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Ten geleide

Europa is voorpaginanieuws sinds het uitbreken van de eurocrisis in het voorjaar van 2010. 
Landen als Griekenland, Spanje en Italië kampen met nijpende financieel-economische 
problemen. Het thema Europa stijgt op de politieke agenda en speelt in 2012 een grote 
rol in de Nederlandse verkiezingscampagne. Kortom, de keuze van het thema voor dit 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis lag voor de hand.

‘We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look 
forward with confidence to the day when that union will be achieved.’1 Deze gevleugelde 
woorden sprak Winston Churchill op het befaamde Europees Congres in Den Haag in mei 
1948. Dat congres was bedoeld als startschot voor de vorming van een verenigd Europa. Al 
in 1946 had Churchill gepleit voor ‘a kind of United States of Europe’. Aan het eind van die 
rede bleek toen echter dat Groot-Brittannië daar volgens hem niet onder viel.2 Hij doelde 
kennelijk alleen op een continentale Verenigde Staten van Europa. Dat was en dat blijft 
een vaag begrip.

Het Haagse Congres sprak zich uit voor de oprichting van een assemblee van nati-
onale parlementariërs, die als grondwetgevende vergadering de eenwording van Europa 
zou moeten verwezenlijken. De praktijk bleek weerbarstiger. Europese regeringen – de 
Britse voorop – wilden niets weten van soevereiniteitsoverdracht en federalisme. De voor-
standers van integratie gooiden het over een andere boeg en richtten in 1951 de Kolen- en 
Staalgemeenschap (egks) op. Volgens velen was dat de eerste stap op weg naar de Europese 
Unie van vandaag.

In een interview uit 1998 stelde oud-premier Jelle Zijlstra dat de egks de start was van 
een majeure ‘politieke onderneming, die […] van lieverlee haar economische invulling 
gekregen heeft, met de Monetaire Unie als voorlopige bekroning’. Hij voegde daaraan toe 
dat iedereen wist dat die kolen- en staalgemeenschap ‘een economisch gedrocht’ was, maar 
daar ging het niet om. Het politieke motief gaf de doorslag.3 Is de euro vergelijkbaar met 
de egks van Zijlstra: een monetair ‘gedrocht’ met een politiek hoofddoel? Dat moet nog 
blijken. Anno 2012 duwt de schuldencrisis de eurozone – waarbij de Britten opnieuw de kat 
uit de boom kijken – echter wel in de richting van meer Europa: begrotingsregels, nood-
fonds, toezicht op banken. Onder leiding van Herman Van Rompuy, de voorzitter van de 
Europese Raad, wordt zelfs al gebrainstormd over een politieke slotfase.4

Zijlstra memoreerde in 1998 ook dat de Franse president De Gaulle hem had geleerd 
dat de nationale staten zich niet laten elimineren. De generaal wilde een ‘Europe des 
réalités’, gebaseerd op nationale staten, geen kastanjepuree: ‘On n’intègre pas des nations 
comme des marrons dans une purée.’ Volgens De Gaulle zou dit echte ‘Europa’ pas tot 
stand komen als de burgers daar in referenda in meerderheid voor gekozen hadden. ‘Il 
ne suffira pas que des parlementaires votent une ratification. Il faudra des referendums 
populaires, de préférence le même jour dans les pays concernés.’5 Ironisch genoeg plaats-
ten de Tweede Kamerleden Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (pvda) en Van der Ham 
(d66) dit citaat – nota bene in een Engelse vertaling – in 2004 boven de memorie van 
toelichting bij hun voorstel voor een raadplegend referendum over het grondwettelijk 
verdrag van de eu.6
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Dit initiatief leidde tot het referendum van 1 juni 2005 en het negatieve oordeel over 
de Europese grondwet. Algemeen is de opvatting dat dit een kantelmoment vormt in de 
parlementaire geschiedenis van het Europadebat. Dat blijkt uit verschillende artikelen 
in dit Jaarboek. Een ‘ever closer union’ is niet langer het overheersende streven in het 
Nederlandse parlementaire debat. Algemeen is ook de afkeer van de Brusselse methode 
logische stapjes vooruit te zetten en lidstaten en nationale parlementen voor voldongen 
feiten te plaatsen. De Eerste en de Tweede Kamer houden zich na het ‘nee’ wel intensiever 
bezig met Europa. Wat dat betreft was de negatieve uitslag in democratisch opzicht een 
blessing in disguise.

Zoals gezegd blijft ‘De Verenigde Staten van Europa’ een vaag begrip. Voor de een het 
einddoel, voor de ander een schrikbeeld. Maar tussen droom en daad staan meestal Britten 
en altijd politieke bezwaren in de weg.

In het inleidende essay plaatst historicus en filosoof Frank Ankersmit de Europese een-
wording in een breed historisch, economisch en staatkundig kader. Het hele project zit in 
2012 in het slop door de schulden- en eurocrisis. Erger is volgens Ankersmit dat men ideo-
logisch op een dood spoor is aanbeland. Politici durven geen ideaal toekomstbeeld meer 
neer te zetten en lopen achter de feiten aan. Verruiming van het perspectief kan leiden tot 
meer begrip voor de zin van ‘de Verenigde Staten van Europa’. Hij eindigt positief. Geen 
enkel blok in de wereld staat er economisch en politiek zo goed voor als Europa, mits de 
Unie erin slaagt over haar eigen schaduw heen te springen.

De politicoloog Bob Reinalda analyseert de ontwikkeling van de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart, de eerste intergouvernementele organisatie. De oprichting van de 
Commissie was een uitvloeisel van het Congres van Wenen dat de Europese verhoudingen 
opnieuw vastlegde na de definitieve nederlaag van Napoleon in 1815. Dit congres luidde 
het begin in van de moderne diplomatieke betrekkingen en frequent intergouvernemen-
teel overleg, en stimuleerde de vorming van internationaal recht. De Centrale Commissie 
is daarvan een uniek bewijs. Langzaam groeide zij uit tot een volwassen organisatie met 
eigen regels en rechtspraak die nog altijd functioneert. Ondanks tegenwerking vanuit 
Nederland, zo blijkt uit de eerste halve eeuw van haar geschiedenis.

De historicus Leon van Damme analyseert de rivaliteit tussen Tweede Kamerleden en 
Nederlandse Europarlementariërs. Tijdens het jaarlijkse debat in de Tweede Kamer over 
‘de Staat van de Unie’ komen Europarlementariërs er vaak bekaaid van af. Zij mogen nau-
welijks hun mond opendoen en worden beschouwd als tweederangs volksvertegenwoordi-
gers. Sinds het afwijzen van de Europese grondwet in 2005 lijken de nationale parlementen 
volgens Van Damme aan de winnende hand. Zowel de subsidiariteitstoets als het parle-
mentair behandelingsvoorbehoud uit het Verdrag van Lissabon van 2009 bevestigt dat. 
Maar zal dat geen dode mus blijken?

De Leidse juriste en lid van de Eerste Kamer voor de vvd Ankie Broekers-Knol onder-
zoekt de voortrekkersfunctie van de Eerste Kamer ten aanzien van de behandeling van 
Europese vraagstukken. De Eerste Kamer legt een opvallend intensieve belangstelling voor 
het integratieproces aan de dag sinds de instelling van een vaste Commissie voor Europese 
Samenwerking in 1970. De eu-ondersteuning van de Tweede Kamer werd in 2007 versterkt, 
waardoor een inhaalslag kon worden gemaakt. De Eerste Kamer koos in 2009 voor een 
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andere werkwijze. De directe aanleiding daarvoor was het Verdrag van Lissabon, waarin 
een grotere rol was toebedeeld aan de nationale parlementen. Broekers-Knol verwacht dat 
de Eerste Kamer, gezien de voorgeschiedenis, haar internationale contacten en de persoon-
lijke expertise van de leden, haar voortrekkersrol zal voortzetten.

Rond het referendum van 2005 ontstond het beeld dat de voortgaande uitbreidingen 
van de Europese Unie een rol hadden gespeeld bij de negatieve uitslag. De politieke elite 
zou de belangen uit het oog hebben verloren van al die burgers die het te snel vonden gaan. 
De historica Hilde Reiding toetst dat beeld aan de hand van de parlementaire debatten 
voorafgaand aan de toetreding van Griekenland in 1981, Spanje en Portugal in 1986 en acht 
Midden- en Oost-Europese landen in 2004. Zij laat zien dat de uitbreidingen niet zo gretig 
werden omarmd als in 2005 gesuggereerd werd. De werkelijkheid was complexer, en poli-
tiek genuanceerd. Pro-Europese overwegingen – het perspectief van minder verdieping 
en moeizamere besluitvorming – leidden zelfs herhaaldelijk tot een kritische beoordeling. 
Aan de andere kant leidt Euroscepsis ook niet automatisch tot een stem tegen uitbreiding.

De historicus Wim van Meurs beantwoordt de vraag hoe het Nederlandse parlement 
is omgegaan met het dilemma van de democratische controle van de Europese Raad, het 
orgaan van staatshoofden en regeringsleiders dat sinds 1975 de facto de belangrijkste eu-
lijnen uitzet. Tot aan het fiasco van de Europese grondwet leek de Kamer haar beperkte 
rol als controleur niet als een probleem te zien. Daarna vond een omslag plaats. De Kamer 
streeft sindsdien naar meer directe invloed op de gang van zaken in Brussel ten behoeve van 
de Nederlandse burger. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de subsidiariteitstoets. Volgens 
Van Meurs ziet men echter over het hoofd dat dit instrument erg bot is en vooral gericht 
op media-aandacht. De Tweede Kamer zou er beter aan doen de banden aan te halen met 
het Europees Parlement en – zonder last of ruggespraak – met de eigen regering.

Wat is de les van het ‘nee’ tegen de grondwet? Staatsrechtgeleerde Wim Voermans con-
cludeert dat depolitisering van het debat over Europa een riskante zaak is. Dat leidt ertoe 
dat de politieke strijd zich verengt tot de vraag: voor of tegen de eu? Er moet juist gestreefd 
worden naar inhoudelijk debat in het nationale parlement over voorgenomen eu-beleid. 
Aan de hand van de debatten rondom het referendum toont Voermans aan dat er sprake 
was van een ‘klare breuk’ in de Nederlandse politieke cultuur. Plotsklaps, en eigenlijk per 
ongeluk, werd de eu een politiek thema. Pas vanaf 2007 werd langzaam duidelijk dat de 
Nederlandse politiek niet terug kon naar de gedepolitiseerde aanpak. Voermans beoordeelt 
de recente ontwikkelingen positief. De Europese Unie kan alleen overleven als er blijvend 
draagvlak is. Maken we van de Unie een volwaardig politiek systeem, of zetten we er een 
punt achter omdat de politieke wil tot verdergaande samenwerking er gewoon niet is?

In de rubriek ‘Spraakmakend debat’ presenteert Johan van Merriënboer het debat over 
de uitkomsten van de Europese top van 5 juli 2012, waarin premier Rutte – aan de voor-
avond van het zomerreces – van twee kanten onder vuur werd genomen. Enerzijds door 
de voorstanders van een meer uitgesproken pro-Europese koers die hem een gebrek aan 
Europese visie en daadkracht verweten. Anderzijds door Eurokritische en anti-Europese 
woordvoerders die vonden dat hij te veel had weggegeven. Rutte zou met twee tongen 
spreken. Thuis stak hij een heel ander verhaal af dan in Brussel.

Jan Willem Brouwer plaatst kanttekeningen bij een egodocument afkomstig uit een dos-
sier van kvp-fractievoorzitter Schmelzer: de tafelschikking van de veertiende sessie van het 
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Actiecomité voor de Verenigde Staten van Europa, ook bekend als Comité-Monnet, op 11 
maart 1969 in Londen. Op die bijeenkomst van deze pro-Europese pressiegroep waren voor 
het eerst prominente Britse politici van de partij, naast andere politieke coryfeeën uit de 
toenmalige eg-landen. Aan tafel bleek dat de Britten, die nog geen lid van de Gemeenschap 
waren, de ‘Verenigde Staten van Europa’ als doel en als naam wilden accepteren. ‘Political 
integration’ was akkoord, maar van ‘political union’ kon natuurlijk geen sprake zijn.

Het Jaarboek bevat twee interviews. Allereerst een twistgesprek over het thema van het 
Jaarboek tussen Gert-Jan Segers, oud-directeur van het wetenschappelijk instituut van de 
ChristenUnie en sinds kort voor die partij lid van de Tweede Kamer, en Nico Schrijver, 
hoogleraar internationaal publiekrecht in Leiden en lid van de Eerste Kamer voor de pvda. 
Het gesprek werd geleid door Hans Goslinga en Marcel ten Hooven. Segers legt de nadruk 
op het begrip ‘soevereiniteit in eigen kring’, terwijl Schrijver de afkalving van de ‘solidari-
teit’ in hoge mate betreurt. Beiden benadrukken het belang van de ‘Verenigde Staten van 
Europa’ als een waardegemeenschap. ‘Europa mag niet worden verengd tot economisch 
project.’ Over de vraag of Turkije lid kan worden van de eu denken de twee verschillend.

Drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen spraken Hans Goslinga en Jouke Turpijn 
met een ‘spraakmakend Kamerlid’, sp-leider Emile Roemer. Op dat moment lag zijn partij 
op koers om misschien wel de grootste te worden. Voor Roemer zelf lonkte het Torentje, 
of op zijn minst regeringsmacht. Hij stelt dat de opmars van de sp feitelijk begon nadat 
pvda-leider Kok zijn ideologische veren had afgeschud en ‘de linkerkant losliet’. Nu Jan 
Marijnissen de sp heeft opgebouwd, ziet Roemer het als zijn taak te zorgen voor verbre-
ding en samenwerking. De Europese Unie is volgens Roemer uit de hand gelopen na het 
Verdrag van Maastricht in 1992. Toen gaven de politici de touwtjes uit handen, kreeg de 
markt vrij spel en gingen de multinationals de Brusselse agenda bepalen. Dat was een grote 
blunder. Het moet radicaal anders wil er ooit een Verenigde Staten van Europa komen. 
‘Mensen moeten weer het gevoel krijgen dat ze over hun eigen omgeving gaan, of die nou 
klein of groot is.’

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Jaarboek wil in zo 
breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschie-
denis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artike-
len op te nemen, alsmede egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden pro-
minente politici, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar. 
Doorgaans liggen actuele thema’s of gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerps-
keuze van de historische artikelen. In het Jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan 
het woord, maar ook journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse 
parlement in een nabij of ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en han-
delen sinds de opkomst van het parlementaire stelsel in 1848 staat steeds centraal.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis kwam mede tot stand dankzij de steun van het 
bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (mr. Th.C. de Graaf, W.I.I. van Beek, 
dr. G.A.M. Beekelaar, drs. A.M.C. Eijsink, mr. S. van Haersma Buma en drs. A. Slob) en de 
wetenschappelijke raad (prof.dr. R.A.M. Aerts, prof.dr. J.Th.J. van den Berg, prof.mr. P.P.T. 
Bovend’Eert en prof.dr. G. Voerman) die de Stichting, het Centrum voor Parlementaire 
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Geschiedenis en de redactie met waardevolle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat 
tevens uit naar Irene Helsen voor de secretariële ondersteuning en naar Suzanne de Lijser 
die de illustraties verzorgde.

Carla van Baalen
Hans Goslinga
Alexander van Kessel
Johan van Merriënboer
Jan Ramakers
Jouke Turpijn
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