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SAMENVATTING 
 
DE PASSAGE NAAR EUROPA. GESCHIEDENIS VAN EEN BEGIN 
 

Proloog 
 
Er is sinds 1950 een nieuwe vorm van Europese politiek ontstaan. Het is moeilijk 
gebleken deze in beeld of gedachte te vangen. De bestaande woorden en denkschema’s, 
zelf onderdeel van de politieke strijd tussen staten en instellingen over Europa’s vorm, 
hinderen het oordeel. Veel van de vigerende interpretaties vergeten bovendien de 
historiciteit van de politiek: de factor tijd is geen bijkomstigheid, maar raakt haar wezen. 

Elke dag valt in de krant te constateren dat de Europese politiek er anders uitziet 
dan de Gemeenschapsoprichters als Schuman en Spaak wensten en hun erfgenamen 
decennialang nastreefden. De droom van de eenwording is niet uitgekomen. De 
nationale staten zijn er nog. De regeringen staan in het centrum van de Europese 
besluitvorming. Tegelijk is het onvoldoende te concluderen dat de Unie dus de zoveelste 
opvoering betekent van eeuwenoude belangenstrijd: vroeger met oorlogen en 
vredescongressen, nu via een internationale bureaucratie. Er is iets nieuws onder de zon. 

Zowel de ervaring van de beoefenaren van de politiek als de waarneming van 
het publiek moeten serieus worden genomen. Enerzijds zijn er tegenwoordig politici die 
namens Europa spreken en handelen. Het betreft in sommige gevallen bindende, 
publiekelijk aanvaarde besluiten die vijfhonderd miljoen mensen raken. Dit duidt op het 
bestaan van een Europees politiek lichaam. Anderzijds schijnt dit nog altijd een illusie: 
zijn de landen niet verdeeld als het erom spant, zoals tijdens de Irakoorlog? Stond 
Europa niet machteloos tijdens de Joegoslavische burgeroorlogen? Zijn de mensen niet 
onwetend van wat zich in Brussel afspeelt? Aangezien ‘Europa’ in één adem meerdere 
categorieën mobiliseert – geografische grenzen, culturele tradities, historische 
gebeurtenissen, politieke pretenties, juridische verdragen – loopt het denken snel vast. 
 
De analyse is gebaat met een onderscheid tussen de sferen waarin de Europese staten 
hun betrekkingen hebben georganiseerd. Het zijn er drie. Ze omvatten elkaar als 
concentrische bollen. Elke sfeer heeft eigen principes van beweging en ordening. Elk 
heeft eigen regels en omgangsvormen, aflopend op de geweldsschaal van oorlog en 
dreiging met geweld tot veto en stemming bij meerderheid. Elk kenmerkt zich door een 
zelfbeeld, een psychologie van de spelers en een publiek. 

De buitenste sfeer, ten eerste, vindt haar (onscherpe) afbakening in geografie en 
geschiedenis. Ze bevat het voltallige gezelschap van soevereine staten op het continent 
en stond eeuwen bekend als het ‘Europese concert’. Beweging komt hier uit het najagen 
van eigenbelang door de staten; ordening vooral uit een machtsbalans en territoriale 
grenzen. Deze sfeer is het stootblok waartegen Europese initiatieven na 1945 zich 
hebben afgezet, maar deels spelen de betrekkingen tussen de staten zich nog steeds af in 
dit puur politieke milieu van machtsbalans, grensconflict en oorlog. De binnenste sfeer, 
ten tweede, is het product van een stichtingsakt uit 1951. Ze wilde breken met de 
traditionele diplomatie en doopte zichzelf Gemeenschap. Ze bestrijkt een juridisch 
afgegrensd maar zich steeds uitbreidend handelingsterrein van de deelnemende staten. 
Haar interne bewegingsprincipe is een idee van de toekomst, het ‘Europese project’. 
Ordening en houvast komt van een tussen de staten gesloten verdrag, het stichtingspact, 
en de daarmee opgerichte instellingen. 

Ten derde de tussensfeer. Deze ontstond bij de stichting van de Gemeenschap, 
onmiddellijk en onverwacht, tussen beide andere in. Deze tussenwereld bleef lang 
ongezien en is moeilijk in juridische termen te vatten. Toch is ze cruciaal. Het is de 
tussensfeer van de lidstaten. Beweging ontstaat hier uit ieders najagen van het nationaal 
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belang, maar ook uit een groeiend besef van gezamenlijke belangen. Het sterkste 
ordeningsprincipe is het lidmaatschap, bijgestaan door de machtsbalans en het recht. 
Deze sfeer is een tussenwereld naar eigenschappen, nu eens overlappend met buiten, 
dan weer met binnen. Het is ook een tussenwereld naar functie; haar rol is te verbinden, 
relaties leggen, gebeurtenissen op te vangen, overgangen te maken. Juist in die 
overgangen tussen de sferen – verdragswijziging en uitbreiding voorop – ontdekten de 
lidstaten de eigenheid van deze tussenwereld. Wanneer de leden gezamenlijk optreden, 
als kring, zijn ze de motor van ‘Europa’. 

Deze driedeling in handelingssferen biedt een leesbril voor de aard en 
ontwikkeling van de Europese politiek. Dit proefschrift richt achtereenvolgens de blik 
op de verhouding tussen de gezamenlijkheid van lidstaten en (1) de lidstaten 
afzonderlijk, (2) de buitenwereld en (3) de mensen. De vraag wat politiek is wordt 
hiertoe driemaal opgeworpen. 
 

1.  Het geheim van de tafel 
 
Een politiek lichaam ontstaat volgens klassieke filosofen als Hobbes, Locke of Rousseau 
zodra de samenstellende delen hun veto neerleggen ten gunste van het geheel. 
Meerderheidsstemming heeft ook de ontwikkeling van de Europese Unie beslissend 
beïnvloed, als aanjager, dreigmiddel en ideologische lakmoesproef. Tegelijk ontdekten 
de lidstaten dat de meerderheid noch een noodzakelijke noch een voldoende 
voorwaarde was voor besluitvorming. Niet voldoende: een door de overstemde regering 
en bevolking niet aanvaard meerderheidsbesluit zou neerkomen op buitenlandse 
overheersing. Niet noodzakelijk: tot op heden beslissen de lidstaten bij voorkeur bij 
consensus. 
 
De verhouding tussen de lidstaten gezamenlijk en afzonderlijk was in het 
stichtingsverdrag uit 1957 opengelaten. Mettertijd doken twee kwesties op: wat 
vermocht de stem van elke staat tijdens de besluitvorming (meerderheid)? Wat was de 
verhouding tussen een gezamenlijk besluit en ieders individuele besluiten (voorrang)? 
Beide kwesties werden tussen 1963 en 1966 uitgevochten. Het resultaat: voorrang voor 
de gezamenlijkheid, bij consensus van de leden. 
 In de voorrangskwestie greep het Europese Hof in 1963 de gelegenheid uit te 
roepen dat de lidstaten ‘een nieuwe rechtsorde’ hadden geschapen. Daartoe plaatste het 
boven de wil van de stichterstaten, waarvan er drie ter zitting protesteerden, de geest 
van de Stichting. Deze bluf van het Hof werd door de lidstaten aanvaard. Een jaar later 
verkondigden de rechters de juridische ‘voorrang’ van Europees recht – wederom met 
succes. 
 De meerderheidskwestie leidde tot een ongekend zware politieke crisis. 
Vanwege het gevaar dat het op vitale onderwerpen zou kunnen worden overstemd bleef 
Frankrijk vanaf juli 1965 weg uit de Raad van ministers (‘lege stoel’). Pas in januari 1966 
kwam het met de andere vijf lidstaten tot een akkoord: het Compromis van Luxemburg. 
Dit behelst dat er in zulke gevallen wordt vergaderd tot ieder met het resultaat kan 
instemmen. Dit akkoord is in de literatuur verguisd als obstructiepolitiek. Het is echter 
een cruciaal passagemoment, de bestaansbevestiging van de tussensfeer. Frankrijk 
erkende de werking van het verdrag. De ‘Vijf’ erkenden dat zware nationale belangen 
niet konden worden overstemd. Buiten de verdragssfeer gaven de Zes zich een 
gezamenlijke grondregel, een levensverzekering tegen meerderheidsheerschappij. Tegen 
de orthodoxie kregen de begrippen belang, tijd (uitstel) en gezag een plaats in het 
gezamenlijke leven.  

Deze grondnorm uit 1966 blijft van kracht. Alle naleving van Europese 
besluiten komt uit de wil van de lidstaten. Niet unanimiteit of meerderheid is de 
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essentie, maar het feit dat men samen aan tafel zit, een tafel waar dingen vanwege de 
band van het verdrag tot gezamenlijke verantwoordelijkheid worden. 
 
Behalve op het niveau van de alledaagse besluiten speelt de meerderheidskwestie ook op 
het niveau van de grondslagen: bij stichting en herziening. In elke Europese 
ratificatiecrisis, zoals na het Ierse nee van 2008, duikt het scenario op: kunnen de ja-
zeggers niet door zonder de nee-zeggers? Ondanks de politieke druk – en het illustere 
Amerikaanse voorbeeld van 1787-1789 – gebeurt dit niet. De lidstaten willen geen 
Europa dat zich buiten hen om een nieuw verdrag kan geven, als een politiek lichaam 
met een eigen wil. Dat zou het einde van de zelfstandige staten betekenen. 

Europa’s herzieningsmacht rust blijvend bij de verzamelde nationale regeringen 
en parlementen, in de tussensfeer van de leden. Toch heeft de gezamenlijkheid van 
lidstaten zichzelf historische wendbaarheid verschaft. De truc was de gezamenlijkheid 
van pouvoir constituant tegelijk tot pouvoir constitué te maken. Dit lukte de Italiaanse premier 
Craxi in 1985. Op de Top van Milaan forceerde hij onverhoeds een meerderheidsbesluit 
over het principe van een verdragswijziging. Hiermee transformeerde hij de Europese 
Raad van regeringsleiders in een lichaam dat politieke verantwoordelijkheid kan dragen 
ten opzichte van de individuele bevolkingen én doorbrak hij de status quo. Hoewel over 
de inhoud vervolgens bij unanimiteit wordt besloten, zette de Milanese stemming het 
mechaniek van de vernieuwing onstuitbaar in werking. Dit blijkt uit de serie 
verdragswijzigingen die nadien plaatsvond; daarin vindt de gezamenlijkheid steeds 
nieuwe middelen om allen in het spel te betrekken. Als het of van de vernieuwing 
eenmaal met ja is beantwoord, komt er dankzij de dwang van de tafel altijd een welke uit. 
 

2.  Lotswisselingen 
 
Politiek is de manier waarop een samenleving reageert op het onbekende. Machiavelli 
betoogde al dat een goed politicus in de stroom van de tijd moet stappen, de komst van 
steeds nieuwe gebeurtenissen aanvaarden en verantwoordelijkheid voor de open 
toekomst nemen. Of de lidstaten van de Unie gezamenlijk reageren op historische 
gebeurtenissen zou blijken uit een gezamenlijk optreden ten opzichte van andere 
politieke ordes. Dit sprak niet vanzelf. Voor deze overgang namen (en nemen) de 
lidstaten de tijd. Het lijkt of ze in een passagerite eerst uit de tijd hebben willen stappen, 
de Gemeenschap in, en pas vanaf 1989 de stroom van de tijd opnieuw betraden, maar nu 
gezamenlijk, als Unie. 

De impact van geopolitieke verhoudingen en afwegingen woog zwaar bij de 
oprichting van de Gemeenschappen. De Schumanverklaring van 9 mei 1950 was én een 
stap naar een Europese federatie én een Franse noodgreep om te vermijden dat 
erfvijand Duitsland weer over de eigen kolen kon beschikken. Het plan voor een 
Europees leger, uiteindelijk gestrand, was een respons op de Koreaoorlog. De 
doorbraak in de onderhandelingen over een gemeenschappelijke markt kwam tijdens de 
Suezcrisis, op 6 november 1956.  

In een buitenlandse politiek was in het verdrag van Rome niet voorzien. Deze 
scheen de meeste staten mogelijk, wenselijk noch noodzakelijk. De Europese 
instellingen hielden zich in beginsel bezig met low politics. Voor de high politics verlieten de 
Zes zich alle op de Amerikaanse paraplu. Het gevaar van een nieuwe Frans-Duitse 
oorlog scheen te wijken, de Navo hield de Russen buiten. Men was weinig alert op 
nieuwe gedaanten van historisch onheil. In de beschutting van de Gemeenschap 
maakten de lidstaten hun eigen tijd om interne doelen te bereiken. Met deadlines (zoals 
‘1992’) werd de handeling opgejaagd, er werd over versnelling en vertraging van 
verdragsbepalingen onderhandeld, soms werd de klok ronduit stilgezet. 
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De stroom van de geschiedenis deed zich allereerst voelen door de klop op de 
poort door Europese niet-leden. Hierdoor beseften de lidstaten dat ze naar buiten toe, 
huns ondanks misschien, één machtspolitiek blok waren. Dit ervoeren de Zes in 1961, 
toen de Britten aanklopten. Groter en onverwacht was de schok van de Val van de 
Muur (1989), toen de oostelijke helft van het continent zich in de wachtkamer meldde. 
De verhouding tussen het continent als geheel en hun kring dwong de lidstaten tot een 
politisering van hun verband. Dit betekende een einde van de fictie van ieders gelijkheid 
alsmede de noodzaak na te denken over einddoel en buitengrens. Sommige lidstaten 
deden met tegenzin mee, maar ze ontkwamen er niet aan. 

Om de roep van de buitenwereld te kunnen beantwoorden droegen de lidstaten 
hun politieke stem niet over aan de instellingen in de binnensfeer. In plaats daarvan 
vonden ze andere wegen om een ‘namens Europa’ mogelijk te maken. De 
regeringsleiders pleegden ongevraagd een machtsgreep en gaven gestalte aan de 
tussenwereld van de leden. Buiten het verdrag om organiseerden ze Toppen van 
regeringsleiders (vanaf 1961), institutionaliseerden ze deze tot Europese Raad (1974), 
belastten ze dit forum na de Val van de Muur – in de daartoe opgerichte Unie – met 
verantwoordelijkheid over buitenlandse politiek (1992) en pogen ze het een permanente 
voorzitter te geven (sinds 2003). Zo groeide de tafel van de regeringsleiders uit tot 
drager van de Europese hoge politiek. Alleen van deze tafel kan iemand opstaan om uit 
naam van allen tot het Witte Huis of het Kremlin te spreken. 
 

3.  De zoektocht naar publiek 
 

In laatste instantie rust alle politieke macht op publieke aanvaarding. Anders is het 
geweld. Elke politieke orde, zelfs een niet-democratische, zoekt publiek. Politici zonder 
pers, zonder openbare mening, zonder demonstranten – dat worden ambtenaren.  

Ook Europese politici gingen in die hoedanigheid op zoek naar publiek: zij 
hadden ‘Europeanen’ nodig. Opmerkelijk: na 1950 verhuisde het woord ‘Europeaan’ 
van de geopolitieke en culturele buitensfeer, waar het de Amerikanen, Afrikanen en 
Aziaten als gezelschap had, naar de Brusselse binnensfeer, waar het een ideologische 
lading kreeg en samenviel met de architecten en metselaars van Europa. Zodoende gold 
Schumans politieke partij als ‘de Europese partij’, maar was De Gaulle, hoewel 
Fransman, uitdrukkelijk géén Europeaan. Sinds de jaren zeventig pogen politici het 
woord ‘Europeaan’ weg te halen uit de binnenkamers en tot onderdeel te maken van de 
zelfdefinitie van de bevolkingen van de lidstaten, in de tussensfeer. 

In de kern hanteren moderne staten drie strategieën om de aandacht van het 
publiek te winnen en vast te houden. Deze zijn met een historische knipoog te betitelen 
als de ‘Duitse’, ‘Romeinse’ en ‘Griekse’ publieksstrategie. Het wijgevoel rust er 
respectievelijk op een idee van ‘ons volk’, van ‘in ons voordeel’ of van ‘onze zaak’. De 
‘Duitse’ publieksstrategie zet in op een culturele of historische identiteit van regeerders 
en geregeerden. Dezen spreken dezelfde taal of geloven in dezelfde waarden en heilige 
boeken of hebben dezelfde gewoonten of hun voorouders vochten in dezelfde oorlog. 
Bekende identiteitspolitieke elementen zijn een nationale geschiedschrijving, vlag en 
volkslied, nationale feestdagen, leerplicht en dienstplicht, codificatie van een 
eenheidstaal, monumenten voor helden. De ‘Romeinse’ publieksstrategie beroept zich 
op een voordeel dat de bevolking ontleent aan het functioneren van de politiek. De 
regeerders bieden bescherming of veiligheid – bijvoorbeeld door vrede –, ze scheppen 
mogelijkheden of ze geven geld. Het beoogde publiek bestaat uit klanten. De ‘Griekse 
publieksstrategie’ rust op de periodieke beoordeling door de bevolking van 
vertegenwoordigers die uit haar naam besluiten nemen, soms aangevuld met een 
rechtstreekse stemming van de bevolking over haar voorgelegde kwesties. Opdat het 
publiek de wetten en besluiten als ‘onze zaak’ ervaart, krijgt het een stem. 
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De Europese lidstaten hebben uit al deze tradities ideeën en elementen geplukt 
om hun bevolkingen bij hun gezamenlijkheid te betrekken. Er werden verkiezingen 
georganiseerd, subsidies ingesteld en prijzen uitgereikt, er kwamen een vlag en een 
volkslied, er werd nagedacht over helden of over het bieden van bescherming aan de 
burgers. Soms merkte men dat de ene strategie vastliep en schakelde men over op een 
andere. De instellingen uit de binnensfeer, met name Commissie en Parlement, zochten 
ijverig de publieksgunst. Daarentegen was de houding in de ledensfeer dubbelhartig. De 
lidstaten erkenden dat een publiek van Europeanen nuttig was voor de gezamenlijkheid, 
zij namen zelf de belangrijkste daarop gerichte besluiten, maar tegelijk wilden ze 
voorkomen hun eigen nationale publiek te verliezen. Zo werd de slag om het publiek 
een strijdtoneel tussen de gezamenlijkheid en de staten. 

Met elke aanpak boekte men wel elke successen, maar elk stuitte ook op eigen 
problemen. De Duitse strategie van ‘ons volk’ verloopt vanwege de overweldigende 
concurrentie van de natiestaten moeizaam. De Gemeenschapsinstellingen zagen 
cultuurpolitieke initiatieven gekortwiekt en moesten wegens onenigheid over elke 
specifieke inhoud die aan ‘Europa’ zou kunnen worden gegeven uitwijken naar 
universele waarden (kosmopolitisme), zelfverwijzing (de pères fondateurs) of lege 
symboliek (de vlag). De Romeinse strategie van het voordeel kent een vergeten zwakte. 
De existentiële voordelen van vrede en welvaart zijn door de Unie niet te claimen. Ook 
Europese rechten, vrijheden en ‘resultaten’, waarop de binnensfeer zich beroemt, 
worden door het publiek niet altijd gewaardeerd. Het publiek beseft zelf goed dat 
kansen of voordelen voor de één, altijd een bedreiging of een te betalen prijs voor de 
ander betekenen. De Griekse strategie van ‘onze zaak’ is onontkoombaar maar ijl. Het 
eenstemmige koor dat de gezamenlijkheid van lidstaten via een Parlement stapsgewijs 
tegenover zich heeft geplaatst, is niet krachtig. Het spreekt wensen uit, geeft een richting 
aan, maar zoekt nog manieren om de belangrijkste spelers op hun daden en niet-daden 
te kunnen afrekenen. Daarentegen beschikt het veelstemmige koor van nationale 
parlementen, matig getraind om Europese eisen en verwachtingen te uiten, wel over 
dwingende nee-stemmen. Het vervangt niet de hele cast in één keer, maar kan 
individuele spelers wegstemmen van het toneel. De moeilijkheid het publiek als 
toeschouwer te binden houdt nauw verband met een gebrek aan drama dat de Europese 
politiek karakteriseert. 
 Toch voelen de bevolkingen van de lidstaten zich volgens opiniepeilingen (deels) 
(ook) Europeaan. Mogelijk hadden de publieksstrategieën dus enig succes. Maar er 
gebeurde ook iets anders. De geopolitieke schok van 1989 gaf het woord ‘Europa’ een 
nieuwe lading. De grenzen van de kring van lidstaten schoven op naar die van het 
continent als geheel. Een beroep van de politiek op geografische en culturele 
betekenissen van ‘Europa’ werd geloofwaardiger. Ook werd de indeling van de wereld 
uit de Koude Oorlog in Westen en Oosten en Derde Wereld zinledig om plaats te 
maken voor een nieuwe. Mocht de inwoners van het oude continent, inmiddels bijna 
allen in de Unie verenigd, een dag het gevoel bekruipen dat zij ‘Europeanen’ zijn, dan 
zal vooral de wereldgeschiedenis hen hebben samengedreven. 
 
 
 
 
 


