 1994. Belangrijkste les 
in de titel in de bijdrage over Polen van Szczerbiak: ‘History trumps government unpopularity’ 
(671). Beide samenstellers staan aan het hoofd van het academische European Parties Elections & 
Referendum Network dat sinds 2003 vanuit de universiteit van Sussex actuele briefings over 
nationale en Europese verkiezingen en referenda verzorgt, te vinden op 
www.sussex.ac.uk/sei/1-4-2.html (inclusief genoemde Poolse, Nederlandse en Spaanse 
verkiezingen). 

Een veelzijdige monografie over een pan-Europees referendum is: Andreas Auer & 
Jean-François Flauss (eds.), Le référendum européen. Actes du colloque international de Strasbourg, 21–22 
février 1997, Brussel 1997. Een dergelijk pan-Europees referendum is wel voorgesteld, al door De 
Gaulle in de jaren veertig, maar nog nooit gehouden. 
 
3 Drama 
 
 De Europese veeltaligheid is geanalyseerd in: Abram de Swaan, Woorden van de wereld. 
Het mondiale talenstelsel, Amsterdam 2002, 182-215 en zijn recentere ‘The language predicament of 
the EU since the enlargements’, Sociolinguistica 21 (2007), 1-21. Zie ook Philippe Van Parijs, 
‘Europe’s linguistic challenge’, Archives européennes de sociologie 45 (2004) 1, 113-154.  

Naar het ontstaan van een ‘Europese publieke ruimte’ wordt veel (media-)onderzoek 
gedaan. Zie het grote, zeven landen beslaande onderzoeksproject gecoördineerd door prof.dr. 
Ruud Koopmans (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), ‘The transformation of 
political mobilisation and communication in European public spheres’, met veel 
(tussen)rapporten en analyses op www.europub.wzb.de. Zie ook: Marianne van de Steeg & 
Thomas Risse, ‘The emergence of a European community of communication. Insights from 
empirical research on the Europeanization of public spheres’ (2007). Een nuttig onderscheid is 
dat tussen de ‘public sphere’ en de ‘public policy sphere’, dus tussen het algemene publiek en een 
professioneel publiek van deelbelangen en vakmensen (zoals in Brussel zeker aanwezig), zie: Jos 
de Beus, ‘The European Union as a community. An argument about the public sphere in 
international society and politics’, in: Paul van Seters, Communitarianism and law, Lanham Md. 
2006. 
 Er bestaat een zekere academische neiging de ‘dramatische’ kwaliteit van de politiek te 
kleineren (met kwalificaties als ‘spektakeldemocratie’). Deze neiging houdt nauw verband met 
een onderschatting van de onontkoombaarheid van de gebeurtenissen. Typerend is het boek 
van de Belgische socioloog Mark Elchardus, De dramademocratie, Tielt 2002. Het is een analyse 
van de grote plaats van crises en hypes in de Belgische politiek (Dutroux, dioxine-crisis, Sabena) 
die opent met de gezien de rest van het betoog opmerkelijke zinnen: ‘Gebeurtenissen worden 
doorgaans overroepen. Ze zijn veel minder belangrijk dan we denken.’ (15) En zelfs: ‘Ten 
gevolge van de moderne wetenschap is de betekenis van gebeurtenissen veranderd. In zeker 



 311 

opzicht bekleden deze nu eerder een marginale plaats. De gebeurtenis is minder een feit 
geworden, veeleer een soort literaire conventie of troop.’ (16) 
 Een uitzondering is het schitterende Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, 
Parijs 1995, een historisch en filosofisch onderzoek naar de verhouding tussen politieke 
vertegenwoordigers en vertegenwoordigden. Manin biedt een sterk begrip van de tijdswerking 
van de verkiezingen, het politieke spel als anticipatie op het retroactieve oordeel, en legt 
overtuigend een link tussen de eind-achttiende-eeuwse opkomst van de publieke vrijheden en 
van de parlementaire democratie (à la Burke): ‘La liberté d’expression des opinions politiques 
apparaît ainsi comme la contrepartie de l’absence du droit d’instruction.’ (218, curs. orig.) In zijn 
boek introduceerde hij de term ‘publieksdemocratie’ (Fr. démocratie du public, in het originele Eng. 
audience democracy; in het Nederlands ook wel vertaald als ‘toeschouwersdemocratie’ – een 
enigszins ongelukkige verspringing van het auditieve naar het visuele register). Overigens 
gebruikt ook Manin, weliswaar niet in denigrerende zin, de term voor de hedendaagse 
democratische praktijk, onderscheiden van het ‘parlementarisme’ (ruwweg 1780–1880) en de 
‘partijendemocratie’ (ruwweg 1880–1980). Dit is zinvol om de impact van de massamedia te 
benadrukken, maar zou doen vergeten dat het publiek constitutief is voor elke vorm van 
democratie en feitelijk van politiek.


