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De Verenigde Staten van Europa

Frank Ankersmit

De redactie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis besloot om dit jaar de Europese een-
wording op de agenda te zetten. Daar zijn goede redenen voor. Als gevolg van de euro- en 
schuldencrisis staat het project van de Europese eenwording er beroerd voor. Op het moment 
dat ik dit schrijf (juli 2012) is het lot van de euro onzekerder dan ooit, de spanningen tussen 
Noord en Zuid lopen alsmaar verder op en velen wijzen op de paradox van een Europese 
eenwording die Europa eerder tot op het bot verdeelt dan verenigt. Ergst van alles, Europa 
lijkt in een onmogelijke impasse terechtgekomen: er is geen duidelijk toekomstbeeld dat tot 
kompas kan dienen, de terugkeer naar het verleden biedt evenmin een uitweg en blijven staan 
waar we op dit moment zijn is al helemaal geen optie, omdat de problemen waar Europa mee 
worstelt dan proporties krijgen van een niet meer te behappen omvang. Ten slotte, ook het 
zogenoemde incrementalisme lijkt geen oplossing. Onder incrementalisme verstaat men de 
strategie om steeds naar bevind van zaken te handelen onder vermijding van moedige toe-
komstperspectieven. De vooral door Angela Merkel bepaalde Europese reactie tot dusverre 
op de Griekse problemen was incrementalistisch, en zij had het onbedoelde effect dat die 
problemen steeds groter werden en Europa steeds meer de indruk wekte achter de feiten aan 
te lopen. Kortom, alle wegen lijken dood te lopen.

Hieronder zal ik het project van de Europese eenwording bezien vanuit drie gezichtspun-
ten: dat van de geschiedenis, dat van de economie en, ten slotte, dat van de staatsinrichting. 
Hopelijk biedt dat een zinvolle inleiding op de artikelen op dit jaarboek getiteld De Verenigde 
Staten van Europa. 

De geschiedenis

Historici en politicologen hebben de laatste jaren heel wat geschreven over het ontstaan en 
de voortgang van de Europese eenwording.1 Maar het bredere historische kader waarin die 
Europese eenwording geplaatst moet worden, kreeg minder aandacht. Doorgaans beperkte 
men zich tot de overigens geheel juiste constatering dat de Europese eenwording een reactie 
was op de politieke zelfmoord die Europa pleegde in twee verwoestende wereldoorlogen in de 
eerste helft van de vorige eeuw. De Europese eenwording werd geboren uit het besef dat dit 
nooit meer mocht gebeuren en dat nu de tijd was aangebroken om de politieke structuren te 
scheppen die Europa zouden verhinderen om opnieuw de hand aan zichzelf te slaan.

Dat stemt uiteraard geheel overeen met de intenties van de politici uit Frankrijk, 
Duitsland, Italië en de Beneluxlanden die aan de wieg stonden van het Europese project. 
Maar, zoals bekend, de historicus kan zich niet permitteren om te blijven staan bij de inten-
ties van de historische actoren; vaak moet hij het verleden bezien vanuit een perspectief dat 
daar ver bovenuit gaat. En dat is zeker het geval met de Europese eenwording, die de traditi-
onele parameters van de Europese politiek zo drastisch veranderde. Pas dan krijgen we een 
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indruk van de ware betekenis ervan, los van alle ups en downs waarmee we ons op de korte 
termijn geconfronteerd zien. 

Voor die grote lijn moeten we terug naar het Verdrag van Verdun van 843, waarin de klein-
zonen van Karel de Grote – Karel de Kale van Frankrijk, Lodewijk de Duitser van Duitsland 
en Lotharius i van Lotharingen2 – het Frankische Rijk onder elkaar verdeelden. Dat verdrag is 
eigenlijk decisief geweest voor de Europese geschiedenis. Er ontstonden nu twee machtscen-
tra, ieder aan één kant van de Rijn, en een goed deel van de geschiedenis van ons continent is 
op dat gegeven terug te voeren.3 Soms was het een zwak en het andere sterk, soms waren beide 
zwak en soms beide sterk, maar de constante was en bleef dat de machtsverhoudingen links 
en rechts van de Rijn de belangrijkste factoren waren op het Europese continent. De religie-
oorlogen versterkten die polariteit in hoge mate; de strijd tegen de hegemoniale aspiraties van 
Lodewijk xiv en van Napoleon droeg daar later nog het zijne toe bij en na een korte luwte in 
de negentiende eeuw zou die polariteit culmineren in twee bloedige wereldoorlogen van een 
ongekend en niets en niemand ontziend geweld.

Welnu, eerst met de Europese eenwording kwam het definitieve einde aan een geschie-
denis die bijna 1200 jaar geleden begon met het Verdrag van Verdun. Dat is de historische 
achtergrond waartegen men het project van de Europese eenwording moet plaatsen.4 Het 
toont ons een van de grootste politieke aardverschuivingen in de hele bekende geschiedenis, 
hooguit vergelijkbaar met de instorting van het Romeinse Rijk of de opmars van de islam in 
het Midden-Oosten. Het is alsof een geweldig rotsblok verschoven werd en op een nieuwe 
plaats terechtkwam, vanwaar men het met geen mensenmacht meer op de oude plek terug 
kan krijgen. Verschuivingen als deze bewerken nieuwe realiteiten die even onwrikbaar zijn als 
die waar ze voor in de plaats kwamen.

Dat heeft uiteraard zijn consequenties voor hoe men tegen de huidige crisis in Europa 
aan moet kijken. Uitgangspunt daarbij moet zijn de erkenning dat het verenigd Europa ons 
lot, Schicksal of fatum is, dat we maar hebben te accepteren, of we het leuk vinden of niet. 
Dat heeft niets te maken met fatalisme of met de macht van bovenhistorische krachten à la 
Tolstoy,5 maar alles met het volstrekt prozaïsche gegeven dat het menselijk doen en laten altijd 
gebonden is aan bepaalde parameters. Stel, je haalt een goudvis uit een vierkant aquarium en 
zet die in een bolvormig aquarium. Dan zal die goudvis als vanzelfsprekend het ‘vierkante’ 
voor het ‘ronde’ zwemmen verruilen, om zo te zeggen. Zo is het hier: je kan na 1950 nog, om zo 
te zeggen, aan het ‘vierkante’ zwemmen vasthouden, maar dat is moeilijk, tegennatuurlijk en 
belemmert je in je bewegingsruimte. Beter is het om de ruimte die door de nieuwe parameters 
wordt gedefinieerd te aanvaarden, van alle kanten te exploreren en je doen en laten dienover-
eenkomstig te organiseren. Denk aan het spreekwoord van de Stoici: ‘fata voluntem ducunt, 
nolentem trahunt’. Vrij vertaald: wie zijn lot aanvaardt, kan er richting aan geven; wie dat niet 
doet, wordt erdoor op sleeptouw genomen. En als goudvissen al weten wat hier de beste optie 
is, dan zouden wij daarover onwetend zijn?

Toegegeven, geen enkel concreet probleem waarmee de e(m)u op dit moment worstelt, 
wordt hiermee opgelost. Maar het biedt wel het meest algemene kader waarbinnen men naar 
oplossingen zal moeten zoeken. En dat is het besef dat er geen weg terug is. We kunnen hon-
derdmaal die befaamde ‘fatale weeffouten’ in het Verdrag van Maastricht betreuren – en we 
hebben daar alle reden toe. Maar de weg terug naar het Europa van voor 1992 is onherroepe-
lijk afgesloten. Anders gezegd, de opgave is om die weeffouten te identificeren op basis van 
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onze recentste ervaringen en die vervolgens, zo goed en zo kwaad als het gaat, rechtzetten. 
Maar een herroeping van dat verdrag is geen realistische optie: dat is van de goudvis verlangen 
dat hij ‘vierkant’ gaat zwemmen in een kom die nu onherroepelijk bol is. Zoals de bolvormige 
kom van het Romeinse en het Frankische Rijk met het Verdrag van Verdun onherroepelijk 
‘vierkant’ werd (voor de volgende 1200 tot 1500 jaar), zo bewogen wij ons de afgelopen halve 
eeuw weer terug naar de politieke parameters van Rome en het rijk van Karel de Grote. Voorts, 
zoals deze erkenning van de historische betekenis van de Europese eenwording ons geen con-
crete antwoorden op concrete problemen geeft, zo is die ook in het geheel geen garantie tegen 
toekomstig onheil. Het is heel waarschijnlijk dat de muntunie nog voor heel wat economische 
ontwrichting zal zorgen in de lidstaten van de emu en dat ook de rijkere lidstaten een flinke 
financiële veer zullen moeten laten. Maar hoe groot die ontwrichting ook zijn mag, zeker is 
dat het opgeven van de emu een nog grotere ontwrichting en nog hogere kosten tot gevolg 
zal hebben.

De economie

De mogelijkheid van een dergelijke economische ontwrichting is des te verontrustender 
omdat wederzijds economisch voordeel juist het beginpunt was van de Europese eenwor-
ding. De eerste stappen in die richting in de jaren vijftig lagen uitsluitend op het vlak van de 
economie en hoewel de nationale staten in de ogen van de meesten (zoals De Gaulle) nog 
onwrikbare realiteiten waren, leefde bij sommige federalisten toch al de stille hoop dat eco-
nomische samenwerking het beginpunt zou kunnen zijn voor die op andere terreinen, zoals 
buitenlandse politiek, landsverdediging en rechtspraak. Zij zagen economische samenwerking 
als opmaat voor politieke samenwerking, en de voordelen daarvan werden breed uitgemeten 
opdat de Europese bevolkingen hun koudwatervrees voor die laatste zouden willen opgeven. 
Was de Duitse Zollverein van 1828 en de jaren daarna niet ook een eerste stap in de richting 
van de Duitse eenwording van 1870?

Het gevaar van die op zich plausibele strategie blijkt nu. Dat gevaar bestaat daarin dat 
men het bestaansrecht van de eu direct in twijfel kan trekken wanneer daar geen evidente 
economische voordelen van te verwachten zijn. En dan volgt al snel de conclusie dat het hele 
idee van de Europese eenwording op drijfzand werd gebouwd. Want wat kan men daarvan 
verwachten als zelfs de economische voordelen al uitblijven? Dat was, om zo te zeggen, de 
‘ideologische weeffout’ van de eu. Zo lijkt die dreiging van een economische ontwrichting alle 
hoop op een Europese eenwording de bodem in te slaan: wat het bindmiddel moest zijn voor 
een politieke integratie leidt zelf al tot verdeeldheid.

Maar er is een nog veel ernstiger gevaar. Je kunt er begrip voor opbrengen dat de Europese 
bestuurderen de vruchten van economische samenwerking aan de bevolkingen van de Europese 
natiestaten presenteerden als het vanzelfsprekende uitgangspunt voor verdere, politieke inte-
gratie. Dat was de wortel die zij de Europese burgers voorhielden om mee te gaan met die poli-
tieke integratie. Maar met die strategie maakten zij de Europese burger blind voor de mogelijk-
heid dat die politieke integratie wel eens nodig zou kunnen zijn voor een groter belang dan het 
economische en/of financiële voordeel. Denk bijvoorbeeld aan de ontstaansgeschiedenis van 
Nederland. Inzet daarvan was de politieke onafhankelijkheid van Spanje, en er is in die tijd 
geen debat gevoerd over de vraag of de economische baten van die onafhankelijkheidsstrijd 
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wel opwogen tegen de kosten daarvan. De politiek had hier het primaat over de economie, zij 
het dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden juist economisch zeer rijkelijk beloond 
werd voor haar onverschrokken privilegiëring van de politiek boven de economie.

Door de Europese eenwording steeds maar weer als een economisch project ten tonele te 
voeren, beseffen slechts weinigen dat die eenwording wel eens eerder een kwestie van politieke 
dan van economische urgentie zou kunnen zijn. Kortom, een kwestie waar de vraag naar wat 
het kost en wat het opbrengt niet de belangrijkste vraag is. Nadat West-Europa gedurende vier 
decennia door de Amerikanen tegen de dreiging van Sovjet-Rusland is beveiligd en nadat het 
Westen in die strijd een klinkende overwinning heeft behaald, leeft in dit continent bij velen 
een vals gevoel van veiligheid. Wij denken dat er ons buiten economische tegenwind niets 
ernstigs kan overkomen. Maar dat is een miskenning van de politieke realiteiten.

Een nog omvangrijker shift dan die van een verdeeld naar een verenigd Europa van de 
vorige paragraaf – zij het op een heel andere tijdschaal – is de door velen heden ten dage 
geconstateerde shift van een unipolar naar een multipolar World. ‘Global power is shifting. 
One superpower no longer holds sway and regional power blocs are increasingly important, 
economically and diplomatically.’6 Dat wil zeggen, het politiek systeem valt uiteen in een aan-
tal economische en politieke blokken die elkaar in evenwicht houden zoals dat ook het geval 
was in het Europese statensysteem van na de Vrede van Westfalen van 1648. Vandaar dat die 
nieuwe multipolaire orde ook wel wordt aangeduid als het Westfalian system;7 de elementen in 
dat systeem zijn in ieder geval de vs, Japan en de bric-landen. Veelal rekent men ook Europa 
ertoe, waarbij men er dan van uitgaat dat Europa op zal kunnen treden als een economische 
en politieke eenheid. Maar weet Europa die eenheid niet tot stand te brengen, dan heeft het 
werelddeel geen been om op te staan in de concurrentie met die andere elementen van de 
multipolaire wereldorde. Die Europese eenwording is niet iets waar we een beetje rijker of 
armer van kunnen worden, nee, het gaat hier echt, zoals de Duitsers het zeggen, om Kopf und 
Kragen, of, in het Engels om to be or not to be.

Van belang is hier ook Braudels onderscheid tussen het kapitalisme en de vrijemarkteco-
nomie.8 Het kapitalisme à la Braudel is (anders dan bij Marx) van alle tijden. Het staat niet 
voor een bepaalde periode in de sociaaleconomische geschiedenis, maar is eerder een altijd 
aanwezige laag in de economische orde. Het is de laag van het grote geld, van de wereld van 
de bankiers en van de overheidsfinanciën en met name van de verstrengeling van die drie. 
Juist daardoor is het kapitalisme, veel meer dan handel, industrie en mkb aan politieke rea-
liteiten gebonden. Prototypisch zijn de zestiende-eeuwse Fuggers en de negentiende-eeuwse 
Rothschilds. Binnen een unipolaire wereldorde is een consequente aanvaarding van de vrije 
markt zonder kapitalistische verstoringen weliswaar weinig waarschijnlijk, maar in ieder geval 
denkbaar. Want dan is, althans in principe, een politieke aanwending van het geld niet nood-
zakelijk. Dat ligt uiteraard geheel anders in een multipolaire wereldorde; daar is het geld een 
van de belangrijkste strijdmiddelen voor de bewoners van die multipolaire orde. Wie dan nog 
vertrouwt op de vrije markt alleen, en blind blijft voor de rol van het kapitalisme, maakt zich 
tot een lam onder de leeuwen. Wil men de Europese economie een kans gunnen in de multi-
polaire wereldorde, dan zal men bijgevolg op dat niveau het kapitalisme à la Braudel moeten 
aanvaarden, en dat betekent weer dat de politieke infrastructuur onder de Europese economie 
niet (veel) zwakker mag zijn dan die van bijvoorbeeld de vs of China. Wat de boodschap daar-
van is voor de Europese eenwording, behoeft geen nader betoog. 
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Staatsinrichting

Uiteraard gebruik ik hier het woord ‘staatsinrichting’ niet in de eigenlijke zin van het woord, 
omdat Europa geen staat is. Maar Europa kent wel een supranationale bestuursstructuur, er is 
sprake geweest van een Europese constitutie en er worden zelfs min of meer geslaagde pogingen 
(eerder het eerste dan het laatste) gedaan om de parlementaire besluitvorming te imiteren. Het 
heeft geen zin om op deze plaats in te gaan op de besluitvorming in Europa, en daarom is het 
voldoende om te constateren dat die haaks staat op alles wat in de geschiedenis van de politieke 
filosofie over publieke besluitvorming bedacht werd.9 Die besluitvorming in Europa is volstrekt 
uniek in de geschiedenis – en dat is zeker niet in positieve zin bedoeld. Gezien de immense 
problemen van de Europese eenwording kan men daar begrip voor opbrengen; maar het is en 
blijft een lelijk ding. Meer in het bijzonder, die besluitvorming is in feite de officiële codificatie 
van alle onzekerheden omtrent het uiteindelijke doel van de Europese eenwording. Het is alsof 
de Europese bestuurderen de onzekerheid daarover welbewust vertaalden in een bestuursstruc-
tuur die er de organisatorische uitdrukking van is. Het is alsof zij het onvermogen van Europa 
om hetzij vroeger of later over zijn eigen schaduw heen te springen onverbrekelijk wensten vast 
te leggen in een bestuurlijke structuur die dat ook daadwerkelijk onmogelijk zou maken. Zo 
bewoog Europa zich van zijn collectieve zelfmoord in de eerste helft van de vorige eeuw naar de 
afschaffing van zichzelf in de tweede helft van diezelfde eeuw. Zeker een vooruitgang – maar nog 
steeds niet iets waar een Europeaan echt blij mee kan zijn.

Oorzaak van die al of niet bewuste keus voor zelfafschaffing was het probleem om voor 
Europa het juste milieu te vinden tussen de oude natiestaat en de nieuwe realiteit van het 
supranationale niveau. Zou Europa een statenbond moeten zijn of een bondsstaat, niet meer 
dan een hechte alliantie of een echte federatie, of iets daartussenin wat zijn precedent in de 
geschiedenis nog niet heeft? Voor die laatste optie valt veel te zeggen omdat nooit eerder in 
de geschiedenis de vanzelfsprekendheid van verdeeldheid zozeer samenging met de nood-
zaak – Machiavelli’s necessità – van eenheid. Anders gezegd, de uitdaging ligt in het vinden 
van een maximum aan eenheid dat gepaard gaat met een maximale erkenning van diversi-
teit. Dat is, in een enkele zin samengevat, de intrige van Jürgen Habermas’ in 2011 verschenen 
Die Verfassung Europas.10

Uitgangspunt van Habermas’ betoog is het onderscheid tussen de volkssoevereiniteit en 
de staatssoevereiniteit. Van de eerste is sprake wanneer we zeggen dat het volk zich uitsluitend 
onderwerpt aan wetten die het zichzelf heeft gegeven. Van de tweede is sprake wanneer wij zeg-
gen dat bijvoorbeeld Europa is opgebouwd uit een aantal soevereine staten die het recht heb-
ben om bindende afspraken te maken.11 Habermas erkent de weerstand die we voelen om die 
twee uit elkaar te trekken. Dat komt, zo zegt hij, doordat we allemaal nog met het model van de 
negentiende-eeuwse natiestaat in het hoofd rondlopen, waar die twee inderdaad naadloos op 
elkaar aansloten. En dan, ja dan, is de volkssoevereiniteit de onvermijdelijke tegenhanger van 
de staatssoevereiniteit. Maar zodra we beseffen dat die negentiende-eeuwse natiestaat ook maar 
een tijdelijk fenomeen is, belemmert ons niets meer om die volkssoevereiniteit een reikwijdte 
toe te kennen buiten het domein van de staat, dat wil zeggen dat van de staatssoevereiniteit. Dat 
is geen ijdele dagdroom, maar de ontwikkelingen van de laatste decennia maken dat ook abso-
luut noodzakelijk. Habermas wijst in dat verband op de internationale samenwerking – met 
name binnen de eu –, waar die staatssoevereiniteit steeds verder vooruit ging lopen op de volks-
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De vlag van Europa en de nationale vlaggen van de lidstaten van de Europese Unie 

[© European Union, 2012] 
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soevereiniteit. Nodig is daarom nu een soort van inhaalmanoeuvre, zodat de volkssoevereiniteit 
– alweer: vooral binnen de eu – weer gelijke tred kan houden met de stormachtige ontwikke-
lingen op het domein van de staatssoevereiniteit. Doen we dat niet, dan krijgen we een onge-
controleerde machtstoename van internationale organisaties en een daarmee gelijk opgaande 
uitholling van de democratische procedures van de nationale staten. Willen we dat vermijden, 
‘dan dringt de politieke noodzaak zich op om de democratische procedures over de grenzen van 
de natiestaat heen uit te breiden’.12 Dit is de kern van Habermas’ betoog, waar die breekt met 
bestaande opvattingen over de relatie tussen natiestaten, het supranationale niveau en de eisen 
van de democratie. Hier zegt hij iets wat alles in een volstrekt nieuw licht plaatst. 

Uiteraard noodzaakt dit alles tot een nadere bepaling van hoe die beide soevereiniteiten 
in de eu zich tot elkaar verhouden. Habermas concentreert zich eerst op de juridische kant 
daarvan en zegt daarover: ‘De eu legt voor de uitoefening van haar bevoegdheden inzake wet-
geving en rechtspraak beslag op de lidstaten als uitvoerende organen, zonder zelf te beschik-
ken over het sanctiepotentieel van deze lidstaten.’13 Maar in navolging van Claudio Franzius 
en Armin von Bogdandy is volgens Habermas hier geen sprake van een hiërarchische ver-
houding tussen Europees en nationaal recht, maar van een ‘toepassingsvoorrang’. Bovendien 
blijft het de plicht van de lidstaten om de in hun eigen constituties vastgelegde grondrechten 
te beschermen. Dat is hun specifieke verantwoordelijkheid.

Verrassender is wat Habermas zegt over het functioneren van de democratie op het niveau 
van respectievelijk de natiestaat en dat van de eu. Met name omdat hij hier de lidstaten van de 
eu en de burgers van de eu min of meer ex aequo naast elkaar plaatst. Aan de lidstaten kent hij 
een autonome rol toe naast die van de burgers van de eu. Achtergrond van deze verrassende 
constructie is dat die lidstaten ontegenzeggelijk een eigen rol spelen en gespeeld hebben in de 
Europese eenwording. Tenslotte is die eenwording geen bedenksel van burgers geweest, maar 
het resultaat van een initiatief van (sommige) lidstaten. En het gaat niet aan om dat gegeven 
te negeren, aldus Habermas. Wel is de kanttekening daarbij van belang dat die lidstaten zeker 
niet in een democratisch limbo horen te zweven,14 maar voor het doen en laten (binnen de eu) 
verantwoording verschuldigd zijn aan hun electoraat.

Habermas vat een en ander samen in zijn notie van de zogeheten gedeelde soevereiniteit. Dat 
wil zeggen: in het Europese Parlement delen de lidstaten soevereiniteit met het Europese volk. 
Zoals Habermas het formuleert: ‘[…] retrospectief bezien kan de oprichting van de Europese 
Unie zo begrepen worden dat de deelnemende burgers (of hun vertegenwoordigers) zich van het 
begin af aan in twee personen opsplitsten: tijdens het grondwetgevende proces [corresponderend 
met de staatssoevereiniteit, fa] staat elke persoon als Europees burger dan in zeker zin tegen-
over zichzelf als burgerlid van een al eerder geconstitueerd staatsvolk [corresponderend met de 
volkssoevereiniteit, fa]’15. Over de vraag hoe dat in concreto voorstelbaar is, laat Habermas zich 
helaas niet uit. Dat is een niet onbelangrijke tekortkoming, omdat juist Habermas’ onderscheid 
tussen volks- en staatssoevereiniteit al suggereert dat wat uitdrukking is van de eerste lang niet 
altijd ook de uitdrukking van de tweede hoeft te zijn. Was dat anders, dan was dat hele onder-
scheid immers niet nodig. Maar als er daadwerkelijk een conflict is tussen beide – wat we dus 
niet kunnen uitsluiten – wat of wie geeft daarin dan de doorslag? Habermas vertelt het ons niet. 
Maar het is niet moeilijk om hier een oplossing voor te vinden. We zouden kunnen denken aan 
een tweekamersysteem, waarbinnen het Europese volk vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer 
en de soevereine lidstaten in de Eerste Kamer. Voor zover wij gewoon zijn om het parlement te 

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   21 29-10-2012   14:15:50

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 15-24 www.ru.nl/cpg



22

FRANK ANKERSMIT

associëren met de wetgever en de wetgever met de soeverein, is dan ook aan Habermas’ idee van 
de dubbele soevereiniteit een constitutionele vorm gegeven. 

Een hoogst ingenieuze constructie! Niet alleen verre superieur aan het idiote gedrocht van 
de bestaande constitutie van Europa, maar ook aan alles wat tot dusver ter verbetering daarvan 
werd voorgesteld. De constructie schept een Europees demos, doet recht aan zowel de verwor-
teling van de Europese naties in een lang verleden, als aan het feitelijke gegeven van de hun 
tegenwoordig diepgaande wederzijdse beïnvloeding. En het is een effectief antwoord op de veel-
gehoorde klacht van het ‘democratisch deficit’ in Europa. Althans in principe. Want in de praktijk 
valt er nog wel het een en ander aan de Europese democratie te verspijkeren, zoals Europese par-
tijen die geen relatie meer onderhouden met nationale partijen, Europese verkiezingen waarbij 
de stem van iedere burger even zwaar weegt als die van ieder ander en die op een en dezelfde dag 
door de hele Unie gehouden worden. En ten slotte leent dit model zich inderdaad voor uitbrei-
ding, zelfs op wereldschaal, doordat de soevereiniteit van de lidstaten gerespecteerd wordt en op 
het supranationaal niveau sprake is van slechts een gedelegeerd recht tot wetgeving. 

Besluit

Rest nog één probleem. Habermas zwijgt eveneens geheel over wie de gesprekspartner zal 
zijn van dat Europese Parlement – i.c. over de vraag wat op Europees niveau de tegenhanger 
zijn moet van regering of executieve. Op dit moment is dat de Europese Raad (van rege-
ringsleiders), de Raad van Ministers (de vergaderingen van de vakministers) en de Europese 
Commissie. Habermas noemt die instanties wel, maar zegt niets over hun rol in zijn consti-
tutionele model. De logica van dat model gebiedt die instanties op te heffen en te vervangen 
door een door het Europese Parlement gekozen Europese regering onder leiding van een door 
de Europese bevolking gekozen Europese president, zoals bepleit door Schäuble.

Wat betreft de financieel-economische problemen waar de emu nu mee worstelt, stemt 
Habermas in met het oordeel dat een gemeenschappelijke munt alleen mogelijk is op basis van 
een gemeenschappelijke economische politiek. En misschien is een beetje meer optimisme ook 
hier op zijn plaats. De afgelopen decennia waren er heel wat landen die al of niet met de hulp van 
het imf een hopeloze economische situatie te boven kwamen. Waarom zou zoiets niet ook kun-
nen met de piigs-landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje)? Vanwege de voor die 
landen te sterke euro en hun geringere arbeidsproductiviteit, zoals iedereen alsmaar beweert? 
Waarom dan niet een door Brussel zorgvuldig gedoseerd scheutje protectionisme voor die lan-
den, zoals Jacques Sapir bepleit in zijn La démondialisation van begin 2011?16 Omdat dat in strijd 
zou zijn met de stelling dat Europa minimaal een vrijhandelszone is? Maar waarom moeten we 
ons daaraan houden als ons dat verhindert om een groot probleem aan te pakken? Omdat het 
neoliberalisme dat zou verbieden? Maar Sapir heeft gelijk als hij zegt dat we ons niet breinloos 
moeten onderwerpen aan economische dogma’s als die evident contraproductief zijn.

Meer nog, overwint de emu de bestaande crisis, dan kan zij de vruchten plukken van de 
keuze voor gezonde staatsfinanciën. Daar zijn ze in de vs en Japan nog lang niet aan toe. 
Voorts beschikt de eu in vergelijking met de vs – om me daar maar even toe te beperken – 
over een betere infrastructuur, een beter opgeleide bevolking en een sterkere middenklasse. 
De vs zijn gedegenereerd tot een klassenmaatschappij met de inkomensongelijkheid van 
die van Bolivia. En we moeten ons vooral niet laten imponeren door de afwaarderingen van 
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Europese landen door Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch Ratings. William Gross, de baas 
van Pimco, wereldwijd de grootste belegger in staatsobligaties, omschreef die rating agencies 
vorig jaar als ‘idiot savants with a full knowledge of the mathematics, but no idea of how to 
apply them’. Bovenal, zij zijn blind voor hun eigen neoliberale vooroordelen en daarmee voor 
de stabiliteit op de langere termijn van onze Rijnlandse economieën in vergelijking met die 
van de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Bovendien is de eu nog altijd de grootste 
economie ter wereld en als de e(m)u haar huidige problemen adequaat weet op te lossen, dan 
kan Europa het leidende economische en politieke blok worden in de huidige multipolaire 
wereldorde. Geen blok staat er daarom in wezen zo goed voor, mits Europa maar bereid is om 
over zijn eigen schaduw te springen.

Heeft Habermas gelijk, dan werd hier in Europa iets opgebouwd wat wel degelijk een 
wezenlijke toevoeging is aan het bestaande repertoire van vormen van democratie, een toe-
voeging waar bovendien de hele rest van de wereld zijn voordeel mee kan doen. De eu ligt in 
het verlengde van het beste wat Europa in zijn lange geschiedenis de wereld gegeven heeft. We 
moeten daarom niet meegaan met die ‘weg met ons’-mentaliteit, die tegenwoordig bon ton 
is in Europa en in plaats daarvan onze toekomst – met Habermas – weer met optimisme en 
zelfvertrouwen tegemoet zien.17

Noten

1  Voor een overzicht van die literatuur zie het veelbesproken en zeer geprezen proefschrift van Luuk 

van Middelaar, De passage naar Europa. Geschiedenis van een begin (Groningen 2009).

2  Zij het dat alle delen van het Rijk van Karel de Grote nog één keer kort – namelijk van 884 tot 887 – 

verenigd werden onder de regering van Karel de Dikke (839-888).

3  Aparte vermelding verdient hier Lotharingen. Lotharius i werd opgevolgd door Lotharius ii. Bij 

diens dood werd Lotharingen in het Verdrag van Prüm in 855 in drieën gedeeld onder zijn drie 

zonen; vervolgens werden die delen bij het Verdrag van Meerssen in 870 weer verdeeld tussen 

Oost-Francië (Duitsland) en West-Francië (Frankrijk) – waarna (Neder-)Lotharingen na allerlei 

verwikkelingen ten slotte als het Duitse hertogdom Lotharingen zou blijven bestaan tot 1766. In dat 

jaar werd het hertogdom in Frankrijk opgenomen. Als breuklijn tussen Frankrijk en Duitsland was 

Lotharingen een interessanter toekomst beschoren dan zijn weinig glorieuze politieke rol zou doen 

vermoeden. Roger Reclus van het Franse Instituut reclus ontwikkelde in 1989 zijn theorie van de 

zogenoemde blauwe banaan, volgens welke handel, industrie en bankwezen zich in Europa in en 

rond Lotharingen ontwikkeld zouden hebben. Voor de relatie tussen Lotharingen en ‘de blauwe 

banaan’, zie P. Beliën, ‘What’s going right in Europe’, The Brussels Journal, 30 april 2008, p. 1-10.

4  Een radicaal tegenovergestelde visie treft men in Alan Milward, The rescue of the European nation 

state (Londen 1992), waar de gedachte is dat de na de Tweede Wereldoorlog sterk verzwakte 

Europese natiestaten zich realiseerden het in hun eentje niet meer te kunnen redden en dat daarom 

de Europese integratie nodig was wilden zij juist als natiestaat het hoofd boven water kunnen 

houden. Kortom, Europa koos voor de integratie juist om het paradigma van Verdun uit 843 in 

stand te houden. Deze visie is uiteraard niet zonder paradoxen en in zijn latere werk heeft Milward 

er dan ook afstand van genomen. Engeland is de enige Europese grootmacht die de nieuwe realiteit 

nog niet in zijn politiek verwerkte; nog steeds heeft Engeland alleen oog voor wat Europa verdeelt. 

Meer nog, het probeert actief die verdeeldheid te stimuleren.
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5  Zie L. Tolstoy, ‘The difficulty of defining the forces that move nations’ in: P. Gardiner, Theories of 

history (New York 1969) p. 168-177. Voor een bespreking van Tolstoys geschiedconceptie en wat die 

impliceert voor de politieke geschiedschrijving, zie F.R. Ankersmit, Meaning, truth and reference 

(Ithaca en Londen 2012) hoofdstuk 12. 

6  ‘From a unipolar to a multipolar world’ in: The European environment. State and outlook 

(Kopenhagen 2010) p. 52-53.

7  Voor de definiëring van het Westfaalse systeem, zie S.D. Krasner, Sovereignty. organized hypocrisy 

(Princeton 1999).

8  F. Braudel, Civilization and capitalism, vol. iii (Londen 1981-1984). Voor een korte samenvatting van 

Braudels verrassende gedachtegang, zie het review essay van I. Wallerstein, ‘Braudel on capitalism, or 

everything upside down’, Journal of Modern History 63 (1991) p. 354-361. Wallerstein besluit zijn betoog 

met de uitspraak: ‘[…] finally, the policy implications for the contemporary world are massive. If capi-

talism – real capitalism – is monopoly and not the market – real markets – then what is to be done is a 

question that may be answered very differently from the way in which antisystematic movements have 

been answering it for the past one hundred years.’ (p. 361) Inderdaad, de strijd moet niet gericht zijn 

tegen de vrije markt, maar tegen het kapitalisme à la Braudel – en dat zijn heel verschillende dingen.

9  Een enkel voorbeeld: de relatie tussen de Europese Raad, het Europese Parlement en de Europese 

Commissie is op geen enkele wijze in overeenstemming met hoe wij sinds Locke en Montesquieu 

geleerd hebben om ons de relatie tussen de legislatieve en executieve macht voor te stellen. 

10  Hieronder verwijs ik naar de Nederlandse vertaling J. Habermas, Over de constitutie van Europa. 

Een essay (Zoetermeer 2012).

11  Men zegt wel dat de notie van de soevereiniteit een janusgezicht heeft: enerzijds is de blik binnen-

waarts gericht in de zin dat het volk de soevereine macht heeft over zichzelf, anderzijds is die naar 

buiten gericht voor zover staten elkaars soevereiniteit erkennen. Zie voor die metafoor: D. Philpott, 

Revolutions in sovereignty. How ideas shape modern international relations (Princeton 2001). De 

‘naar buiten gerichte blik’ van de soevereiniteit werd voor het eerst onderkend door Emer de Vattel 

in zijn uit 1758 daterende en uiterst invloedrijke Le droit des gens, waarbij op te merken valt dat 

Vattel het model van de relaties tussen de burgers van een staat gebruikte als model voor die tussen 

de volkeren. Hij deed daarmee een eerste stap op de weg die Habermas geheel af wil wandelen.

12  Habermas, Over de constitutie van Europa, p. 28.

13  Ibidem, p. 37.

14  Zoals wel het geval is in de notie van G. Majones regulatory democracy, waar de Brusselse bureau-

cratie geheel onverdiend – en waarschijnlijk ook ongewild – het label ‘democratie‘ opgeplakt krijgt.

15  Habermas, Over de constitutie van Europa, p. 49.

16  Sapir beroept zich op de Amerikaanse econoom Mordechai Ezekiel, die er al in 1937 op wees dat van een 

geheel op het concurrentieprincipe gebaseerde economie nooit sprake kan zijn vanwege de onvermijde-

lijke inelasticiteit van aanbodzijde in reactie op de vraag. Een zekere mate van sturing kan hier corrigerend 

optreden en dat betekent automatisch de aanvaarding van ook weer een zekere mate van protectionisme. 

Anders gezegd, protectionisme kan juist helpen bij de vervolmaking van de vrije markt en is niet de anti-

pode daarvan die men er doorgaans in vermoedt. Zie: J. Sapir, La démondialisation (Parijs 2011) p. 38-47.

17  Zie ook J. Rifkin, ‘De Europese droom: wees trots en durf het voortouw te nemen’ in: F. van Mil 

en C. Hendriks (red.), Eigenlijk bent U een Europeaan. (27) essays over kansen zonder grenzen 

(Amsterdam 2007) p. 19-24. Rifkin – zelf Amerikaan – stelt hier Europa zelfs aan de vs ten voor-

beeld. Het essay is een korte samenvatting van zijn The European dream. How Europe’s vision of the 

future is quietly eclipsing the American dream (New York 2004).
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