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Als twee of meer democratische staten besluiten de uitoefening van soevereiniteit op een 

aantal terreinen te delen teneinde gemeenschappelijke doelen te bereiken, dient het 

samenwerkingsverband dat zij daarvoor oprichten ook democratisch te zijn. 

 

0  Proloog: From Common Market to Common Democracy 

 

De bedoeling van pamfletten is om helderheid in omstreden kwesties te verschaffen. Dit digitale 

pamflet gaat in op de stelling die Thierry Baudet in De aanval op de natiestaat naar voren brengt, 

dat de begrippen democratie en rechtsstaat alleen in het verband van een nationale staat tot 

ontwikkeling kunnen komen. Baudet verbindt hier twee conclusies aan: de eerste is dat de 

Europese Unie moet verdwijnen en de tweede luidt dat Europa terug moet naar het 19e eeuwse 

stelsel van natiestaten, waarin elke staat over het recht van defensieve oorlog beschikt. 

 

Baudet heeft zich ten doel gesteld de EU net zo lang te ondermijnen tot die vanzelf omvalt. Een 

van de middelen die hij daarvoor gebruikte, was de omvorming van de volksraadpleging over het 

Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne tot een drogreferendum over de Europese Unie. 

Alles wat bijdraagt tot het doel, lijkt geoorloofd. 

 

Dit pamflet toont aan dat er nooit een met voorbedachte raad uitgevoerde aanval op de 

natiestaat heeft plaatsgevonden. Het complot van Baudet is verzonnen. Bovendien blijkt zijn 

theorie over soevereiniteit wetenschappelijk onhoudbaar. Het alternatief dat hier wordt 

geboden bestaat uit de theorie van democratische integratie. Krachtens deze theorie is Europa 

niet gedoemd tot een terugkeer naar het verleden, maar kan de EU zich juist ontwikkelen van 

een gemeenschappelijke markt naar een Europese democratie. 

 

Bij het schrijven van dit manifest heeft de auteur gebruik gemaakt van zijn Engelstalige 

monografie over de EU die in het voorjaar van 2016 onder de titel From Common Market to 

Common Democracy bij Wolf Legal Publishers is verschenen. Deze monografie bevat een 

notenapparaat en een uitgebreide literatuurlijst. Lezers die de bronnen van dit digitale pamflet 

willen raadplegen, kunnen daar terecht.  
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I  De misleiding van Nederland 

 

I.1  Europa op z’n elfendertigst 

 

Het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne 

heeft een ondoordachte constructie in het Nederlandse staatsbestel aan het licht gebracht. 

Volgens artikel 2 van de Wet op het Raadgevend Referendum uit 2014 kunnen minimaal 

tienduizend kiesgerechtigden een volksraadpleging op gang brengen over een aantal in die wet 

omschreven onderwerpen. Uitgezonderd zijn wetten over het koninklijk huis, de begroting en 

de Grondwet. De wet biedt wel de mogelijkheid om volksraadplegingen aan te vragen over 

internationale verdragen die Nederland heeft gesloten. Daaronder vallen niet alleen bilaterale 

verdragen, zoals die tussen Nederland en Duitsland of de Verenigde Staten van Amerika, maar 

ook multilaterale verdragen. Bij de laatste categorie gaat het vooral om verdragen die in het 

kader van de EU gesloten worden. 

 

De bedoeling van de wet op het raadgevend referendum was om de burgers meer bij het bestuur 

van het land te betrekken. Het onvoorziene gevolg ervan is echter dat de stroperigheid in de 

Europese besluitvorming alleen maar wordt vergroot. Tot nu toe was het Nederlands de enige 

taal ter wereld waarin je iets op z’n elfendertigst kon doen. Het gevaar van deze wet in zijn 

huidige vorm is dat de EU ook op z’n elfendertigst bestuurd gaat worden. 

 

De uitdrukking ‘iets op je elfendertigst doen’ is ontstaan in de tijd van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden. De opstand tegen de Spaanse overheersing (de koning van Hispanje) 

leidde aan het eind van de middeleeuwen niet tot de vorming van een moderne staat met een 

centraal bestuur. De Republiek verschilde in dit opzicht van Frankrijk en ontwikkelde zich tot 

een samenwerkingsverband van zelfstandige gewesten. De stadhouder was geen koning en al 

helemaal geen ‘Zonnekoning’. De gedachte dat hij ‘de staat’ belichaamde, zou in het hoofd van 

Willem van Oranje niet zijn opgekomen. 
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De gewesten waren juist zeer gesteld op hun ‘privilegiën en vrijheden’. Dat bracht met zich mee 

dat de besluitvorming over de zaken waarvoor zij hun verbond hadden opgericht, met 

eenstemmigheid moest plaatsvinden. De Staten-Generaal waren geen volksvertegenwoordiging, 

maar vormden naar de mening van raadspensionaris Johan de Witt slechts een 

gezantenconferentie. De leden handelden enkel op last en na ruggespraak. Het gevolg van deze 

opzet was dat besluiten die in Den Haag genomen werden, met name over zaken van oorlog en 

vrede, in Friesland door de elf steden en dertig grietenijen van het gewest goedgekeurd moesten 

worden. In het jaar 1672, toen de Republiek tegelijk door drie vijanden werd aangevallen, leidde 

die bestuursstructuur bijna tot de ondergang van de afzonderlijke gewesten. 

 

De betekenis die deze uitdrukking in het Nederlands heeft gekregen, is dat iets langzamer dan 

langzaam gedaan wordt, terwijl er wel redenen voor ernst en urgentie bestaan. Besluitvorming 

op z’n elfendertigst is dus geen recept voor de EU. Toch is dat precies de uitwerking die de wet 

inzake het raadgevend referendum op de Unie heeft. Net als in de tijd van de Republiek worden 

er in ‘Brussel’ besluiten met eenparigheid van stemmen genomen. In het begin gold die stelregel 

zelfs voor alle besluiten. Elk van de lidstaten die zijn goedkeuring aan een voorstel verleent, moet 

ervoor zorgen dat het gegeven woord en de gezette handtekening in overeenstemming met het 

nationale recht worden bekrachtigd. In aanmerking genomen dat de onderhandelingen soms 

jaren duren, is daar ook alle aanleiding voor. Onderhandelen is gebaseerd op vertrouwen. Als 

Nederland aan de onderhandelingstafel zijn woord geeft, behoren de andere lidstaten er van uit 

te kunnen gaan dat Nederland woord houdt en levert. Zij zijn er niet toe bereid de Europese 

besluitvorming op te schorten of de onderhandelingen te heropenen. Het uitgangspunt is veeleer 

dat, wanneer de Nederlandse regering in Brussel met een bepaald voorstel instemt, zij zich daar 

als betrouwbare partner ook aan gebonden weet. Komt er een kink in de kabel, dan is het aan 

Nederland een oplossing te vinden.  

 

Een associatieverdrag met een derde land is voor de EU geen halszaak. Het voortbestaan van de 

Unie komt er niet door in gevaar. De lering die uit het Oekraïne referendum getrokken kan 

worden, is dat je Europa niet op z’n elfendertigst kunt besturen. Sterker nog, je moet het niet 

eens willen!  



de misleiding van nederland 

6 

I.2  Het drogreferendum 

 

De betekenis van het eerste raadgevend referendum onder de nieuwe wet hoeft niet overdreven 

te worden. De initiatiefnemers hebben het nieuwe middel om de betrokkenheid van de burgers 

te vergroten namelijk op flagrante manier misbruikt. Tegen het einde van de campagne heeft een 

aantal van hen in een interview met de NRC verklaard dat zij de goedkeuringswet van het 

associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne hebben aangegrepen om een volksraadpleging over 

de EU te organiseren. De redevoering die de Britse premier Cameron in januari 2013 heeft 

gehouden, vormde hun voorbeeld. Cameron stelde de Britse bevolking bij die gelegenheid een 

in-or-out referendum in het vooruitzicht. Omdat de Nederlandse regering niet in de voetsporen 

van Cameron wilde treden, besloten zij de eerste de beste mogelijkheid aan te grijpen om onder 

het mom van het associatieverdrag een ‘Nee" tegen de Europese Unie te laten horen. 

 

Wanneer je in die wetenschap terugkijkt op de gevoerde debatten, komt de campagne rond het 

referendum haast in een ironisch daglicht te staan. De woordvoerders van het Nee-kamp 

betoogden avond aan avond dat het beter voor Oekraïne zou zijn om van hun recht op 

zelfbeschikking af te zien, terwijl zij de Nederlandse kiesgerechtigden juist aanspoorden om de 

nationale soevereiniteit uit Brussel terug te halen. Het adagium ‘wat voor ons geldt, geldt niet 

voor jullie’ werd zonder schroom uitgedragen. Het hoeft tegen die achtergrond niet te verbazen 

dat burgers die in beginsel vóór een gelijke behandeling van Oekraïne en de Oekraïense 

bevolking waren, niet naar de stembus zijn gegaan. Zij maakten hun afkeer van de misleidende 

praktijken van de initiatiefnemers duidelijk door af te zien van het recht om hun stem uit te 

brengen.  

 

De strategie die de initiatiefnemers hebben gevolgd, is natuurlijk niet zonder risico’s. Het eerste 

is dat de regering de uitslag naast zich kan neerleggen met de motivering dat de aanvragers de 

volksraadpleging hebben omgevormd tot een drogreferendum. Een drogreferendum kan 

worden omschreven als een volksraadpleging over een ander onderwerp dan in de vraagstelling 

staat vermeld. Als burgers de regering ernstige raad willen geven, zijn ze ook gehouden het spel 
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eerlijk te spelen. Zoals je de regels van het spel niet tijdens de wedstrijd kunt veranderen, zo kun 

je ook het onderwerp van een referendum niet tijdens de campagne wijzigen. 

 

Het tweede bezwaar tegen de handelwijze van de initiatiefnemers is dat je zo’n truc maar één 

keer uit kunt halen. Het ligt voor de hand dat de wetgever z’n lesje zal leren en de regels met 

betrekking tot het raadgevend referendum voor de toekomst zal veranderen. Daarbij zullen dan 

de strafbepalingen uit hoofdstuk 13 van de huidige wet in het bijzonder onder de loep genomen 

worden. 

 

Het is overigens onduidelijk of de initiatiefnemers wel zo’n grote overwinning hebben behaald 

als zij in de roes na de uitslag claimden. Als het hun opzet was om aan te tonen dat de 

Nederlandse bevolking in meerderheid voor uittreding uit de Europese Unie is, hebben zij daar 

slechts een klein deel van de stemgerechtigden voor op de been gekregen. Daar staat tegenover 

dat zij het vertrouwen in de democratie en de politiek een stevige slag hebben toegebracht. Zij 

hebben immers niet alleen hun opponenten misleid, maar ook hun eigen aanhangers.  

 

I.3  De aanval op de natiestaat 

 

Voor de diva’s en glamourboys van Hollywood vormt de uitreiking van de Oscars een jaarlijks 

terugkerend hoogtepunt. Het evenement is zo’n commercieel succes dat er een tegenhanger in 

het leven is geroepen. De toekenning van de prijzen voor de slechtste rollen en films gaat ook 

niet onopgemerkt voorbij, zeker niet als er onder de genomineerden bekende of 

geruchtmakende namen zijn.  

 

De jaarlijkse toekenning van prijzen voor uitzonderlijke prestaties is ook op andere terreinen 

traditie geworden. In de wetenschappelijke wereld is de toekenning van de Erasmusprijzen voor 

proefschriften van buitengewone kwaliteit een onderscheiding die misschien niet nagestreefd, 

maar wel gekoesterd wordt. Er is in Nederland echter geen instantie die de aandacht op de minst 

academische proefschriften van het jaar vestigt. Was dat wel zo geweest, dan zou de dissertatie 

‘The Significance of Borders’ waarop Thierry Baudet in 2012 promoveerde, zonder twijfel in de 
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prijzen zijn gevallen. Het komt zelfs in aanmerking voor de onderscheiding van het minst 

academische proefschrift van het tweede decennium van de 21e eeuw. 

 

De Nederlandse bewerking van de dissertatie verscheen in hetzelfde jaar onder de titel: De 

aanval op de natiestaat. Baudet gaat in beide boeken uit van de veronderstelling dat de begrippen 

democratie en rechtsstaat alleen binnen het verband van een nationale staat tot ontwikkeling 

kunnen komen en gebruikt die veronderstelling vervolgens als bewijs voor zijn these. In zijn 

visie zijn de elites van links en rechts in West-Europa verantwoordelijk voor het grootste project 

dat na de Tweede Wereldoorlog consequent is uitgevoerd, te weten de ontmanteling van de 

nationale staten. De belangrijkste fout die de Europese landen in de twintigste eeuw hebben 

gemaakt, is volgens hem niet dat ze in de eerste helft twee massale oorlogen hebben gevoerd, 

maar dat ze in de tweede helft met elkaar zijn gaan samenwerken. Uit dat proces van integratie is 

de Europese Unie voortgekomen en juist de EU vormt naar zijn mening de grootste bedreiging 

van de soevereine staten die de belangrijkste voorwaarde voor het functioneren van de 

democratische rechtsstaat zijn. Hij maakt daar weliswaar de kanttekening bij dat de twee 

genoemde oorlogen een donkere kant vormen, maar beschouwt ze vooral als excessen die niet 

met de deugden van de natiestaat verward mogen worden.  

 

Baudet richt de pijlen van zijn kritiek vooral op de Duitse denkers en politici van direct na de 

Tweede Wereldoorlog. Hij houdt hen verantwoordelijk voor de ‘negatie van de natiestaat’. Hij 

haalt een citaat van Karl Jaspers aan die in 1951 stelde dat ‘de geschiedenis van de Duitse 

nationale staat ten einde is’. Hij plaatst de uitspraak van de Duitse voorzitter van het Europees 

Parlement Klaus Hänsch dat ‘een staat nooit meer zo soeverein mag zijn dat die kan kiezen 

tussen goed en kwaad, tussen oorlog en vrede’ in het verlengde daarvan en concludeert dat een 

uitgesprokener aanval op het idee van de natiestaat nauwelijks denkbaar is. Hier legt de auteur de 

kern van zijn redenering bloot: de natiestaat mag niet meer zelf beslissen over oorlog en vrede en 

is daarmee het belangrijkste slachtoffer van het nazisme en de Tweede Wereldoorlog.  

 

De tirade van Baudet tegen de Europese Unie mondt op deze wijze uit in een onverhuld pleidooi 

voor het recht van staten om oorlog te voeren. Verderop in zijn geschrift toont de auteur aan dat 
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deze passage geen eenmalige uitglijder of een andersoortige misstap is. Op pagina 202 van 

Significance of Borders schrijft hij onbevangen: 

 

‘But there is yet another element to be mentioned. Far from being inherently conflict 

bound, aiming for national sovereignty is in fact the only stable and inherently 

peaceful political form. The only types of war nation states can -and by their very 

nature- aim for are defensive. This could be understood in terms of direct or 

collective self-defense, or of defense of interest or spheres of influence. If they aim 

for national leadership, however, the governments of nation states will not fight wars 

of territorial conquest, there being no reason for them to wish to expand their 

territories beyond the borders of their nation.’  

 

Deze verdediging van het recht op oorlog van natiestaten getuigt van zoveel historisch en 

politiek onbenul dat dit proefschrift alleen al vanwege deze alinea niet had mogen passeren. 

Zeker niet aan de universiteit die er een eer in stelt om jaarlijks de Cleveringalezing te 

organiseren. 

 

I.4  De kwadratuur van de drogreden 

 

In het hoofdstuk, waarin hij de drogredenen die de aanval op de natiestaat begeleiden aan de 

kaak wil stellen, gaat de schrijver zelf onmogelijk in de fout. Hij probeert het concept van de 

natiestaat los te koppelen van het nationaal-socialisme en de nazipraktijken. Hij poneert daarbij 

de stelling dat het racisme van Hitler een universalistisch karakter had en niet uit de nationale 

connotatie van bloed en bodem voortkwam. In zijn betoog keurt hij de slachtoffers van dat 

racisme geen woord waardig. Het besef van de redenen waarom professor Cleveringa zich op 26 

november 1940 tegen het ingrijpen van de Duitse bezetter uitsprak, is aan de Leidse universiteit 

kennelijk verdwenen.  
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I.5  Van borreltafelpraat en academische ongerijmdheden 

 

De methodologische kritiek die op de dissertatie van Baudet uitgeoefend kan worden, betreft 

zijn hapsnap argumentatie. Hij laat een aantal wetenschapsgebieden die voor een academische 

analyse van de EU van essentieel belang zijn, volledig buiten beschouwing en geeft er de 

voorkeur aan om af te dalen tot het niveau van borreltafelpraat: 

 

‘Verbaasd zijn over het feit dat de leden van de Europese Unie geen oorlog tegen 

elkaar hebben gevoerd in de jaren sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, is 

een beetje als verbaasd zijn dat leden van hetzelfde voetbalteam geen tackles op 

elkaar uitvoeren’. (Aanval p 284)  

 

Op soortgelijke wijze neemt hij de vrijheid om een karikatuur van de EU te maken en daartegen 

ten strijde te trekken. Hij schenkt geen enkele aandacht aan de verdragen waarop de Europese 

Unie gebaseerd is, maar beweert wel dat de EU een supranationale organisatie par excellence is. 

Het uiteindelijke doel van de EU is naar zijn mening ‘de ontkenning van het concept van de 

staat’; de EU ...bestaat om de grenzen, de soevereiniteit en de statelijkheid van haar lidstaten te 

doen opgaan in de lucht’. Wat hem daarbij stoort is dat de EU die ‘zwevende’ soevereiniteit niet 

naar zich toetrekt en geen nieuwe soevereine natiestaat wordt (Aanval p 342). Dan zou de Unie 

tenminste in zijn denkschema passen, ook al realiseert hij zich dat een ‘federale Europese Unie -

bij gebrek aan een gemeenschappelijke Europese natie- onhaalbaar is’. 

 

Baudet acht het in het kader van zijn studie niet nodig om het volkenrecht en de internationale 

statenpraktijk bij zijn overwegingen te betrekken. Of om te onderzoeken hoe de Europese Unie 

zich tot de Verenigde Naties verhoudt. Hij gaat er daardoor aan voorbij dat de lidstaten van de 

EU door andere landen ‘gewoon’ als soevereine staten worden erkend en behandeld, terwijl die 

landen ook formele betrekkingen met de EU onderhouden. Hij ziet eveneens over het hoofd dat 

de EU als niet-statelijke organisatie geen VN-lid is, maar wel een bijzondere positie in het 

verband van de VN inneemt. Het door Baudet benadrukte probleem van de vervagende zo niet 
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oplossende soevereiniteit wordt in het internationale verkeer tussen staten dus niet als een 

onoverkomelijk bezwaar ervaren. 

 

De auteur laat tenslotte ook na om de ontwikkeling van het Europese project te schetsen of om 

te bekijken waarom nieuwe lidstaten uit vrije wil en uit eigen beweging tot de EU zijn 

toegetreden. Het aantal lidstaten is sinds de oprichting van het eerste samenwerkingsverband, de 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal uit 1952, gestegen van 6 naar 28 soevereine staten. 

Het lijkt vrij absurd dat, zoals impliciet gesuggereerd wordt, die allemaal in een collectieve vlaag 

van verstandsverbijstering hun hoofd op het hakblok gelegd zouden hebben. 

 

De serie academische ongerijmdheden die Baudet debiteert, is bijna oneindig. Zijn afkeer van 

dan wel haat tegen de Europese Unie is zo groot, dat hij zich gerechtigd voelt de grenzen van het 

academisch vertoog ruimschoots te overschrijden. Zijn doel is niet om wetenschappelijk 

onderzoek naar de oorsprong, de groei en de huidige problematiek van de Europese Unie te 

doen, maar om de Unie onder het mom van een academische dekmantel te ondermijnen en te 

doen verdwijnen.  

 

I.6  Het oude dilemma 

 

Als de promotoren hun academische verantwoordelijkheden indertijd iets serieuzer genomen 

zouden hebben, dat hadden zij hun promovendus gewezen op het bestaan van de Inleiding tot 

het recht van de Europese Gemeenschappen, waarvan de eerste editie in 1970 is verschenen. In 

dit rechtsgeleerd standaardwerk wordt het dilemma met betrekking tot het einddoel of de 

finalité politique van het samenwerkingsverband als volgt onder woorden gebracht: moet het 

proces van Europese integratie leiden tot het ontstaan van een soevereine Staat Europa of dient 

het ertoe een Europa van soevereine Staten in het leven te roepen. Moet er, anders gezegd, een 

federaal Europa tot stand komen of dient de samenwerking op intergouvernementele wijze 

gestalte te krijgen.  
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Baudet had er zijn voordeel mee kunnen doen. Hij had het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden 

en hij zou zichzelf niet in de pijnlijke situatie hebben gebracht dat hij zich presenteert als een 

intergouvernementalist, terwijl hij de EU in feite wil opblazen. Bovendien had hij kunnen leren 

dat dit debat over het einddoel rond de eeuwwisseling nog eens is gevoerd. De toenmalige 

minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Joschka Fischer, pleitte in een rede aan de 

Humboldt Universiteit in Berlijn voor de totstandkoming van een Europese federatie met een 

gekozen regering en een bicameraal parlementair stelsel. Het door die rede aangezwengelde 

debat leidde tot de instelling van een Conventie die de in 2005 verworpen Grondwet voor 

Europa zou opstellen. 

 

Het is inmiddels vrij gemakkelijk om aan te tonen dat dit dilemma niet langer relevant is. Wie de 

volgende kenmerken van de EU onder elkaar zet: 

De EU heeft geen leger; 

zij onderhoudt geen gevangenissen; 

zij heft geen directe belasting 

en heeft geen Staatshoofd, 

kan in een oogopslag vaststellen dat de Unie geen staat is. Deze conclusie wordt bevestigd door 

het feit dat de EU geen lid van de VN is. 

Wanneer daar tegenover wordt gesteld dat 

de EU een interne markt tot stand heeft gebracht, 

over een rechtstreeks gekozen parlement beschikt, 

een autonome rechtsorde en een onafhankelijke hoogste rechter  

alsmede een eigen munt met een onafhankelijke Centrale Bank heeft 

is eveneens meteen duidelijk dat de EU geen statenunie is. 

 

Het feit dat de EU geen soevereine Staat Europa is geworden en ook geen Europa van 

soevereine Staten vormt, betekent uiteraard niet dat zij niet bestaat en/of geen bestaansrecht 

heeft. De EU is, integendeel, bezig zich te ontwikkelen tot een nieuw verschijnsel in het 

volkenrecht met een eigen vorm van bestuur. 
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I.7  Het testament van Huizinga 

 

De intellectuele luiheid die Baudet aan de dag legt, komt het duidelijkst tot uiting in het feit dat 

hij in het denkraam van het oude stelsel van internationale betrekkingen blijft hangen en geen 

oog heeft voor de rol van de burger in de EU. De term Unieburger of EU-burger komt in zijn 

boek zelfs niet voor. Dit concept kan in zijn wereldbeschouwing niet bestaan en daarom laat hij 

het -heel wetenschappelijk- onvermeld. Hij begint en eindigt zijn proefschrift met de stelling dat 

de begrippen democratie en rechtsstaat alleen binnen het verband van een goed functionerende 

soevereine staat tot ontwikkeling kunnen komen en verbindt daar de conclusie aan dat de EU in 

haar huidige vorm moet verdwijnen. Er staan voor de Unie twee wegen open: zij dient zich ofwel 

tot een soevereine Europese staat te ontwikkelen, hetgeen volgens hem bij gebrek aan een 

gemeenschappelijke Europese natie niet mogelijk is, of zij dient bestreden en afgebroken te 

worden.  

 

Sinds hem de graad van doctor werd verleend, is Baudet zich niet op de wetenschap gaan 

toeleggen, maar is hij begonnen met de uitvoering van het plan om de EU zo systematisch te 

ondermijnen dat die uiteindelijk wel moet omvallen. Daarbij zijn alle middelen, inclusief het 

manipuleren van referenda, geoorloofd. Hij doet dat naar eigen zeggen in naam van Europa. ‘Ik 

ben voor Europa en dus tegen de EU’, luidt zijn misleidende slogan. De waarden die de EU 

voorstaat en die in artikel 2 van het Verdrag van Lissabon expliciet worden genoemd, zoals 

menselijke waardigheid, vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten, moeten 

blijkbaar overboord. Voor Europa zijn betekent naar zijn mening een restauratie van het Europa 

van de natiestaten. De aanval op de natiestaat is na de Tweede Wereldoorlog begonnen en dus 

moeten we terug naar de 19e eeuw en naar het Europa van het interbellum. Landen moeten weer 

het recht krijgen om oorlog te voeren. Het opkomen voor nationale soevereiniteit is volgens 

hem ‘de enige stabiele en intrinsiek vreedzame politieke vorm’ (Aanval p 286). Natiestaten 

kunnen volgens de auteur van De aanval op de natiestaat per definitie slechts defensieve 

oorlogen voeren. Er bestaan in zijn al te naïeve gedachtegang ‘immers geen redenen voor 

natiestaten om hun grondgebied uit te breiden voorbij de grenzen van de natie’.  
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Baudet is bij het opstellen van deze ‘theorie van het vreedzaam naast elkaar bestaan van 

natiestaten’ kennelijk vergeten dat hij 13 pagina’s eerder nog schreef dat Hitler er in 1938 

weliswaar in slaagde om  

 

‘de grote meerderheid van de ‘achtergebleven’ Duitsers zonder oorlog in te  lijven 

(Oostenrijk en de Boheemse grensgebieden van Tsjecho-Slowakije), maar het lukte 

hem niet om zich de anderhalf miljoen Duitsers in Polen en Danzig toe te eigenen 

zonder oorlog met de Polen, en dit ontketende vervolgens een Europese oorlog, die 

op zijn beurt een wereldoorlog werd’. 

 

De jonge doctor bijt zichzelf in de staart. Het vreedzaam naast elkaar bestaan van natiestaten is 

in Europa sinds de 16e eeuw niet gelukt. De Russische bezetting van de Krim in 2014 toont aan 

dat er geen enkele reden bestaat voor de veronderstelling dat zoiets in de 21e eeuw wel zou 

kunnen.  

 

Johan Huizinga werd tegen het einde van zijn leven door de Duitse bezetter verbannen naar het 

Gelderse gehucht De Steeg en schreef daar zijn intellectueel testament, dat na de bevrijding 

postuum verscheen onder de titel ‘Geschonden wereld’. Het is volgens Huizinga ‘een van de 

groote fouten van de vredemakers van 1919 geweest, dat zij, toen de gelegenheid om de wereld te 

vernieuwen zich bood, niet hebben ingezien, dat de absolute nationale souvereniteit uit den tijd 

was geraakt.’ Hij pleit voor het verdwijnen van de onbeperkte en volstrekte nationale 

souvereiniteit van groot en klein dooreen en rondt af met de stelling dat ‘de kleine staat vastheid 

en veiligheid zal moeten verwerven door zich in één rechtsverband opgenomen te weten met de 

grooten’. 

 

De bedoeling van Huizinga’s testament is niet om de aanval op de natiestaat in te zetten, maar 

om de grondslag voor een ordelijk statensysteem in Europa te leggen. De zogenoemde aanval op 

de natiestaat is een verzinsel achteraf. De opzet van de vredemakers van 1945 is niet geweest om 

de staten van Europa af te schaffen, maar om te zorgen voor de totstandkoming van een stabiele 
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internationale rechts- en statenorde, waarin de burgers niet langer slachtoffer worden van 

gewapende conflicten tussen natiestaten.  

 

 



de misleiding van nederland 

16 

II  Over de burgers en Europa  

 

II.1  Een nieuw idee voor een oud continent 

 

De belangrijkste reden waarom Baudet de burgers van de Europese Unie volledig over het hoofd 

ziet, is dat zij in zijn denkraam niet kunnen bestaan. De door hem bewonderde natiestaten zijn 

tot bloei gekomen in het denkmodel dat in de literatuur bekend staat als het Westfaalse stelsel 

van internationale betrekkingen. Baudet noemt de vredesverdragen van Osnabrück en Münster 

uit 1648 wel (Aanval p 45-46), maar gaat eraan voorbij dat die ten grondslag liggen aan het stelsel 

van internationale betrekkingen dat de theorie en de praktijk van de internationale politiek 

sindsdien heeft gedomineerd. Burgers komen in dat denkmodel niet anders voor dan als 

onderdanen van de staten, waarvan zij de nationaliteit bezitten.  

 

De invloed van het Westfaalse stelsel is zó groot dat er volgens Baudet überhaupt geen ander 

model van betrekkingen tussen staten mogelijk is. Hij laat daarom na het model te beschrijven. 

Aan mijn eerder genoemde monografie From Common Market to Common Democracy ontleen ik 

de volgende schets van dit stelsel.  

 

De Vrede van Westfalen uit 1648 staat in Nederland bekend als de Vrede van Münster. Het 

verdrag maakte een einde aan de Tachtigjarige oorlog met Spanje en bevestigde de 

onafhankelijkheid van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De onderhandelingen die 

vanaf 1646 werden gevoerd, hadden ook tot doel de Dertigjarige oorlog in Duitsland tot een 

einde te brengen. Er waren veel staten bij die onderhandelingen betrokken en het geheel van 

afspraken dat de rust in Duitsland herstelde, zou de geschiedenis ingaan als de Vrede van 

Westfalen. 

 

Oorlog was in de 17e en 18e eeuw in Europa een regelmatig voorkomend verschijnsel. 

Vredesonderhandelingen waren net zo gewoon. De reden waarom de Vrede van Westfalen een 

bijzondere plaats in de geschiedenis inneemt, is dat door deze vrede ook de grondslag voor het 

huidige systeem van internationale betrekkingen werd gelegd. Het moderne stelsel vormde een 
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reactie op de Middeleeuwse machtsverdeling tussen de vorsten en hun leenmannen. 

Tegelijkertijd bestonden er in de Middeleeuwen voortdurend conflicten tussen de wereldlijke en 

de geestelijke macht. De kerk had niet alleen een religieuze opdracht, maar mengde zich ook in 

de strijd om aardse bezittingen. De opkomst van steden bracht nieuwe complicaties in de 

machtsverhoudingen met zich mee. Veel van de machtige handelssteden gingen ertoe over hun 

eigen munten te slaan. De vraag wie waar de baas was en aan welke wetten de mensen zich 

moest houden, hing vaak van toevalligheden af. 

 

Het Westfaalse stelsel van internationale betrekkingen dat op de vrede van 1648 gebaseerd is, 

maakte een einde aan deze onzekerheid en de daaruit voortvloeiende burgeroorlogen. Het wordt 

gekenmerkt door het uitgangspunt dat hoogste macht, de summa potestas of soevereiniteit één 

en ondeelbaar is. De staten die uit de oude keizerrijken voortkwamen, waren soeverein. Zij 

hoefden geen hogere macht boven zich te dulden, noch in wereldlijke noch in geestelijke zin. 

Binnen een staat kon de soevereiniteit in de persoon van de vorst liggen, zoals dat bij de Franse 

en Engelse koningen het geval was, maar het was ook mogelijk dat de burgers de soevereiniteit 

bekleedden (Zwitserland, Nederland). Latere denkers legden de soevereiniteit bij het volk en 

spraken van volkssoevereiniteit. 

 

In de Westfaalse benadering heeft soevereiniteit een binnenlandse en een buitenlandse dimensie. 

Op het binnenlandse vlak geldt dat een staat zelf bepaalt wat de hoogste bron van recht is. In een 

democratische rechtsstaat is dat de grondwet; in andere politieke systemen kan een religieus 

leider of een dictator de wet stellen. Het uitgangspunt van het Westfaalse stelsel is dat andere 

landen zich niet met de inrichting en de politiek van een soevereine staat mogen bemoeien. Het 

beginsel van niet-inmenging of non-interventie staat centraal.  

 

In het buitenlands beleid gaan staten op voet van gelijkheid met elkaar om. Soevereine staten 

kunnen diplomatieke betrekkingen met elkaar aanknopen. De samenwerking tussen staten 

wordt geregeld in verdragen. Verdragen hebben soms betrekking op een specifiek onderwerp, 

zoals het bevaarbaar houden van een rivier, maar soms ook op het geheel van de betrekkingen 

tussen twee of meer landen. Als staten het niet met elkaar eens kunnen worden, kan oorlog een 
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gerechtvaardigd middel van conflictoplossing vormen. Er moet een aanleiding voor oorlog zijn 

of worden gevonden (casus belli) en de oorlog moet volgens de regels worden verklaard.  

 

In het Westfaalse stelsel van internationale betrekkingen vormt oorlog dus geen 

uitzonderingssituatie. Militaire conflictoplossing maakt er juist integraal onderdeel van uit. De 

Pruisische generaal Von Clausewitz onderstreepte dat beginsel in de negentiende eeuw met zijn 

spreuk dat oorlog de voortzetting van diplomatie met andere middelen vormt. 

 

De verwoestingen van de twee wereldoorlogen die in dertig jaar op het Europese continent 

werden uitgevochten, maakten duidelijk dat het Westfaalse stelsel niet meer bruikbaar was als 

ordeningsbeginsel voor de verhoudingen tussen staten. Mede op aandrang van Huizinga en 

andere denkers en doeners uit verschillende Europese landen werd het vervangen door een 

benadering die niet langer op de absolute nationale soevereiniteit van de deelnemende staten 

gebaseerd was. Het ging de grondleggers van de Europese samenwerking er niet alleen om 

nieuwe oorlogen tussen de aartsrivalen Frankrijk en Duitsland theoretisch ondenkbaar, maar 

ook praktisch onmogelijk te maken. Hun doel was niet om, zoals Baudet suggereert, een 

weloverwogen aanval op de natiestaat in te zetten. Zij beschikten ook niet over een uitgewerkte 

strategie om de natiestaten in één klap of stapje voor stapje op te heffen. Zij wilden ‘nooit meer 

oorlog’. Hun streven was om de burgers op een in puin geschoten continent de mogelijkheid van 

een leven in vrede en vrijheid te bieden. Het nieuwe idee dat zij daarvoor hanteerden, was dat 

soevereiniteit niet langer als een absoluut beginsel beschouwd hoefde te worden, maar dat staten 

de uitoefening ervan ook met elkaar kunnen delen. 

 

II.2  Kolen, Staal en Koude Oorlog 

 

De visie van Baudet dat de deelnemers aan het Congres voor Europa dat in 1948 in Den Haag 

werd gehouden, in feite bezig waren met het organiseren van de aanval op de natiestaat, werd in 

die tijd niet onder woorden gebracht. Aanhangers van de Communistische Partij Nederland 

deden de bijeenkomst af als een imperialistische samenzwering die tegen Rusland was gericht, 

terwijl andere Nederlanders in beslag genomen werden door de koloniale oorlog in het huidige 
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Indonesië, maar niemand beschouwde de idealisten uit de Ridderzaal als de aanstichters van het 

grootste kwaad dat Europa in de 21e eeuw zou overkomen. 

 

Zes leden van de Raad van Europa die uit het Haagse Congres voortkwam, besloten nog een 

stap verder te gaan en richtten in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Zij 

brachten de nieuwe benadering van het begrip soevereiniteit in de praktijk door de uitoefening 

ervan te delen. De lidstaten Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België. Nederland en Luxemburg 

droegen het overheidsgezag op het gebied van Kolen en Staal over aan de EGKS, die een eigen 

Hoge Autoriteit, een parlementaire assemblée en een autonome rechter kreeg. De reden voor 

deze constructie was vrij pragmatisch; als de aartsrivalen Frankrijk en Duitsland niet meer over 

de grondstoffen beschikten, waarmee tanks en ander krijgsmateriaal worden vervaardigd, 

zouden zij ook niet meer in staat zijn om oorlog met elkaar te voeren. De mensen uit die tijd 

namen er graag genoegen mee dat ze door het overdragen van een deel van de nationale 

soevereiniteit aan een hogere instantie de garantie kregen dat de deelnemende landen onderling 

geen oorlog meer zouden voeren. Vooral voor België en Luxemburg die als kleine landen twee 

keer in dertig jaar onder de voet gelopen waren, symboliseerde deze garantie een nieuw begin. 

 

Deze ontwikkelingen betekenden niet dat de gedachte aan oorlog in Europa was verdwenen. 

Frankrijk, Nederland en België waren nog verwikkeld in de afhandeling van hun koloniale 

verleden, waarbij op grote schaal militaire middelen werden ingezet, terwijl de Russische inval in 

Praag in 1948 duidelijk maakte dat er een nieuwe oorlog in Europa was uitgebroken. De Koude 

Oorlog tussen de Verenigde Staten van Amerika en haar bondgenoten van de Noord-Atlantische 

Verdragsorganisatie enerzijds en de Sovjet-Unie en haar medestanders van het Warschaupact 

anderzijds zou het oude continent veertig jaar in gijzeling houden. In Amsterdam werd de naam 

van de Stalinlaan veranderd in Vrijheidslaan, terwijl er dwars door Europa een IJzeren Gordijn 

werd opgetrokken dat Oost en West voorgoed moest scheiden. En op het dieptepunt van de 

Koude Oorlog werd in Berlijn een Muur gemetseld die niet bedoeld was om buitenstaanders 

tegen te houden, maar om de eigen burgers te beletten om ‘met de voeten te stemmen’ en het 

land te verlaten. 
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II.3  Van grondstoffen naar grondrechten 

 

Als er al sprake van een ‘aanval op de natiestaat’ geweest zou zijn, dan ontbrak elke vorm van 

strategie en verliep de coördinatie hoogst gebrekkig. De oprichting van de EGKS werd gevolgd 

door de mislukking van de plannen voor een Europese Politieke Gemeenschap, terwijl het 

initiatief om een Europese Defensie Gemeenschap te vormen in 1954 door het Franse parlement 

op de lange baan werd geschoven. De argwaan jegens de oude rivaal bracht met zich mee dat 

Franse politici zich in het algemeen tegen voorstellen keerden, die de nationale soevereiniteit 

zouden kunnen ondermijnen. Charles de Gaulle die in 1958 met grote meerderheid tot President 

werd gekozen, kan al helemaal niet van beschuldigd worden van enige betrokkenheid bij een 

complot tegen de natiestaat. 

 

Ondanks de tegenslagen op het politieke vlak bleek de samenwerking in de praktijk vrucht af te 

werpen. De EGKS liet niet alleen zien dat het een probaat middel was om onderlinge oorlogen 

te voorkomen, maar legde ook de basis voor een gemeenschappelijke markt op het terrein van 

kolen en staal. Er vond een Europese herstart plaats en op initiatief van de Belgische politicus 

Spaak werd besloten tot uitbreiding van de samenwerking tussen de zes deelnemende staten tot 

het hele gebied van de economie. Het doel van de Economische Europese Gemeenschap (EEG) 

die in 1957 werd opgericht, was niet om de natiestaten op te heffen of af te schaffen, maar om een 

‘steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa’ tot stand te brengen.  

 

Als het Verdrag tot oprichting van de EEG een klassiek verdrag tussen soevereine staten 

geweest zou zijn, dan had het in de preambule niet over de volkeren van Europa gesproken, 

maar over de staten. In een klassiek verdrag zou evenmin sprake geweest zijn van de toedeling 

van bevoegdheden aan de Gemeenschap. Het duurde enkele jaren voor het Hof van Justitie van 

de EEG duidelijk maakte hoe ver het nieuwe verdrag afweek van gewone tussenstatelijke 

verdragen. Het Hof overwoog in de zaak tussen Van Gend en Loos en de Nederlandse 

Belastingdienst uit 1963 dat het EEG-Verdrag meer was ‘dan een overeenkomst welke slechts 

wederzijdse verplichtingen tussen de verdragsluitende mogendheden schept’. Het Hof stelde 

vast dat de afspraken van het EEG-verdrag ook ‘de onderdanen van de lidstaten’ raakten en dat 
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‘de Gemeenschap een nieuwe rechtsorde in het volkenrecht vormt ten bate waarvan de staten, 

zij het op een beperkt terrein, hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts 

deze lidstaten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn’. 

 

Het Hof voegde daar ter verduidelijking aan toe dat het Gemeenschapsrecht niet alleen 

verplichtingen voor die onderdanen schept, maar hen ook rechten kan verlenen die zij uit eigen 

hoofde geldig kunnen maken en die ‘part of their legal heritage’ worden. In het kader van de 

interne markt die het Verdrag van Rome wilde vestigen, bestonden de rechten die de 

onderdanen van de lidstaten genoten, vooral uit het recht van vrij verkeer en vrije vestiging. 

Tijdens de EEG waren zij ‘marktmensen’ die hun rechten in andere lidstaten dan het eigen land 

konden doen gelden. Dankzij het Verdrag van Maastricht dat in 1992 werd gesloten, zouden de 

onderdanen van de lidstaten uitgroeien tot burgers van de Europese Unie en in die hoedanigheid 

werden hen de grondrechten van de EU toegekend die in het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie uit 2000 zijn omschreven. De dynamiek van de Europese samenwerking komt 

in de ontwikkeling van de bemoeienis met grondstoffen in het kader van de EGKS tot de 

toekenning van grondrechten door de EU op treffende wijze tot uitdrukking. Geen van de 

politici die in 1945 met de Europese samenwerking begonnen, heeft deze ontwikkeling voorzien, 

laat staan de door Baudet verzonnen aanvallers van de natiestaat. 

 

II.4  Een club van democratische staten 

 

Anders dan de auteur van De aanval op de natiestaat zich lijkt te realiseren, gaat het bij de 

beschrijving van de EU niet alleen om de interne verhouding tussen het samenwerkingsverband 

en de lidstaten, maar ook om de manier waarop dat verband zich naar buiten manifesteert. 

Tijdens de Top van Kopenhagen in 1973 bespraken de regeringsleiders van de negen lidstaten 

voor het eerst de vraag hoe zij hun samenwerkingsverband op het wereldtoneel moesten 

presenteren. Na de toetreding van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken kon de EEG niet 

langer als een verre afstammeling van Karel de Grote worden beschouwd, maar moest er een 

eigentijdse aanduiding voor gevonden worden.  
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De Verklaring over Europese Identiteit die de Europese Raad in Kopenhagen opstelde, vormt 

het eerste document uit de geschiedenis van de EU, waarin de EEG en haar lidstaten als een 

afzonderlijke entiteit naar buiten traden. Een saillant detail daarbij was dat de buitenwereld 

dankzij een onaangekondigd bezoek van vertegenwoordigers van de Arabische Liga ook 

letterlijk op de stoep stond. In de Verklaring wordt de wens onder woorden gebracht om een 

‘verenigd Europa’ te vormen en om voor het eind van het decennium een Europese Unie op te 

richten. De kernwaarden van dat verenigd Europa worden gedefinieerd als respect voor de 

representatieve democratie, voor de rechtsstaat, voor sociale rechtvaardigheid en voor de 

handhaving van de mensenrechten. De lidstaten en de Gemeenschap kwalificeerden hun 

samenwerkingsverband kort gezegd als een ‘club van democratische staten’.  

 

Het is symbolisch voor de hapsnap benadering van Baudet dat hij deze verklaring niet bij zijn 

beschouwingen betrekt. De door de Europese Raad gebruikte omschrijving van een ‘club van 

democratische staten’ vormt immers een schoolvoorbeeld van de intergouvernementele 

benadering die Baudet zelf zegt voor te staan (Aanval p 341). De keuze om deze verklaring 

onvermeld te laten is uit wetenschappelijk oogpunt volstrekt onaanvaardbaar, maar kan 

misschien worden verklaard, omdat zij de tweespalt in Baudet’s denken bloot legt. De bewering 

dat je voorstander van de intergouvernementele methode bent, is namelijk niet verenigbaar met 

de stelling dat de Europese samenwerking in de eerste plaats bedoeld is als een aanval op de 

natiestaat. Wanneer de regeringsleiders van de lidstaten hun EEG bijna dertig jaar na de 

beëindiging van de Tweede Wereldoorlog typeren als een club van democratische staten, brengt 

dat met zich mee dat de aanval op de natiestaten die dat samenwerkingsverband zijn aangegaan, 

niet in 1945 begonnen kan zijn. De economische ontwikkeling die de lidstaten sinds het einde 

van die oorlog hadden doorgemaakt, vormt geen indicatie voor de juistheid van die stelling. De 

lidstaten van de EEG hadden immers een ongekende periode van bloei (Wirtschaftswunder) 

doorgemaakt, die pas bij het uitbreken van de oliecrisis begon te stagneren. Het valt ook moeilijk 

aan te nemen dat de regeringsleiders en hun ministers van Buitenlandse Zaken in een vlaag van 

collectieve waanzin tot hun Verklaring over Europese Identiteit zijn gekomen. Het heeft er 

eerder de schijn van dat Baudet in zijn afkeer van de EU een complottheorie heeft ontwikkeld, 
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die elke wetenschappelijke grondslag mist, maar enkel dient om Nederland te misleiden en de 

Unie op te blazen.  

 

II.5  Het democratisch tekort van Europa 

 

De betrekkingen tussen staten horen van oudsher tot het terrein van de diplomatie. Volgens het 

oude Westfaalse stelsel kunnen internationale organisaties per definitie niet democratisch 

functioneren. De opkomst van de Europese Gemeenschappen bracht daarom een nieuw 

probleem met zich mee. De vraag die in de praktijk van het proces van Europese integratie 

beantwoord moest worden, luidde hoe, als twee of meer democratische rechtsstaten besluiten 

om de uitoefening van soevereiniteit op een aantal terreinen met elkaar te delen teneinde 

gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, het samenwerkingsverband dat zij daarvoor 

hebben opgericht bestuurd moet worden. 

 

Volgens Baudet is deze poging bij voorbaat gedoemd te mislukken. Hij stelt dat staten de 

uitoefening van soevereiniteit niet met elkaar kunnen delen, ook niet om oorlog te voorkomen, 

en sluit zijn ogen voor de werkelijkheid. Hij handelt als een kanunnik die vier eeuwen na het 

proces tegen Galileï opnieuw beweert dat de aarde stil staat en de zon er omheen draait. 

Samengevat: Baudet ontkent de werkelijkheid uit naam van de theorie en trekt er vervolgens 

tegen van leer. Zijn opvattingen zullen daarom in het vervolg van dit pamflet buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

In de werkelijkheid nam de macht van de lidstaten hand over hand toe. Via de Raad van 

Ministers konden de lidstaten druk op de Europese Commissie uitoefenen om maatregelen voor 

te stellen die zij in hun eigen land niet gedaan konden krijgen. Zonder dat een 

volksvertegenwoordiging op hetzelfde niveau tegenwicht kon bieden. Het Nederlandse lid van 

de Parlementaire Assemblée Hans Nord gaf in 1987 een treffende omschrijving van de 

toenmalige praktijk: 
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‘In the beginning, the Assembly had very few powers and it was not directly elected. 

When it called for more power, the reply was that a Parliament, which had not been 

mandated by the people, could not have more power. And when it requested election 

by direct suffrage, the reply was that there was no point in electing a Parliament 

which had no power’. 

 

Het Europese Parlement werd in 1979 weliswaar voor het eerst rechtstreeks verkozen, maar de 

bevoegdheden die het kreeg waren uitermate beperkt. Het proces van Europese integratie kwam 

er in deze periode op neer dat de lidstaten de burgers van hun land voorstelden om een deel van 

hun democratische rechten in te leveren ten behoeve van de Europese samenwerking. De 

besluitvorming in Brussel vond grotendeels achter gesloten deuren plaats, burgers hadden geen 

toegang tot de relevante documenten en vluchtelingen vielen in het democratisch gat van 

Europa. De overeenkomst van Schengen uit 1985 groeide uit tot symbool van het Fort Europa, 

waarin de begrippen democratie en rechtsstaat werden opgeofferd aan de belangen van de 

lidstaten. 

 

In de lidstaten tekenden niet alleen burgers, maar ook parlementen en rechters bezwaar tegen 

deze sluipende de-democratisering aan. Toen de Europese Commissie in de jaren zeventig voor 

het eerst de beschikking over een eigen budget zou krijgen, droeg het Nederlandse parlement de 

regering op ervoor te zorgen dat die begroting ook aan democratische controle door de 

Europese volksvertegenwoordiging onderworpen zou zijn. In Duitsland sprak de hoogste 

administratieve rechter uit dat de fundamentele rechten die door het Grundgesetz werden 

gegarandeerd, niet uitgehold of ondermijnd mochten worden door regels en voorschriften uit 

Brussel. Vooral bij juristen sprongen de lichten op rood. Nederlandse rechtsgeleerden richtten in 

1990 een commissie van deskundigen op die ten doel had het proces van besluitvorming in 

Brussel te bewaken en de nationale parlementen en het Europees Parlement van de benodigde 

informatie te voorzien. Het democratisch tekort moest in hun ogen worden verholpen vóór het 

de legitimiteit van het idee van de Europese samenwerking als zodanig zou ondermijnen.  
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II.6  De theorie van democratische integratie 

 

Er bestaat momenteel geen theorie die de democratisering van de EU en het democratisch 

functioneren van de Unie adequaat kan verklaren. Het feit dat de EU niet in eenvoudige 

woorden kan zeggen wat ze is, hoe ze functioneert en waar ze naar toe gaat, vormt een van de 

redenen voor het wantrouwen dat burgers jegens de Unie koesteren. Het gebrek aan vertrouwen 

kwam meteen na de oprichting van de EU in 1992 al tot uiting. De Deense bevolking verwierp 

het Verdrag van Maastricht, terwijl het Franse electoraat er slechts met een ‘petit oui’ vóór 

stemde. Bij de volksraadplegingen in 2005 over de zogeheten ‘Grondwet voor Europa’ trad het 

misnoegen van de kiezers nog duidelijker aan de dag. Na de afwijzing van het Verdrag dat als 

Grondwet gepresenteerd werd, besloot de Europese Raad het zelfs in te trekken en een periode 

van bezinning in te lassen.  

 

Een nieuw perspectief is nodig omdat het traditionele denkmodel is vastgelopen en geen 

aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van de Europese Unie biedt. Het oude 

dilemma of de EU een bondstaat of een statenunie moet worden, is niet meer relevant. Na de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht uit 1992 staat vast dat de Unie geen federale 

staat wordt en ook geen statenunie is. Zij is geen confederatie omdat zij ook uit burgers bestaat 

en vormt geen staat omdat de soevereiniteit bij de lidstaten ligt. Het glas in half vol én half leeg 

en zal dat blijven, zolang de EU vanuit de traditionele invalshoek van staten en diplomaten 

beoordeeld en bestudeerd wordt.  

 

Veranderingen van paradigma zijn onontkoombaar wanneer er binnen de oude denkmodellen 

geen vooruitgang meer mogelijk is. Dat is bij de EU evident het geval. In de traditionele 

benadering kan het democratisch tekort alleen overwonnen worden door een terugkeer naar het 

oude begrippenpaar van bondsstaat of statenbond. Baudet bepleit zelfs de herinvoering van het 

19e eeuwse stelsel van natiestaten en stelt voor elk land weer het recht van defensieve oorlog toe 

te kennen. De gevolgen van een dergelijk besluit zijn nauwelijks in kaart te brengen. De handel 

van Nederland zal aanzienlijk verminderen, terwijl het land -anders dan vroeger- niet meer over 

koloniën beschikt, met de opbrengsten waarvan de tekorten op de begroting aangevuld kunnen 
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worden. De Rotterdamse haven komt stil te staan, omdat Nederland zijn rol als doorvoerland 

naar de Bondsrepubliek zal verliezen. De herinvoering van wisselkoersen verergert de terugval, 

terwijl een Nederlandse gulden weer een speelbal van monetaire krachten wordt. Dat brengt 

weer met zich mee dat de concurrentiepositie van het nationale bedrijfsleven ondermijnd wordt 

en zo zal een negatieve spiraal op gang komen die tot een ongekende ontmanteling van de 

verzorgingsstaat zal leiden. Het positieve resultaat vanuit het perspectief van het Burgercomité 

is dat Nederland zijn grenzen kan sluiten, de asielzoekers kan weren en soeverein over zijn eigen 

neergang zal kunnen besluiten.  

 

De stelling dat er geen derde mogelijkheid bestaat, gaat echter niet meer op. Sinds de oprichting 

van de EU in 1992 kan de Unie namelijk ook vanuit het burgerlijke perspectief van democratie en 

rechtsstaat bekeken worden. De burgers van de lidstaten zijn krachtens het Verdrag van 

Maastricht tevens burgers van de Unie geworden. In die hoedanigheid mogen zij verwachten dat 

de Unie als gemeenschappelijke organisatie, waaraan de uitoefening van soevereiniteit op 

bepaalde gebieden is overgedragen, aan soortgelijke maatstaven van democratie en rechtsstaat 

voldoet als hun eigen land. Het gaat niet langer om de theoretische kwestie of de EU een 

internationale organisatie of een staat dan wel een staat-in-wording is, maar om de concrete 

vraag of de EU haar burgers in de praktijk vergelijkbare garanties van rechtszekerheid en 

burgerinvloed biedt als het land van hun nationaliteit. In deze benadering ligt de nadruk op het 

vereiste dat de uitoefening van soevereiniteit op alle niveaus democratisch gecontroleerd wordt. 

Uitoefening van soevereiniteit is pas legitiem als er ook adequate democratische controle is, 

ongeacht de vraag of de soevereiniteit nu op het nationale niveau of op dat van de Unie wordt 

uitgeoefend. De theorie van democratische integratie biedt de leidraad, met behulp waarvan de 

ontwikkelingen in de EU op het vlak van vormgeving van de Unie tijdens de eerste 25 jaar van 

haar bestaan beschreven zullen worden. 
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II.7  De emancipatie van de burgers in de Unie 

 

Vanuit de theorie van democratische integratie bezien is de belangrijkste reden voor de 

invoering van het burgerschap van de Europese Unie dat er zonder burgers geen democratie kan 

bestaan. Zij geven vorm aan het democratisch leven van de gemeenschap en maken hun 

politieke voorkeuren duidelijk door naar de stembus te gaan. Zonder burgers zijn de instituties 

bureaucratische bolwerken en heeft de polis geen ziel.  

 

Tijdens de onderhandelingen die de -inmiddels 12- leden van de Europese Raad in december 1991 

aan de oevers van de Maas voerden, speelden deze overwegingen echter geen rol. De 

regeringsleiders waren uitsluitend gericht op het afronden van de interne markt en wilden 

ervoor zorgen dat de rechten van onderdanen uit de ene lidstaat die krachtens het bestaande 

recht van vrij verkeer en vrije vestiging in een andere lidstaat aan het werk waren, versterkt 

zouden worden. Het initiatief voor de invoering van het Unieburgerschap kwam van de Spaanse 

premier Felipe Gonzalez die de rechtspositie van zijn landgenoten in andere lidstaten wilde 

verbeteren. De eerste reacties vanuit de wetenschap waren dat dit burgerschap ‘a pie in the sky’ 

was en als lood om oud ijzer naar de schroothoop gebracht kon worden.  

 

De burgers bevonden zich na de invoering van het Verdrag van Maastricht in een ongerijmde 

situatie: ze konden als burgers van hun land deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees 

Parlement, terwijl ze als burgers van de EU rechten in andere lidstaten genoten. Vreemder nog: 

om je rechten als Unieburger in te roepen moest je eerst de grens over en naar een andere 

lidstaat gaan. De Europese Raad kon er zelf ook geen wijs meer uit. Toen bleek dat de kiezers 

van Denemarken de invoering van het burgerschap niet vertrouwden, omdat ze er wel een 

politieke dimensie aan toekenden, reageerde de Raad niet met de verzekering dat het nieuwe 

burgerschap alleen maar betrekking op het functioneren van de interne markt had. In plaats 

daarvan verklaarde de Raad plechtig dat het Unieburgerschap naast en niet in plaats van het 

burgerschap van de lidstaten zou komen. De meerderheid van de Deense kiezers begreep deze 

verklaring als een teken dat de EU geen federale staat zou worden en stemde tijdens het tweede 

referendum met het Verdrag van Maastricht in. 
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De druk op de Europese Unie om als samenwerkingsverband van twaalf democratische 

rechtsstaten zelf ook aan essentiële vereisten van rechtsstaat en democratie te voldoen, werd 

vergroot door het feit dat de Europese Raad de criteria voor toetreding van nieuwe lidstaten na 

de val van de Muur en de implosie van het Warschaupact in 1993 aanscherpte. Critici staken de 

draak met de Unie door te beweren dat de Europese Unie niet voldeed aan de voorwaarden voor 

lidmaatschap van de EU. Bij het Verdrag van Amsterdam dat in 1997 werd gesloten, kwamen de 

regeringsleiders eindelijk aan deze kritiek tegemoet door te verklaren dat het concept 

‘democratie’ voortaan ook tot de kernwaarden van de Unie zou behoren.  

 

Een volgende stap in het proces van de emancipatie van de burger in het kader van de EU werd 

gezet door de Conventie die het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie moest 

opstellen. In het voorwoord van het Handvest dat tijdens de Top van Nice in 2000 werd 

geproclameerd, staat als vanzelfsprekend dat de EU gebaseerd is op de beginselen van 

democratie en rechtsstaat. Omdat het Handvest integraal onderdeel uitmaakt van het Verdrag 

van Lissabon uit 2007, is de stelling gerechtvaardigd dat de Europese Unie zich in 15 jaar heeft 

ontwikkeld van een bureaucratisch bolwerk naar een democratisch samenwerkingsverband van 

staten en burgers.  

 

II.8  Civis Europaeus sum 

 

In de baanbrekende uitspraak in de zaak Van Gend en Loos schetste het Hof van Justitie de 

blauwdruk voor de emancipatie van de burgers in het kader van de EEG en de EU. Het Hof zag 

de toenmalige ‘onderdanen van de lidstaten’ enerzijds als medevormgevers van de inrichting van 

het samenwerkingsverband en anderzijds als dragers van rechten en verplichtingen, die deel 

zouden worden van hun ‘legal heritage’. 

 

De Verdragen van Maastricht en Amsterdam die zo bepalend zijn geweest voor de 

democratische ontwikkeling van de EU, hadden in eerste instantie weinig invloed op de 

rechtspositie van de burgers. De opzet van de interne markt met het vrij verkeer en de vrijheid 

van vestiging bracht met zich mee dat Unieburgers hun rechten als zodanig pas konden inroepen 
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als ze een grens, c.q. binnengrens met een andere lidstaat gepasseerd waren. Een groot deel van 

de jurisprudentie van het EG-Hof van Justitie had betrekking op studenten die een opleiding in 

een andere lidstaat wilden volgen. Zo lang je in je eigen land bleef, kon je je rechten als EU-

burger echter niet inroepen.  

Een eerste aanzet tot kentering werd in 2001 gegeven toen het Hof uitsprak dat ‘de status van 

Unieburger de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten is’. Vanuit de 

bestaande praktijk bezien was deze overweging zo raadselachtig dat er boeken over werden 

geschreven en oraties aan werden gewijd. Het Hof had de koers -in overeenstemming met de 

nieuwe verdragen- verlegd. Het beschouwde de EU niet -zoals eerder de EEG- als een 

organisatie voor economische samenwerking, in het kader waarvan de burgers van de lidstaten 

de vrijheid van verkeer en vestiging genoten, maar als een politieke entiteit met een autonome 

rechtsorde en een eigen burgerschap. In dat perspectief lag het voor de hand dat het 

Unieburgerschap de eerste hoedanigheid van de Unieburgers moest zijn.  

 

Het EU-Hof van Justitie bracht deze benadering voor het eerst onder woorden in de uitspraak 

betreffende de familie Ruiz Zambrano uit 2011. In de nieuwe visie beschouwt het Hof de 

onderdanen van de lidstaten niet langer als ‘marktmensen’ die hun rechten pas kunnen inroepen 

als ze een binnengrens gepasseerd zijn, maar als Unieburgers met een volwaardige status als 

zodanig. Nationale wetten en maatregelen die door afzonderlijke lidstaten zijn genomen, mogen 

geen inbreuk maken op de rechten die de betrokkenen als Unieburger genieten. Volgens een van 

de meest gezaghebbende auteurs op dit terrein, konden de burgers van de lidstaten op basis van 

die uitspraak met recht en reden zeggen: Civis Europaeus sum. 

 

In een volgend arrest uit 2013 bood het Hof definitief uitsluitsel. De uiterste consequentie van de 

vaststelling dat het Unieburgerschap de primaire hoedanigheid vormt, is dat de lidstaten alleen 

gehouden zijn om de fundamentele rechten van de EU te respecteren, als zij binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht handelen. De vraag of de betrokken burger al dan niet een 

binnengrens gepasseerd heeft, is daarbij niet meer van belang. De grondrechten van het 

Handvest zijn, anders gezegd, van toepassing in alle gevallen waarin het Unierecht geldt.  
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II.9  De EU op het wereldtoneel 

 

Tijdens de Top van Kopenhagen in 1973 spraken de regeringsleiders voor het eerst over de vraag 

hoe zij zich ten opzichte van de buitenwereld wilden profileren. De Koude Oorlog hield het 

oude continent verdeeld en in het Westen heerste de vrees dat, waar de VS de politieke touwtjes 

in handen hadden en Japan de economische motor vormde, Europa het museum van de wereld 

zou worden. De eerste voorwaarde, waaraan de EEG moest voldoen om een rol, hoe bescheiden 

ook, op het wereldtoneel te spelen, was om zich als een eenheid -a single entity- op te stellen en 

te presenteren.  

 

Regionale organisaties zijn geen onbekend verschijnsel in de internationale politiek. Er kwam 

tijdens de top van 1973 al een delegatie van de Arabische Liga bij de EEG op bezoek, in Zuid-

Oost Azië bestond de ASEAN en in Afrika functioneerden verschillende regionale verbanden. 

De inpassing van de EEG in het systeem van de Verenigde Naties kon dus geruisloos 

plaatsvinden. De erkenning die de organisatie op deze manier in de wereld kreeg, vormde een 

bevestiging van haar groeiende betekenis als handelspartner. 

 

De ineenstorting van het Warschaupact en de uitbreiding van het aantal lidstaten van de EU 

waren van grote invloed op de internationale positie van de EU. Een van de gevolgen hiervan 

was dat de Unie zelf meer belang aan haar buitenlands beleid ging toekennen. Het Verdrag van 

Lissabon uit 2007 gaf de Voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger van 

de Unie voor Buitenlandse Zaken een belangrijke rol bij de vormgeving van de internationale 

betrekkingen van de EU. Deze veranderingen werden gesymboliseerd door het besluit van de 

Verenigde Naties om de Voorzitter van de Europese Raad het recht te geven de Algemene 

Vergadering toe te spreken. De betrokkenheid van de EU bij de VN komt tot uitdrukking in het 

feit dat de Unie als niet-statelijke organisatie partij is bij meer dan vijftig VN-verdragen en 

stemrecht heeft in drie organisaties van de VN, waaronder de Wereldvoedsel- en de 

Wereldhandelsorganisatie.  
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Tegelijkertijd onderhoudt de EU diplomatieke contacten met staten. Die staten zijn in Brussel 

vertegenwoordigd zoals de EU ambassades in die staten heeft. Uit theoretisch oogpunt is het van 

belang daarbij aan te tekenen dat de ambassadeurs van de EU niet in de plaats van die van de 

lidstaten komen, maar dat de vertegenwoordigers van de Unie en de lidstaten elkaar aanvullen. 

Het specifieke kenmerk van de EU in dit verband is dat de Unie in haar buitenlands beleid de 

waarden wil uitdragen die aan haar eigen ontstaan en ontwikkeling ten grondslag liggen. Dat 

geldt in het bijzonder op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

 

Deze beknopte omschrijving van de externe betrekkingen van de EU wettigt de conclusie dat de 

Unie niet langer als een gewone regionale organisatie beschouwd kan worden, maar het 

Westfaalse stelsel ook op het terrein van het buitenlands beleid is ontgroeid. Dit overzicht toont 

tegelijkertijd aan dat de internationale statenpraktijk flexibel genoeg is om op deze ontwikkeling 

te reageren en een eigen plaats op het wereldtoneel voor de EU in te ruimen. 

 

II.10  De eurocrisis 

 

Latere geschiedschrijvers zullen misschien met verbazing terugkijken op de overmoedige 

lichtzinnigheid waarmee Europese staten in de twee decennia rond de millenniumwisseling 

munten ophieven en grenzen afschaften. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal lidstaten van de 

EU en kwam een ongekende migratiestroom op gang. Het gevoel van veiligheid werd in heel 

Europa ondermijnd door de aanslagen van moslimterroristen in grote steden en op treinstations 

en luchthavens, terwijl het klimaat in toenemende mate zorg baarde. In Brussel werd gefluisterd 

dat de bijbelse plagen van Egypte in een nieuw jasje waren gestoken om de EU te teisteren.  

 

Bij nader inzien blijkt een aantal van deze ‘plagen’ uit dezelfde bron voort te komen. De 

Europese samenwerking begon met de vorming van een douane-unie. Door het hanteren van 

een gelijk douanetarief ontkoppelden de stichterstaten van de EU de traditionele band tussen 

staat en grens. Zij schaften het idee van een grens niet af, maar schiepen een grens voorbij de 

staat. In het verlengde daarvan verbraken de Zes de klassieke band tussen de nationale markt en 

de staat. Zij besloten niet om het concept van een markt af te schaffen, maar schiepen een markt 
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voorbij de staat. De voordelen daarvan waren evident: marktvergroting en versterking van de 

eigen positie op globaal niveau. Het burgerschap van de Unie ondermijnt het nationaal 

burgerschap niet, maar schept een burgerschap voorbij de staat. Het proces van Europese 

integratie is geen grote truc, geen verraderlijke samenzwering om de soevereiniteit te laten 

verdwijnen, maar om die op een hoger plan te brengen en de positie van de lidstaten daardoor te 

versterken. 

 

Vanuit dit perspectief is er een grote overeenkomst tussen de eurocrisis en de vluchtelingen- of 

migratiecrisis. In het eerste geval bleek achteraf dat de lidstaten van de Economische en 

Monetaire Unie (EMU) hun nationale munt hadden opgegeven voor de euro zonder dat ze 

afdoende maatregelen hadden genomen om de nieuwe munt in tijden van tegenspoed te 

beschermen en/of te verdedigen. In het tweede geval blijkt achteraf dat de (meerderheid der) 

lidstaten de bewaking van de binnengrenzen hebben opgegeven zonder dat ze afdoende 

maatregelen hebben getroffen om de buitengrenzen te controleren.  

 

Hetzelfde probleem doet zich dus in verschillende verschijningsvormen voor. De specifieke 

moeilijkheid bij de euro was dat de financiële markten na de val van de Amerikaanse bank 

Lehman Brothers de indruk kregen dat de euro een ‘munt zonder staat’ was. Het Westfaalse 

stelsel van internationale betrekkingen heeft in de monetaire wereld gestalte gekregen in het 

beginsel dat elke munt gesteund moet worden door een soevereine staat. De vakterm soevereine 

schulden heeft uitsluitend betrekking op schulden die door staten zijn aangegaan. Binnen dit 

denkraam is een munt zonder staat een ongerijmdheid. Speculanten en hedgefunds vatten de 

gedachte op dat zij de prooi voor het grijpen hadden. De vraag was niet of de euro zou vallen, 

maar op welke dag en welk tijdstip dat zou gebeuren. Bondskanselier Merkel voegde daar in het 

Duitse parlement aan toe dat de val van de euro het einde van de Europese Unie met zich mee 

zou brengen: ‘Scheitert der euro, dann scheitert Europa’. 

 

Een groter verschil in de perceptie van een probleem valt nauwelijks te bedenken: vanuit het ene 

perspectief stond vast stond vast dat de euro moest vallen; vanuit het andere was het enkel de 



de misleiding van nederland 
 

33 

vraag wanneer de Europese instellingen voldoende vastberadenheid zouden tonen om hun 

‘munt voorbij de staat’ in veilige haven te loodsen. 

 

Het feit dat de euro ‘gered’ is, betekent niet dat de spreuk van Merkel omgedraaid mag worden. 

Daar zijn de problemen rond de vluchtelingen, de asielzoekers en de migranten te groot voor. 

De vraag is niet alleen of de EU en haar lidstaten erin zullen slagen om de buitengrenzen van de 

Unie effectief te controleren, maar ook of de Unie haar eigen normen en waarden bij de 

uitvoering van het asielbeleid kan handhaven. De EU heeft de eurocrisis overwonnen, maar de 

vluchtelingenproblematiek vormt de blijvende lakmoesproef voor de Unie. 

 

II.11  Onvolkomenheden van de EU 

 

Europa is geen gemakkelijk avontuur. Het proces van Europese integratie kent tal van valkuilen 

en verrassingen. De eerste ongerijmdheid is dat de burgers van de EU geen directe belastingen 

aan de Unie betalen. In de vroegere Verenigde Staten van Amerika verkregen de burgers het 

recht op inspraak omdat ze belastingen betaalden. Hun leuze luidde: No taxation without 

representation. In de EU van de 21e eeuw is het omgekeerd. Hier hebben de burgers het recht om 

deel te nemen aan het democratisch leven van de EU zonder dat ze direct aan de kosten van de 

Unie hoeven bij te dragen. 

 

Twee volgende merkwaardigheden in de constructie van de EU die hiermee samenhangen, zijn 

dat het Europees Parlement niet zelf mag bepalen waar het vergadert. Dat recht is 

voorbehouden aan de Europese Raad en daarom verkast het parlement elke maand van Brussel 

naar een buitenwijk van Straatsburg om vier dagen te vergaderen in een gebouw dat voor de rest 

van de tijd leeg staat. De andere absurditeit is dat de burgers van de Unie niet over de 

mogelijkheid beschikken om hun stem bij de vijfjaarlijkse rechtstreekse verkiezingen van het EP 

uit te brengen op een kandidaat van hun keuze. Zij zijn in dit opzicht slachtoffer van de 

ernstigste vorm van discriminatie die de EU kent, namelijk discriminatie naar nationaliteit. Deze 

absurditeit valt overigens wel te verklaren. De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het EP 

werden in 1979 gehouden. Het actieve en passieve stemrecht kwam in die tijd toe aan de burgers 
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der lidstaten van de toenmalige EEG. De verkiezingen voor het EP werden dus nationaal 

georganiseerd. Vanuit dat oogpunt was het logisch dat de burgers van een lidstaat hun stem 

slechts op kandidaten uit die lidstaat konden uitbrengen. Anders dan verwacht mocht worden 

heeft de invoering van het burgerschap van de Unie geen invloed op de organisatie van de 

verkiezingen voor het EP gehad. Het paradoxale gevolg daarvan is dat de Unieburgers hun 

stemrecht voor het Europees Parlement moeten uitoefenen als burger van de lidstaat, waarvan 

zij de nationaliteit bezitten. 

 

De manier waarop de Europese Raad functioneert, moet ook van een kritische noot worden 

voorzien. Bij de invoering van het burgerschap van de EU in 1992 en bij de lancering van de 

zogenoemde ‘Grondwet voor Europa’ in 2004 is gebleken dat de Raad er behoorlijk naast zat. 

Desalniettemin stelt zij zich op alsof zij de wijsheid in pacht heeft. De regeringsleiders 

vergaderen met hun voorzitter en die van de Commissie zoals de goden op de Olympus in de tijd 

van Homerus bijeen kwamen. Hoog verheven boven de controle van het Europees Parlement 

slingeren zij hun wijsheden in de Europese publieke ruimte en keren vervolgens terug naar hun 

land om aan het eigen parlement uit te leggen dat zij eigenlijk ook tegen de genomen besluiten 

zijn. De tegenwerping dat de Raad niet als een bijeenkomst van de G8 of de G20 functioneert, 

maar binnen het juridisch raamwerk van de EU, ontslaat haar niet van de verplichting zich 

democratischer op te stellen. In de zelfkritiek die de Europese Raad dient uit te oefenen, behoort 

de relatie tussen de Raad en de Commissie ook onder ogen gezien te worden. Is de Commissie 

niet meer dan het Secretariaat-Generaal van de Raad of vervult de Commissie een zelfstandige 

taak, voor de uitoefening waarvan de leden individueel en collectief verantwoordelijkheid 

dragen. Wat binnen het kader van de EU in elk geval niet tot de mogelijkheden mag behoren, is 

dat een groep ministers van de lidstaten op een bepaald terrein van de Unie of de EMU 

verantwoordelijkheden krijgen of nemen, waarover zij in het geheel geen verantwoording op het 

niveau van de Unie afleggen.  

 

De onvolkomenheden van de EU zijn, zacht uitgedrukt, legio. De grootste zorg die de politieke 

leiders van de Unie en de lidstaten moeten hebben, is om de burgers aan boord te houden. Een 

van de voorwaarden waaraan daarvoor voldaan moet worden, is dat zij in heldere bewoordingen 
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kunnen uitleggen, wat de EU is, hoe ze functioneert en waar zij naar streeft. Om het in de 

woorden van Willem van Oranje te zeggen: de staten en de burgers zijn er niet voor de EU, maar 

de Unie is er voor haar burgers en haar lidstaten. 

 

II.12  Van gemeenschappelijke markt naar gemeenschappelijke democratie 

 

Het is in december 2016 vijfentwintig jaar geleden dat de regeringsleiders van 12 lidstaten met 

hun ministers van Buitenlandse Zaken naar Maastricht gingen om de Europese Unie op te 

richten. Het burgerschap van de Unie, dat zij invoerden met de bedoeling om de rechtspositie 

van werknemers in andere lidstaten te versterken, heeft een ontwikkeling doorgemaakt die geen 

van de oprichters ooit heeft voorzien. Wetenschappers uit die tijd hielden dat ook niet voor 

waarschijnlijk. Roel Fernhout stelde in zijn oratie van 1992 dat het burgerschap van de EU vooral 

van symbolische aard was, terwijl Deirdre Curtin de EU een jaar later omschreef als een ‘Europe 

of bits and pieces’ en Ulli d’ Oliveira de nieuwe status afdeed als luchtfietserij.  

 

Er bestaat momenteel geen sluitende theorie ter verklaring van de ontwikkeling van de EU tot 

een Unie van staten en burgers. De bedoeling van dit pamflet is niet alleen om argumenten tegen 

een terugkeer naar de natiestaat aan te voeren, maar ook om een perspectief te bieden, waarin de 

evolutie van de EU tot een democratische internationale organisatie aannemelijk gemaakt kan 

worden. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling (the dynamics which trigger it from 

within) ligt in het burgerschap van de Unie.  

 

Het nieuwe perspectief ontstond doordat de initiatiefnemers van de Europese integratie 

besloten om de uitoefening van soevereiniteit met elkaar te delen, zij het aanvankelijk ook op een 

beperkt terrein en voor een beperkte periode. Als stilzwijgende vooronderstelling gold dat de 

deelnemende landen democratisch bestuurd werden. De regeringsleiders expliciteerden deze 

vooronderstelling in 1973 door de EEG te omschrijven als een ‘club van democratische staten’. 

Het democratisch beginsel dat aan de Europese samenwerking ten grondslag ligt, werkte op 

steeds meer terreinen door. De EEG stelde zichzelf ten doel een baken van democratie in de 
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wereld te worden en verbond ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulpverlening aan 

respect voor de beginselen van democratie en rechtsstaat.  

 

Na de oprichting van de EU in 1992 begon de Unie zich te bezinnen op haar eigen 

geloofwaardigheid als samenwerkingsverband van democratische staten. Dat leidde tot de vraag 

of de Unie zelf ook niet aan essentiële vereisten van democratie en rechtsstaat behoorde te 

voldoen. In het Verdrag van Amsterdam en het Handvest van de Grondrechten van de EU werd 

deze vraag positief beantwoord. De EU is, zoals het Handvest onomwonden zegt, gebaseerd op 

de beginselen van democratie en rechtsstaat. Deze beginselen zijn momenteel in artikel 2 van het 

Verdrag over Europese Unie verankerd. 

 

De vaststelling dat lidstaten op het moment van toetreding tot de EU als democratische 

rechtsstaten functioneren, betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij dat in de jaren na de 

toetreding ook blijven doen. Artikel 7 VEU bevat daarom een toezichtsprocedure om te 

voorkomen dat afzonderlijke lidstaten de kernwaarden waarop de EU is gegrondvest zouden 

schenden. 

 

In artikel 49 van het genoemde verdrag zijn tenslotte de voorwaarden vastgelegd, waaraan 

kandidaat-lidstaten moeten voldoen om tot de EU toe te kunnen treden (de Kopenhagen-

criteria).  

 

De essentie van democratisch bestuur is dat de burgers zelf de auteurs zijn van de wetten en 

regels die zij respecteren. Het is voor burgers van democratische rechtsstaten niet aanvaardbaar 

dat zij nationale rechten en vrijheden zouden moeten inleveren voor internationale 

samenwerking. De geschiedenis van de Europese samenwerking toont aan dat, naarmate de 

besluiten van een supranationaal samenwerkingsverband de burgers meer verbinden, die 

burgers ernaar zullen streven het samenwerkingsverband ook aan beginselen van rechtsstaat en 

democratie te laten voldoen. Volgens de theorie van democratische integratie bracht de 

vaststelling in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat er een democratisch tekort was ontstaan, 

een kentering in de organisatie van de Europese samenwerking teweeg. Het democratisch gat 
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van Europa gaf, anders gezegd, de stoot tot de emancipatie van de burgers in de EU. Het feit dat 

de regeringsleiders in 1992 het burgerschap van de EU invoerden zonder dat burgerschap te 

koppelen aan de noodzakelijke democratisering van de Unie als zodanig, illustreert hoe lang het 

duurde voor het besef doorbrak dat de burgers onmisbaar zijn bij de opbouw van een 

democratische internationale organisatie. 

 

Vanuit het perspectief van de theorie van democratische integratie kan de ontwikkeling van de 

EU en haar voorgangers als volgt worden geschetst: 

a) De EGKS uit 1952 vormde een Unie van staten, die de uitoefening van soevereiniteit op het 

terrein van kolen en staal met elkaar deelden. 

b) De EEG van 1957 kan worden omschreven als een Unie van staten die de uitoefening van 

soevereiniteit op het gebied van de economie en een groeiend aantal andere terreinen met elkaar 

deelden. 

c) Bij het Verdrag van Maastricht uit 1992 werd de EU opgericht als een Unie van staten en 

volkeren. 

d) Het Verdrag van Lissabon uit 2007 richt de EU in als een Unie van staten en burgers die in 

toenemende mate als een democratie functioneert. 

 

Hoe ver de democratisering van de EU is voortgeschreden, blijkt uit het feit dat de Unie vanuit 

het oogpunt van de burgers kan worden omschreven als: 

 

‘een Unie van staten en burgers, waarin de burgers zowel kunnen deelnemen aan de 

nationale democratie van hun land als aan de gemeenschappelijke democratie van de 

Unie’. 

 

Deze omschrijving neemt de laatste twijfel weg over de vraag of de Europese Unie al dan niet zal 

uitgroeien tot een federale staat. Zelfs het EU-Hof van Justitie kwam recent tot de conclusie dat 

de EU naar haar aard niet als een staat opgevat kan worden. De burgerdefinitie toont 

tegelijkertijd aan dat de EU gebaseerd is op het democratisch functioneren van haar lidstaten en 
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dat de maatregelen die door de Unie worden genomen, derhalve ook aan democratische controle 

onderworpen moeten worden. 

 

Het bezwaar dat de EU niet democratisch kan functioneren, omdat er geen gezamenlijke 

publieke ruimte is, komt zodoende in een ander daglicht te staan. De EU is niet bedoeld ter 

vervanging van de lidstaten, maar om hen meer mogelijkheden te geven en hen beter te laten 

functioneren. Er hoeft dus geen algemene publieke ruimte te ontstaan, waarin Europese media 

floreren of wegkwijnen. In plaats daarvan zullen er onderwerp gebonden initiatieven ontstaan, 

waarin individuen en organisaties over de grenzen samenwerken en de ruimte creëren die zij 

voor het bereiken van hun doeleinden nodig hebben. Het idee van een fluctuerende publieke 

ruimte is niet nieuw. In de tijd van de EEG wisten de boeren en de vakbonden de weg naar 

Brussel prima te vinden. De onderwerpen die momenteel in het centrum van het publieke debat 

staan, brengen de burgers ook op de been. In tal van lidstaten wordt tegen het TTIP-Verdrag 

gedemonstreerd en de belastingontduiking van de multinationals brengt overal woede teweeg.  

 

Er is dus geen reden om te veronderstellen dat een Europese democratie niet ‘kan’, niet bestaat 

en zelfs ondenkbaar of onvoorstelbaar zou zijn. Vanuit het perspectief van de theorie van 

democratische integratie kan juist naar voren worden gebracht dat het Verdrag van Lissabon de 

structuren bevat om het democratisch tekort van de EU te verhelpen. Hoe de onvolkomenheden 

van de EU precies verholpen zullen worden, valt uiteraard niet te voorspellen, maar er kan wel 

een richting worden aangegeven: de burgerdefinitie bevat de voorwaarden voor de verdere 

ontwikkeling van de EU van een gemeenschappelijke markt naar een gemeenschappelijke 

democratie. 
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Twaalf Stellingen tegen Terugkeer naar de Natiestaat 

 

1  Anders dan Baudet beweert, vormt de Europese Unie geen complot tegen de 

staten en de burgers van Europa. 

2  De EU is een nieuw verschijnsel in het volkenrecht met een eigen stelsel van 

bestuur. 

3  Het Verdrag van Lissabon richt de EU in als een democratie zonder er een 

staat van te maken. 

4  De noviteit van de theorie van democratische integratie is dat zij het 

traditionele, Westfaalse stelsel van internationale betrekkingen inruilt voor 

het burgerlijke perspectief van democratie en rechtsstaat. 

5  Als twee of meer democratische rechtsstaten besluiten om de uitoefening van 

soevereiniteit op een aantal terreinen met elkaar te delen teneinde 

gezamenlijke doelstellingen te bereiken, dient het samenwerkingsverband dat 

zij daarvoor oprichten ook democratisch te zijn.  

6  Op basis van het Verdrag van Lissabon kan de EU worden omschreven als 

een unie van staten en burgers, waarin de burgers zowel kunnen deelnemen 

aan de nationale democratie van hun land als aan de gemeenschappelijke 

democratie van de Unie.  

7  De burgers van de EU mogen bij verkiezingen voor het Europees Parlement 

niet beperkt worden bij de keuze van hun kandidaat. Zij moeten hun stem ook 

op een kandidaat uit een andere lidstaat kunnen uitbrengen.  

8  Zo lang de EU niet in staat is om in eenvoudige woorden uit te leggen wat zij 

is, hoe ze functioneert en wat haar doel is, zal ze er niet in slagen de harten en 

de hoofden van de burgers te winnen. 
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9  De nationale parlementen en het Europese parlement zijn geen concurrenten, 

maar dienen elkaar aan te vullen. 

10  Zoals de EU een democratie voorbij de staat is, zo vormt de euro een 

‘currency beyond the state’. 

11  Het doel van de EU is niet om een federale staat te worden of een 

vrijhandelszone te vormen, maar om te functioneren als een Europese 

democratie. 

12  Een terugkeer naar de natiestaten vormt de slechtst denkbare oplossing voor 

de huidige problemen van de EU. 
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